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Z jednání ZO

Z jednání ZO

Veřejné zasedání dne 18. 5. 2015
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu o zřízení věcného břemene na
p.p.č. 321 v k.ú. Kaliště v obci Sebranice
mezi obcí Sebranice a RWE GasNet, s.r.o.,
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-2007135/
VB/1, Sebranice-přípojka nn-Šestáková mezi
obcí Sebranice a ČEZ Distribuce, a.s.,
- inventarizaci majetku k 31. 12. 2014
a předložený zápis z inventarizace za rok
2014,
- a vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání
hospodaření obce Sebranice za rok 2014,
- závěrečný účet obce Sebranice za rok 2014
a projevuje souhlas s celoročním hospodařením,
- účetní závěrku za rok 2014 obce Sebranice,
- účetní závěrku MŠ Sebranice za rok 2014,
hospodářský výsledek + 36.322,20 Kč rozhodlo ponechat v rozpočtu MŠ na běžné
výdaje roku 2015,
- „Strategický rozvojový plán obce Sebranice“ jako součást základních dokumentů obce,
- cenu za stavební pozemek 170 Kč/m2 s tím,
že pokud si kupující pozemek koupí do
31. 12. 2015, získá slevu 10 % z částky
170 Kč/m2,
- v případě získání dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 50.000 Kč na každý
rodinný dům a při splnění stanovených podmínek přislíbit kupujícímu slevu ve výši
30 % z dotace,
- vybírat kauci ve výši 100.000 Kč, která
bude vrácena, pokud bude dům postaven do
5 let od kolaudace inženýrských sítí a bude
splňovat dané podmínky,
- nabídku na organizaci výběrového řízení na
zhotovitele stavby TI pro RD „TřemošnáSebranice“ fi A-Tendr, s.r.o. ve výši
30.000 Kč,
- výstavbu inženýrských sítí do září 2016,
s možností výstavby rodinných domů od září
2016,
- dopis adresovaný Římskokatolické církvi
zastoupené P. Mgr. Vojtěchem Glogarem
s žádostí o směnu pozemků pro účely obce,
- prodej pozemku p.č. 146/1 v k.ú. Sebranice
s tím, že kupující na vlastní náklady nechá
vyhotovit geometrický plán a uhradí vklad
do KN. Prodej za cenu obvyklou.

ZO vzalo na vědomí
- závěrečný účet DSO Mikroregion Litomyšlsko-Desinka za rok 2014.
- odpověď obce Lubná na otevřený dopis
obce Sebranice týkající se neúčasti starostky
ve školské radě v období 2015–2017.
- výzvu k prohlídce bytové jednotky
v č. p. 32. Kontrolní prohlídku bytu provede
MěÚ Litomyšl, odbor výstavby a územního
plánování.
- jmenování na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Sebranice, okres Svitavy paní
Janu Mokrejšovou, DiS.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 15. 6. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Poděkování
Diakonie Broumov děkuje Vám, občanům,
za Vaši štědrost a ochotu pomoci lidem
v nouzi. Je obdivuhodné, že jste vyvinuli tolik
úsilí, aby jste nezištně podpořili vyhlášené
sbírkové akce. Těšíme se na další spolupráci.
Diakonie Broumov

Informace OÚ
Kdo by nechtěl skladovat doma šatstvo až
do doby sběru pro Diakonii Broumov, může
ho zanést na obecní úřad, kde bude uloženo
a poté předáno. Po domluvě Vám šatstvo
odvezeme.
OÚ Sebranice

Nabídka práce
Obec Sebranice hledá pracovníky
na pozice

KUCHAŘ/KUCHAŘKA,
ČÍŠNÍK/ČÍŠNICE
do restaurace na koupališti.
Nástup 1. 6. 2015.
Požadavky: dovršení 18 let,
chuť pracovat
(možnost přivýdělku)
Zájemci ať se hlásí osobně na OÚ,
tel.: 461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v červnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
František Klusoň
Zdeněk Vraspír
Jarmila Kvapilová
Marie Glänznerová
Václav Rejmon

83 let
83 let
75 let
70 let
55 let

„Každý den je jako nová
kniha, kterou čteme
a večer ji postavíme
do knihovny svého života.“
Roland Leonhardt

Vzpomínka
Dne 24. 7. 2015 uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil manžel, dědeček
a pradědeček pan František Balcar.
Vzpomíná manželka s celou rodinou

Pouťová zábava
Obecní úřad a kulturní komise obce
pořádají tradiční

POUŤOVOU ZÁBAVU
setkání generací,
která se koná
v sobotu 6. června 2015
od 19 hodin na sále kulturního domu.
K tanci i poslechu hraje
Vepřo – knedlo – zelo.
Začínáme dechovkou a končíme rockem.

Občerstvení zajištěno.
Vstupné 60 Kč.

Strategický plán
Na obecním úřadě v Sebranicích,
v knihovně a na faře je k zapůjčení Strategický plán obce. Také ho naleznete v elektronické podobě na webových stránkách obce.
OÚ Sebranice

Pravidelný svoz odpadů
Červen, červenec 2015
Popelnice: 5. 6., 19. 6., 3. 7.
Plasty: 22. 6.

Oznámení o nálezu věci opuštěné
Obec Sebranice v níže uvedeném seznamu oznamuje nalezené
a opuštěné věci.
Obec Sebranice, IČ: 00277339, vyzývá vlastníka (vlastníky)
v souladu s ustanovením § 1057 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, aby ve lhůtě do 1 roku ode dne vyvěšení
přihlásil na Obecním úřadě Sebranice, 569 62 Sebranice 30, níže
uvedený majetek nebo jeho část v seznamu nalezených věcí. Zároveň
žádáme vlastníka (vlastníky), aby své vlastnictví náležitě doložil
(doložili).
Seznam nalezených věcí:
1. Hrob č. 116/06 na hřbitově v Sebranicích, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice u Litomyšle
2. Hrob č. 121/09 na hřbitově v Sebranicích, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice u Litomyšle
3. Hrob č. 120/03 na hřbitově v Sebranicích, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice u Litomyšle
4. Hrob č. 119/07 na hřbitově v Sebranicích, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice u Litomyšle
5. Kaple Nejsvětější trojice , p.p.č. 145, KÚ Pohora
6. Kaple sv. Anny, p.p.č. 130, KÚ Pohora
7. Kaple sv. Mikuláše, p.p.č. 100, KÚ Sebranice u Litomyšle
8. Kaple na Kněžství, p.p.č. 477/1, KÚ Sebranice u Litomyšle
9. Kříž u kapličky Nejsvětější trojice, p.p.č. 145, KÚ Pohora
10. Kříž u kostela, p.p.č. 505/1, KÚ Sebranice u Litomyšle
11. Kříž sv. misie na hřbitově v Sebranicích, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice u Litomyšle
12. Kříž sv. misie u kostela, p.p.č. 507, KÚ Sebranice u Litomyšle
13. Socha sv. Anny, p.p.č. 507, KÚ Sebranice u Litomyšle
14. Socha za kostelem, p.p.č. 507, KÚ Sebranice u Litomyšle
15. Kříž u pěšiny od moštárny na Pohoru, p.p.č. 827, KÚ Pohora
16. Kříž na Kališti u Trávníčkových, p.p.č., 18/1, KÚ Kaliště u Sebranic
17. Kříž Pohorských č. p. 215 u akátů, p.p.č. 369/7, KÚ Pohora
18. Kříž u kaple sv. Mikuláše, p.p.č. 305/1, KÚ Sebranice u Litomyšle
19. Kříž u lípy v polích za kostelem směrem na Horní Újezd,
p.p.č. 475, KÚ Sebranice u Litomyšle
20. Kříž u státní silnice, p.p.č. 758, KÚ Pohora
21. Kříž Jiskrův u státní silnice, p.p.č. 333, KÚ Kaliště
22. Kříž u státní silnice – pískovcový, p.p.č. 758, KÚ Pohora
23. Pomník padlým v 1. sv. válce na Kališti, p.p.č. 322/2, KÚ Kaliště
u Sebranice
24. Pomník padlým v 1. sv. válce, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice u Litomyšle
25. Pomník padlým ve 2. sv. válce, p.p.č. 68/3, KÚ Sebranice
u Litomyšle

hrob č. 120/03

Nárok je možný vznést:
písemně na adrese: Obecní úřad Sebranice, 569 62 Sebranice 30

hrob č. 119/07

Kříž u kapličky
Nejsvětější trojice

Kříž u kostela

Kříž Kučerových č. p. 157

Kříž na Kališti

Kříž Pohorských č. p. 215

Kříž sv. misie na hřbitově

nebo osobně:
na podatelně: Obecní úřad Sebranice, 569 62 Sebranice 30
v úředních hodinách: Pondělí: 7.00–11.30, 12.30–17.00 hod.
Středa: 7.00–11.30, 12.30–16.00 hod.

hrob č. 116/06

Kaple sv. Mikuláše

hrob č. 121/09
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Kaple sv. Anny

Oznámení o nálezu věci opuštěné

Nabídka stavebních parcel
Obec Sebranice nabízí stavební parcely v lokalitě Dolec
Cena stavebních parcel v lokalitě Dolec ve výši 170 Kč/m2 s tím,
že pokud si kupující pozemek koupí do 31. 12. 2015, získá slevu
10 % z částky 170 Kč/m2. K této ceně bude připočítána vratná kauce
ve výši 100.000 Kč. Kauce bude vrácena v plné výši, pokud bude
dům postaven do 5 let od kolaudace inženýrských sítí a bude splňovat
dané podmínky.
V případě získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
50.000 Kč na každý rodinný dům a při splnění stanovených podmínek kupující získá slevu ve výši 30 % z výše dotace.
K částce 170 Kč/m2 bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákona o DPH v platném znění ve výši sazby daně platné ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. Dle současných výkladů zákona
o DPH a po projednání s daňovým poradcem sazba daně z přidané
hodnoty pro tyto pozemky prodávané v roce 2015 je 0 %. Od roku
2016 se bude jednat o DPH ve výši 21 %.
Více informací na Obecním úřadě v Sebranicích, tel.:
461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz
OÚ Sebranice

Kaple sv. Jana
Nepomuckého
na Kněžství

Poděkování

Kříž sv. misie u kostela

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení Agro družstva
Sebranice v čele s p. Jílkem a p. Nechvílem i organizátorkou slečnou Schoberovou, kteří uspořádali pro zaměstnance a členy družstva dne 23. 5. 2015 zájezd do Vídně. Až na počasí se zájezd velice
vydařil. Velké poděkování patří pí Vomočilové, která nás odborným
výkladem seznámila s pamětihodnostmi Vídně. Má též velkou zásluhu, že jsme se všichni navrátili a nikdo se neztratil. Ještě jednou
všem děkujeme.
Josef Minář + účastníci zájezdu

Kříž u lípy směrem
na Horní Újezd

Fotbal pro rozvoj

Kříž u kaple sv. Mikuláše

Organizace INEX-SDA a sdružení Pontopolis
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
na jubilejní 10. ročník celornárodního projektu
Fotbal pro rozvoj a jeho
HLAVNÍ TURNAJOVÝ DEN
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM,
který se koná v Sebranicích na fotbalovém hřišti
v neděli 7. června 2015 od 10.00 hodin.
Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.

Kříž u státní silnice pískovcový

Turnajový den začíná v 10.00 hodin zápasem fotbalových týmů
podle pravidel fair play a pokračuje do 18.00 hodin se slavnostním
zakončením. Těšit se můžete na mezinárodní kuchyni, vystoupení
africké hudební a taneční skupiny Ugandian dancers band. Můžete si
vyzkoušet hrát na africké bubny nebo si nechat namasírovat šíji od
maséra z Mongolska. Pro děti je připraven výtvarný koutek a bubenický workshop.
Cílem projektu Fotbal pro rozvoj je bojovat proti rasismu a xenofobii. Fotbalové týmy jsou smíšené, hráči jsou různých národností,
věku i pohlaví. Hraje se podle pravidel fair play, tedy bez rozhodčího.
Kříž u státní silnice

Socha sv. Anny

Kříž Jiskrův

Socha za kostelní zdí
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Pohádkové odpoledne

Den matek

Zahájení letošní sezóny v Restauraci „Na koupališti“ připadlo na
první květnový víkend. Kulturní komise při této příležitosti domluvila se Zuzanou Kysilkovou a jejími kamarádkami na nedělní odpoledne od 15 hodin pohádku pro děti. V salónku vedle restaurace zahrály
čtyři dívky představení O princezně, která hádala až prohádala. Před
vystoupením se zdálo, že připravené lavičky zůstanou prázdné. Čtvrt
hodiny před začátkem se ale místnost začala zaplňovat přicházejícími
dětmi a jejich doprovodem, kterých bylo nakonec tolik, že se do salónku téměř nemohly vejít. A bylo to skvělé publikum! Na herečkách
bylo vidět, že je početná návštěvnost velmi těší a sehrály výborné
představení. Děti seděly ani nedutaly, jak je pohádka bavila. Co chvíli
byl slyšet jejich smích nebo to, jak si prozpěvují společně s hudebním
doprovodem.
V roli krále se představila Markéta Stodolová,
princeznu si zahrála Zuzana Kysilková, ježibabu ztvárnila Aneta
Skálová a dokonce dvojroli knížete Ruprda II. a chasníka Jakuba
zvládla Martina Javůrková. Dívky hrají a baví děti zdarma, vystupují
při různých příležitostech, chodí za malými pacienty i do nemocnic.
Mají nazkoušeno více pohádek, dokonce i jednu pro dospělé.
Věřím, že se s nimi sebraničtí diváci neviděli naposledy. Rádi je
u nás znovu přivítáme.
Za kulturní komisi Radka Kučerová

V neděli 10. května se na sále kulturního domu v Sebranicích
konala oslava svátku Dne matek. Maminky, babičky, tetičky potěšily
svým vystoupením děti z mateřské školy, které si pro ně připravily
pohádku o Červené Karkulce a zahrály na zobcovou flétnu, děti ze
školní družiny zatančily country tance a zahrály písně na hudební
nástroj bobotubes. Dále vystoupili žáci ZUŠ Dolní Újezd a žáci
zkladní školy pod vedením p. učitele Opletala měli připravenou mini
operu O Budulínkovi. Celé vystoupení moderovali Denisa Čechová
a Ondřej Pohorský.
Děkujeme dětem za příjemně strávené nedělní odpoledne a také
Kulturní komisi obce Sebranice, která vše připravila.
Iva Jílková

Soutěž Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka
V pátek 22. 5. 2015 se tradičně naši žáci zúčastnili již 15. ročníku
soutěže Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka, tentokrát v areálu letního parketu v Lubné za velmi příjemného jarního počasí.
Hned zkraje nás přivítal starosta obce Josef Chadima, starosta
obce Dolní Újezd Ing. Stanislav Hladík a ředitelka školy Mgr. Jitka
Kučerová. Celým dnem nás provázel Mgr. Jindřich Novotný.
Tematickým žánrem letošního roku bylo období husitství. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií na mladší a starší žáky. Mladší žáky
reprezentoval Sebastián Klejch (1. tř.), Ilona Vítová (2. tř.), Daniel
Šmíd (3. tř.), Dominika Mastíková (4. tř.) a Tereza Glänznerová
(5. tř.), jejich vedoucí byl Marek Karal, starší žáky pak Martin Kopecký (6. tř.), Vítězslav Kuchta (6. tř.), Lukáš Jílek (7. tř.), Markéta
Kopecká (8. tř.) a Klára Šturcová (9. tř.), jejich vedoucí byla Gabriela
Prokůpková. Za zmínku stojí i to, že žáci a jejich doprovod pojali toto
klání poctivě a oblékli se do dobových kostýmů.
Žáci si v průběhu 10 soutěžních disciplín mohli vyzkoušet stavbu
hranice, znalost bylin a také třeba hod na vzdálenost husitskou zbraní.
Obě naše družstva si vedla moc dobře. Mladší žáci po rozstřelu obsadili 2. místo a starší žáci se umístili dokonce na 1. místě. Za tyto jejich výkony si odvezli odměny a poháry, k čemuž jim gratulujeme
a děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci. Poděkování patří
i učitelům a všem, kteří se podíleli na přípravě programu.
Gabriela Prokůpková

Foto: R. Kučerová

Vítání občánků
V neděli 3. května 2015 se v zasedací místnosti Obecního úřadu
konalo slavnostní přivítání nových občánků Sebranic. Paní starostka
přivítala 3 chlapce a 1 děvčátko: Sebastiána Kalinu, Matyáše Makovského, Jana Lidmilu a Sofii Jiskrovou.
Po slavnostním projevu paní starostky zazpívali dětem a jejich
rodičům žáci ze základní školy pod vedením pana učitele Opletala
a děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Nagyové. Na závěr
byly dětem předány drobné dárky a maminkám květiny.
Iva Jílková

Zleva: Sebastián Kalina s maminkou Petrou a tatínkem Františkem, Matyáš
Makovský s maminkou Janou a tatínkem Miroslavem, Jan Lidmila s maminkou Blankou a tatínkem Petrem a Sofie Jiskrová s maminkou Lenkou a tatínkem Janem

Skupinka mladších žáků s vedoucím Markem Karalem
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Soutěž Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka

Co se děje za dveřmi ZŠ?
David Svoboda, 9 – Jakub Vostřel, 6 – Sebastián Klejch, 5 – Petr
Kárský, 3 – Jiří Mokrejš, 4 – Damián Klejch, 8 – Petr Vopařil a brankář Daniel Šmíd.
Soutěže se zúčastnilo 8 škol:
1. místo: ZŠ Felberova Svitavy
2. místo: ZŠ Lubná – Sebranice
3. místo: ZŠ Dolní Újezd
4. místo: ZŠ Masarykova Polička
Další školy: ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Městečko Trnávka, ZŠ Palackého Moravská Třebová, ZŠ Riegrova Svitavy.
Zuzana Laštovicová

Starší žáci s vedoucí Gabrielou Prokůpkovou
Foto: M. Čermák 4x

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Dopravní den
Dne 30. 4. 2015 se uskutečnil dopravní den v ZŠ Lubné. Účastnily
se ho třídy 5., 6., 7. a 8. – celkem 77 žáků. Žáci 9. třídy pomáhali
připravit trať jízdy zručnosti na kole. Všichni žáci projevili odvahu
a trať projeli bez vážnějších problémů. Ti nejlepší ji absolvovali bez
ztráty bodů, a tak prokázali svoji zručnost. Kromě jízdy přes překážky psali ještě žáci dopravní testy, které se týkaly pravidel provozu na
pozemních komunikacích.
Z mladší kategorie postoupili do okresního kola Pavel Jána (5.tř.),
Martin Kopecký (6. tř.), Kateřina Němcová (6. tř.), Barbora Košňarová (6. tř.). Starší kategorii budou reprezentovat David Vraspír (8. tř.),
Vítězslav Kuchta (6. tř.), Kamila Čermáková (8. tř.), Anna Drobná (7.
tř.).
Okresní kolo se uskuteční 20. 5. ve Svitavách v areálu Gymnázia
Svitavy. Všem účastníkům gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Mgr. Věra Kořínková

Oblastní kolo v minikopané Mc Donald´s Cup, II. kategorie
V Litomyšli 7. 5. 2015 jsme se zúčastnili oblastního kola v minikopané. Žáci ze 4. a 5. třídy sehráli tři zápasy. V konečném zápase
poslední napjatá třetina rozhodla o pěkném třetím místě.
Mgr. Ilona Břeňová

Kapitán Jan Vostřel, gólman Jan Kyselý, Filip Chadima, Martin Kopecký,
Jiří Procházka, Jiří Jílek, Adam Jůza, Daniel Brabenec, Ondřej Kopecký,
Štěpán Filipi.

V okrese jsme druzí!
V pondělí 11. 5. 2015 jsem doprovázela fotbalisty z 1. - 3. třídy na
utkání okresního kola v minikopané McDonald´s Cup, kam postoupili z oblastního kola.
Byla to pro mě nádherná podívaná. A také to byly nervy. Obdivovala jsem rychlost, s jakou se pohybovali po hřišti, a jak kluci uměli
pracovat s míčem i jejich souhru v přihrávkách se spoluhráči. Ve své
skupině s nikým neprohráli, byla jen jedna remíza se ZŠ Felberova
Svitavy. V semifinále vyhráli nad Dolním Újezdem o jeden gól. Ve
finále se opět střetli s fotbalisty ze ZŠ Felberova Svitavy. Ale to už
síly docházely a my prohráli. Soupeř byl lepší.
Velké poděkování patří trenérovi J. Procházkovi i hráčům. Na
společné fotce jsou podle čísel na dresech: 2 – Tadeáš Glänzner, 11 –
Matěj Vostřel, 12 – Vojtěch Procházka, 10 – Martin Svoboda, 7 –

Recitační soutěž
Ve středu 6. 5. od 14. 00 hod. proběhla v budově 1. stupně dobrovolná recitační soutěž žáků 1. až 5. tříd.
Do soutěže se přihlásilo celkem 14 žáků:
1. třída – Jakub Bartoš, Kateřina Johnová, Lumír Pospíchal, Valérie
Šprojcarová, Matouš Votřel
3. třída – Kateřina Bartoňová, Denisa Čechová, Damián Klejch, Anna
Kopecká, Vojtěch Nagy, Natálie Němcová, Daniel Šmíd
4. třída – Markéta Jílková, Tereza Vomočilová
Porota byla složena z učitelů: J. Bauer, I. Břeňová, H. Klusoňová.
Jenom některým se podařilo získat diplom. Drobně oceněni byli
všichni žáci. Těšíme se na příští rok.
Mgr. Ilona Břeňová
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Pokračování na další straně

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Pokračování z předchozí strany

Fešáci z deváté třídy

Kategorie I.: 1. místo – Valérie Šprojcarová, 2. místo – Matouš Votřel,
3. místo – Kateřina Johnová

Umístění našich žáků
Školní rok 2015/2015
Škola

Jméno

Obor

9. třída
Vladimír Barcal

VOŠS a SŠ stavební
Vysoké Mýto

Instalatér

Kateřina Bidmonová

Obchodní akademie
a VOŠE Svitavy

Obchodní akademie

Tomáš Doseděl

SŠ zahradnická a technická Litomyšl

Opravář lesnických
strojů

Karla Dřínovská

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Modelářství a návrhářství oděvů

Michaela Hrůzková

VOŠP a Střední pedagogická škola Litomyšl
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
ISŠ technická Vysoké
Mýto
SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Pedagogické lyceum

Terezie Kadidlová
Kategorie II.: 1. místo - Anna Kopecká, 2. místo – Vojtěch Nagy,
3. místo – Denisa Čechová

Radim Klejch
Kateřina Kordiovská

Vydařený 11. školní ples
V sobotu 9. 5. 2015 uskutečnila základní škola již jedenáctý školní
ples, na kterém byli žáci deváté třídy spolu s paní ředitelkou a třídní
učitelkou ošerpováni.
Bohatá tombola, pěkné taneční vystoupení, veliká účast i mnoho
kladných ohlasů nasvědčuje tomu, že se ples opět velmi vydařil.
Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, sponzorům za krásné dary, také samotným hostům za podporu školní akce,
a velký dík patří i rodičům, kteří v hojném počtu přišli po plese Skalku uklidit.
Mgr. Hana Preclíková

Renata Křivková

Jezdec a chovatel
koní
Opravář zemědělských strojů
Grafický design
Průmyslový design

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
VOŠ a SŠ technická
Česká Třebová
SOŠ a SOU Polička

Informační technologie
Cukrář

Klára Šturcová

VOŠP a Střední pedagogická škola Litomyšl

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Jiří Vomáčka

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové
SŠ obchodní a služeb
SČMSD Polička
Střední zdravotnická
škola Svitavy

Informační technologie
Veřejnosprávní
činnost
Zdravotnický asistent

SŠ zahradnická a technická Litomyšl
ISŠ technická Vysoké
Mýto

Opravář lesnických
strojů
Karosář

Michaela Kvasničková

Gymnázium Polička

Gymnázium

Nina Kysilková

Gymnázium Polička

Gymnázium

Jiří Kučera
Andrea Kučerová

Josef Vomáčka
Martina Vomáčková

8. třída
Filip Bednář
David Kovář

5. třída

Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce)

Děkovná řeč Klárky Šturcové a Renči Křivkové; foto: ZŠ 7x
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Kraj Smetany a Martinů

Jen myšlenka nestačí

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červen 2015
Bystré
13. 6. 2015 – Zrcadlo dějin aneb pověsti panství bysterského –
zábavné odpoledne pro děti, které se uskuteční v zámeckém parku od
13.30 do 17.00 hod. Více informací na www.knihovna.bystre.cz
13. 6. 2015 – Taneční zábava –na zahradě za Hasičskou zbrojnicí od
20.00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
27. 6. 2015 – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí
od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
Dolní Újezd
6. 6. 2015 – Pochod okolím Dolního Újezda – Trasy 8, 10 a 12 km.
Start od 7.30 do 9.00 hod. od Základní školy Dolní Újezd. Startovné
10 Kč, předškoláci zdarma.
7. 6. – Posezení s Dolnovankou. Od 18.00 hod. před DPS. V případě
špatného počasí se akce nekoná.
27. 6. – OSLAVY 230 LET ZALOŽENÍ OSADY JIŘÍKOV
V programu vystoupí DUO KAPKA od 14.00 hod., k prohlídce budou připraveny staré motocykly, projížďky kočárem, večer posezení
s reprodukovanou hudbou.
Jedlová
20. 6. 2015 – „Jedlovská muzikální tradice“ – CITRON, REZERVOAR DOGZ, PENZISTOR, ROCK MOOD – koncert hard rockových kapel v Jedlové na fotbalovém hřišti. Začátek v 16.00 hod.,
vstup do areálu od 14.00 hod. Předprodej vstupenek IC Bystré, OÚ
Jedlová, Tabák u Kubátů
Litomyšl
4. 6. 2015–7. 6. 2015, Jízdárna Suchá u Litomyšle
Český skokový pohár 2015 – parkurové závody, které jsou součástí
Skokového poháru ČP 2015
4. 6. 2015–7. 6. 2015, denně 8.00–17.00 hod., Okrasné a ovocné
školky Litomyšl
Výstava irisů a jarních trvalek – tradiční výstava jarních květů
a irisů spojená s prodejem širokého sortimentu okrasných rostlin,
parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
20. 6. 2015, 8.00–17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl
Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy s hudebním doprovodným programem na pódiu u morového sloupu
Lubná
26. 6. 2015 - 20.00 hod. – letní areál – koncert skupiny ARGEMA,
po koncertu taneční zábava se skupinou Rytmik
Oldřiš
7. 6. 2014 od 14.00 hod. za Orlovnou Dětský den – sportovní odpoledne ve Šmoulí vesnici. Děti mají přijít v převlecích Šmoulů
a Šmoulinek.
Během června začíná promítat Letní kino za Orlovnou. Nabídku promítání sledujte na www.oldris.cz, nebo na www.facebook.com/
okapops.cz
Polička
6. 6. 2015 – Čas pro neobyčejné zážitky – oblíbené putování noční
Poličkou s řadou překvapení a bohatým programem, začátek od
19.00 hod., ve 21.00 hod. vystoupí Ivan Hlas
20. 6. – Divoháj – Svatojánská noc spojená s procházkou po Liboháji
plného poličských ochotníků a her W. Shakespeara
20. 6. – Noční prohlídky na hradě Svojanov
Pomezí
20. 6. 2015 – Oslavy obce Pomezí – sportovní areál u ZŠ horní, zahájení v 13.30 hodin
Obec Pomezí pořádá Oslavy obce Pomezí, které se konají u příležitosti 750 let první písemné zmínky o obci. Je připraven bohatý program – příjezd královské družiny, k tanci a poslechu zahraje dechový
orchestr Poličanka, který doprovodí tanečníky při České besedě, vystoupí děti a žáci MŠ a ZŠ, svými písněmi vás potěší Petra Černocká
a historii připomene skupina historického šermu Vyděděnci. Od
19.00 hodin bude následovat taneční zábava se skupinou Qwalt.
V ZŠ horní bude probíhat od 12.00 hodin výstava řemeslníků a výtvorů šikovných rukou místních obyvatel.
Sebranice
6. 6. 2015 – Pouťová zábava – začátek v 19 hodin, hraje Knedlo vepřo - zelo
21. 6. 2015 – Posezení pod lípou – od 16 hodin, podvečer s dechovkou, kapelník Jan Pohorský, u kapličky na Pohoře
21. 6. 2015 – Pohádkový les – od 14 hodin, les za koupalištěm

Na ,,ČARODĚJNICKÝCH DOZVUKÁCH“ přišla spokojená
maminka a hledala někoho, kdo způsobil toto dění, aby mu poděkovala. Chtěla jméno, ale nedostalo se jí konkrétní odpovědi. Řekli jsme
si, že jí odpovíme tímto poděkováním …
V první řadě patří dík Zuzce Kysilkové z Lezníka a Anetě Skálové
z Poličky (děti je znají z pohádky na koupališti), ty nás podpořily
a svým nadšením a kreativitou uvedly vše do chodu. Vymyslely zábavu pro děti (zapojilo se jich 62) a rozvrhly stanoviště pro dobrovolníky, ti si vše potřebné pro stanoviště zajistili sami. Všem velké díky za
ochotu, byli to Štěpánka Šiklová a Lucka Roušarová z Poličky, Míša
Fulíková, Lucka Kopecká, Honza Šplíchal, Jakub Sýkora (Syky) se
slečnou Hanou Pavlíkovou, Káťa Jílková, Gábina a Kristýna Zavoralovy, Honza Kopecký a Kryštof Kučera, Nikola Glänznerová s mamčou Lenkou, Majka Kopecká (Honzíčková), Lukáš Štěpánek se slečnou Terezou Jindrovou, Honza Klejch (senior), Michal Zindulka
(Pinďa), Pepa Šlesinger (Hepča), Martin Pokorný (Mates). Někteří
z nich spolu s Tomášem Kopeckým (Bambinem) a jeho bráchou Adamem, Honzou Klejchem (juniorem) nařezali valník dřeva. Za druhý
valník topení děkujeme paní
starostce. Velkou pomocí
nám byli ochotní Jindra Říha
a Filip Tměj (Filda), ti vše
odvozili svými traktory.
Samozřejmě nesmíme
zapomenout na hasiče, kteří
se postarali nejen o stánek
s občerstvením, ale o celou
přípravu prostranství
u Mikulášku. Jirka Kopecký (Honzíček), Jirka Šlesinger, Jiří Nechvíle st., Jiří Nechvíle ml., Libor Glänzner, Pepík Zavoral, Honza Gutveis.
Zvláštní poděkování patří skvělým hudebníkům – panu Vopařilovi
s harmonikou, Milanu Jílkovi s kytarou a zpěvačce Marušce. Také
díky klukům ze skupiny WXP, ti se pohotově přidali a udělali nám
tím také radost.
Svou pomoc nabídl Vojta Zindulka a Víťa Kuchta, také děkujeme.
Malí hasiči postavili hranici a dorostenky s Eliškou Kotoučkovou ji
vyšperkovaly super
čarodějnicí. Díky také
za pěkné fotografie Michalu Čermákovi, najdete je na internetových
stránkách obce.
Sladkostmi pro děti
přispělo Qanto Sebranice a dárečky Poličská
stavební.
JEN MYŠLENKA
NESTAČÍ. Pokud není sebelepší nápad podpořený nadšenými a obětavými lidmi, tak se rozplyne a vyšumí. Děkujeme proto těm, kteří se
zapojili i těm, kteří si s námi zahráli na 30. dubna a přišli se pobavit.
Přispěli jste tak svou účastí na kroužek malých hasičů.
Ohni zmar, vedoucí malých hasičů

Foto: M. Čermák 3x
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Kurz pletení z pediku ve Světnici č.p. 8
Spolek archaických nadšenců pořádal v březnu 2015 kurz Pletení
z pediku. Konal se po dvě soboty ve Světnici č.p. 8. Zájemci si pod vedením Lydie Nagyové ze Sebranic upletli nejdříve misku a další týden košíček s uchem. K pletení mohli využít různé přírodní materiály, které se
jim líbily. Všem se práce podařila a mohou svou šikovnost rozvíjet dál.
Pro zájemce budou pořádány ve Světnici č.p. 8 další kurzy během
roku, více na www.sebranice.cz/san.
12. 9. Zpracování vlny – praní, vyčesávání, barvení čerstvými rostlinami, spřádání
30.–31. 10. Řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé
14. 11. Výroba postaviček z kukuřičného šustí
28. 11. Plstění vlny suchou jehlou
12. 12. Výroba vánočních ozdob ze slámy
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Obnova kaplí ve Vysokém Lese
Obnova Schlesingerovy kaple ve Vysokém lese
Spolek archaických nadšenců společně s mnoha dobrovolníky započal s výstavbou Schlesingerovy kaple, obnovou pramene a úpravou
jejich okolního prostoru. V loňském roce byly zbudovány základy kaple na původním místě, očištěno okolí od náletových dřevin a dopraven
stavební materiál do blízkosti kaple. Ve sváteční květnové dny se konaly další dvě brigády, kdy během této doby byla položena izolace, postavena hrubá stavba kaple. Kaple byla omítnuta zevnitř i zvenku, vyrobeny ozdobné římsy. Byl vyčištěn pramen, zpevněno okolí nad pramenem,
vybudováno zábradlí. Pro lepší schůdnost k potůčku byly postaveny kamenné schody. Děkujeme všem zapáleným dobrovolníkům, kteří nelitují svého volného času a pomáhají vzniknout dobré věci.
Příští brigáda se koná 30. 5. 2015. Sraz je v 7.30 hodin u kapličky ve Vysokém Lese. V plánu je štukování omítek, pokládání podlahy, stavba lávky přes potok, úprava terénu. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit. Každá fyzická, finanční, materiální i stravovací pomoc je vítána.
Potřebujeme pomoci s výrobou vazby střechy.
V případě nabídky se můžete domluvit na telefonu 737 013 649 Vojtěch Kmošek.
Brigáda 1.–2. 5. 2015

Pokládka izolace

Zasloužená svačina

Kaplička už roste

Provizorní zastřešení nad zedníky

Stavba římsy a výroba zábradlí

Pohled na stojící kapli a pramen

Brigáda 8.–9. 5. 2015

Doprava materiálu na podlahu a schod

Porada o dalším postupu

Dvoukotlíkový vařič

Výroba ozdobné římsy

Omítání

Zasloužený odpočinek
Foto: L. Kmošková 22x
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Pouť

Pouť

Tak jako už řadu předchozích let, jsme
se spolu s Otcem Vojtěchem a spolufarníky vydali na farní pouť. Letos se konala 9.
5., pro pěší začínala už ve středu 6. 5. pochodem z Poličky, autobus nás odvezl zpět
do našich postýlek a do Poličky jsme druhý den vyráželi v 9 hodin opět autobusem.
Trasa vedla přes Bystré a Vysočinu do
Kunštátu na Moravě, přespat a ráno
v pátek do Křtin. Letos nás bylo 10. Cyklisté vyráželi v pátek po práci, byli tentokrát 3, a večer dojeli do Křtin. Počasí letos
mimořádně přálo i naší autobusové pouti,
která začínala 9. května v 7 hodin u sebranické orlovny. Sluníčko nám svítilo do
krásné jarní přírody a nálada byla dobrá. Sešli jsme se všichni, zazpívali a pomodlili, jak to má u správné pouti být. Poté přes Svitavy
a Brněnec do Boskovic a Sloupu, a už nás vítaly Křtiny, vítala nás
P. Maria Pomocnice a Perla Ochránkyně Čech a Moravy. Oslovila
nás rozloha a krása stavby Santiniho ambity, ale také prostředí, které
vyniklo v tomto ročním období.
Následovala mše svatá, celebrovaná Otcem Vojtěchem, na varhany nás provázel místní Pater Jiří. Akustika chrámu je výborná. Službu
ministrantskou důstojně vykonal Vašík Bulva spolu s Pepou Drobným. Po bohoslužbě následovala prohlídka s odborným výkladem.
Basilika postavena Santinim má pět lodí do růžice, socha P. Marie je
z kamene, což je unikát. Potom odcházíme do kostnice, tam dostaneme upřímnou radu – všechno je marnost, co jsme byli my, vy teď
jste, a co jsme my, to budete vy časem, jen naše dobré skutky zůstávají.
Zvonkohra zahrála chválu pějme a Madonu a nás nalákala kaple
sv. Anny, kde jsme si tyto písně zapěli, akustika je opravdu vynikající. Poté jsme zakoupili oplatky a pokračovali do Sloupu. Naše cesty
se rozdělily, část výpravy, ta starší, odešla na faru a prožila pěknou
májovou u P. Marie Sloupské, a část pokračovala v prohlídce sloupských jeskyní. Byl to vynikající zážitek. Celkem nás jelo asi 80. prožili jsme pěkný den a v 16 hodin nás pan řidič vykládal doma.

cestě jsme zajeli ještě do Wraclavi, kde je osvěcený chrám. Je v něm
několik soch z křížové cesty Matyáše Brauna z Kuksu, v kostele je
pěkná akustika. Potom se moc a moc rozpršelo, a tak jsme se těšili
domů.
A ještě jedna pouť letos – u sv. Jana Nepomuckého na Bukovině,
konala se 17. 5. na Bukovině nad Borovou. Začínalo se ve
14.30 hodin, počasí nádherné, obloha modrá a těch ptáčků zpěváčků,
vše kvete, a k tomu pěkná bohoslužba a májová se zpěvy místních
šikovných děvčat. Kázání bylo o Jardovi Jágrovi a ještě jednom slavném Čechovi, který je také známý po celém světě, a to je svatý Jan
Nepomucký, patron naší vlasti, mučedník zpovědního tajemství.
I tam se nás sešlo kolem stovky, po pouti následovalo avale, financováno místním obecním úřadem, dobré koláčky z místní pekárny
a ještě lepší kafíčko, které v nedělním odpoledni vždy zachutná, ale
hlavně příjemná a sdílná atmosféra, až na to, že jsme prohrávali
s Kanadou. Kaple je překrásně opravená, opravdu stylově, má dokonce i dřevěné žlábky na vodu. A ten překrásný výhled na Vysočinu.
Opět výborný tip na výlet. Čechy krásné, Čechy mé…
Alena a Jirka Pohorských (Lubná)

Fotbalové ozvěny starší přípravky
Turnaj starší přípravky Horní Újezd 26. 4. 2015 - hezké 2. místo!
Sestava:
Brankář: Kopecký Ondra (1. a 2. zápas), Šmíd Dan (poločas 3. zápas)
Obrana: Kárský Petr, Chadima Filip, Mokrejš Jiří
Záloha: David Svoboda
Útok: Jůza Adam, Šmíd
Dlouhodobě jsou zraněni: Filip Stráník, Lukáš Novotný, Jirka Vomočil, dnes ještě chyběl Dan Brabenec a Štépa Filipi
1. zápas
Sebranice : Janov 12:0 (4:0) - Jůza 4x, Svoboda 3x, Mokrejš 3x,
Kárský, Šmíd
Janov se v úvodu zápasu držel skvěle, našim hráčům balon odskakoval a střely na branku chodily hodně mimo. Postupem času
a s přibývajícími góly přišel klid na naše kopačky a v závěru to byla
jen otázka skóre.
2. zápas
Sebranice : Čistá 4:5 (2:2) - Mokrejš 2x, Jůza, Šmíd
Držení míče 80:20 pro nás, střely asi 20:8 také v náš prospěch,
jediný, ale podstatný ukazatel je úspěšnost střelby na branku a ten
jsme měli mnohem horší než Čistá – a to asi 10:90. Tím jsme dnes
bohužel prohráli ☺. Soupeřova hra spočívá na střelecké potenci Adama Hanuse, a ten si dnes opět počínal chladnokrevně a s přehledem
(dal nám z jeho osmi střel 5 gólů!) Přetahovaná o vítězství dopadla
tak lépe pro Čistou, když se však zlepšíme ve střelbě na branku
a v důrazu v osobních soubojích, tak už musíme příště vyhrát. Kluci
vydržte, přijde to!
3. zápas
Sebranice : Horní Újezd 14:1 (6:0) - Svoboda David 7x, Mokrejš
3x, Jůza, Kárský, Chadima 2x

Chtěla bych připomenout ještě loňskou pouť na Mariánskou horu
u Lanškrouna. Stejně putovala pěší skupina, bylo jich sedm a také jeli
odvážlivci na kolech. Počasí přálo méně, pršelo a bylo chladno, ale
zážitek byl příjemný. Jeli jsme autobusem a ještě mnoha auty, takže
myslím, že nás bylo tak kolem stovky, či ještě více. Zcela jsme zaplnili malou svatyňku, kde uprostřed je domeček, stejně jako v Loretě.
Kostelík stojí na Trstenické stezce, tam putovaly mnohé povozy,
v lese byl obrázek madony s dítětem. V tom samém místě se jednou
povozníkovi vůz převrhl a spadl na něho. Zachránil se zpod vozu,
když vzýval P. Marii, až zázračně. Na tom samém místě nechal na
poděkování postavit kostelík a na stromě se uctívá onen „zázračný
obrázek“, který visel tehdy.
Kostelík pěkně opravený a spravovaný místní pěstounskou rodinou, která má 5 vlastních dětí a 8 dětí v pěstounské péči, má velice
pěkné okolí, křížovou cestu. Za pěkného počasí ideální výlet na nedělní odpoledne. Mši svatou tam mívají vždy v 15 hodin. Na zpáteční

Z naší strany dnešní nejvydařenější utkání. Pomůžu si zápisem,
který napsal trenér H. Újezda o tomto utkání, a to: „K tomuto zápasu
lze napsat jen jediné – katastrofa. Sebranice hrají krásný fotbal, ale
my jsme ani hrát nechtěli – proto taková porážka“.
Další výsledky:
H. Újezd : Čistá 2:2!
H. Újezd : Janov 8:0
Čistá : Janov 10:2
Dnes jsme sehráli turnaj v úzkém kádru, mladší jeli na turnaj do
Bystrého, a tak nebylo o koho posílit – doplnit kádr. Vážím si hezké
kombinační hry našich hráčů po celou dobu turnaje. Obdiv pro ni
měli všichni naši příznivci, ale slova chvály byla i od soupeřů. Dohromady jsme dali 30 gólů, alespoň jeden gól si dal každý! Myslím,
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že dnes se v plné kráse ukázala trénovanost kluků, kdy při minimu
střídání jsme odehráli celý turnaj v dobrém tempu a herní pohodě!

mokrý trávník byl pro nás překážkou. Nic nenaznačovalo, že bychom
neměli zápas v klidu dovést do vítězného konce. Utkání rozhodla
naprostá nemožnost se trefit do branky, a to i v situacích tváří tvář
s brankářem. Svratka hrála jednoduše a tvrdě a jen trestala naši lehkovážnost v rozehrávkách. Stačilo jí to, dnes jsme udělali spoustu chyb
a byli jsme za ně potrestáni. Nepamatuji už dlouho takhle smolný
zápas …

Konečné pořadí:
1. Čistá – 7 bodů, 17:8
2. SEBRANICE – 6 bodů, 30:6
3. Horní Újezd – 4 bodů, 11:16
4. Janov – 0 bodů, 2:30
Turnaj starší přípravky Morašice 2. 5. 2015 - 1. místo
Sestava:
Brankář: Kopecký Ondra 1. zápas a Šmíd Daniel 2. zápas
Obrana: Kárský Petr, Chadima Filip, Mokrejš Jiří
Záloha: David Svoboda
Útok: Jůza Adam, Šmíd/Kopecký, Filipi Štěpán
Dlouhodobě jsou zraněni: Filip Stráník, Lukáš Novotný, Jirka Vomočil, dnes ještě chyběl Dan Brabenec
1.zápas
Sebranice : Borová 9:4 (4:3) - Jůza 3x, Svoboda 2x, Mokrejš, Kárský, Šmíd 2x
První minuta, první střela a prohráváme tradičně 1:0. Postupem
času si ale získáváme půdu pod nohama a obracíme výsledek v náš
prospěch. V závěru už soupeř trochu odpadl. Je škoda, že si takovéto
zápasy tak zbytečně komplikujeme vlastní liknavostí v úvodu utkání.
Je to pak o nervy ☺.
2. zápas
Sebranice : Dolní Újezd/Morašice 6:4 (2:2) - Mokrejš, Jůza, Kopecký, Svoboda 3x
Toto utkání přineslo bojovný a rychlý fotbal na obou stranách.
Soupeř byl doplněný o kvalitní hráče z mladší přípravky, a tak se
prosadit nebylo vůbec jednoduché. Chválím hráče za dodržení stanovené taktiky ve druhém poločase. V obou zápasech jsme měli problémy s vysokými nakopávanými balóny a s důrazem v osobních soubojích. Vítězství na turnaji jsme si však zasloužili.
Další výsledek:
Borová : Dolní Újezd/Morašice 8:8

2. zápas
Sebranice : D. Újezd/Morašice 8:2 (5:1) - Svoboda 3x, Mokrejš 3x,
Chadima, Šmíd
Vstup do utkání vyšel na výbornou a po vstřelení tří branek soupeř
odpadl, nechal nás hrát naši hru po zemi a k vidění tak byly hezké
akce a střely. Brankář Ondra Kopecký si udržel pořádek před svojí
brankou po celou dobu zápasu taky na výbornou. Nasazení a přístup
k utkání byl od všech tak jak má být a na co máme.
3. zápas
Sebranice : Borová 3:1 (0:0) - Svoboda, Mokrejš, Jůza
Tento zápas si kluci sáhli na dno svých sil. Borová dobře bránila
a prosadit se v koncovce bylo složité. Když už se začala lepit na naše
kopačky smůla a gól ne a ne vstřelit, proběhly nám všem okolo vzpomínky na první zápas se Svratkou. To se naštěstí neopakovalo a hezkými brankami na začátku druhého poločasu jsme si vytvořili dostatečný náskok a jasnou převahu ve hře.
Další výsledky:
D. Újezd : Borová 1:3
Svratka : Borová 2:1
Svratka : D. Újezd/Morašice 5:1
Dnes se bohužel nesešlo „štestíčko“ ve všech zápasech, a tak bereme druhé, ale opět krásné místo. Po delším čase se zapojil Danda
Brabenec a Filip Stráník.
Konečné pořadí:
1. Svratka
2. SEBRANICE – 6 bodů 11:11
3. Borová
4. D. Újezd/Morašice
Jiří Mokrejš – trenér

Sebranický pětiboj

Morašice 2. 5. 2015 - vyhlášení
Foto: J. Svobodová

Turnaj starší přípravky Svratka 17. 5. 2015 2. místo mělo hořkou příchuť
Sestava:
Brankář: Kopecký Ondra
Obrana: Kárský Petr, Chadima Filip, Brabenec Daniel, Filipi Štěpán
Útok: Jůza Adam, Šmíd Daniel, Mokrejš Jirka, Svoboda David, Stráník Filip
1. zápas
Svratka : Sebranice 1:8 (0:0 !) - Kárský
Po dlouhé době jsme se setkali s týmem z Vysočiny a setkání to
nebylo pro nás vůbec příjemné. Kluci se v počátku utkání hledali,
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Krajské přebory výběrů OFS s mezinárodní účastí,
Moravská Třebová – 8. 5. 2015
Dne 8. května 2015 vyvrcholily krajské přebory výběrů okresních
fotbalových svazů svojí jarní částí. Na stadionu SKP Slovan Moravská Třebová si to mezi sebou rozdaly systémem každý s každým ve
třech paralelních turnajích v kategoriích U-10, U-11 a U-12 týmy
mladých fotbalových nadějí OFS Pardubice, OFS Chrudim, OFS Ústí
nad Orlicí a domácího OFS Svitavy. Turnaj kategorie U-12 byl navíc
okořeněn účastí polského výběru Dolnoslezského vojvodství jako
pilotní projekt začínající spolupráce mezi Pardubickým krajským
fotbalovým svazem a Fotbalovým svazem Dolního Slezska.
V průběhu turnaje se v klubovně pořádajícího oddílu sešli zástupci
Pardubického krajského fotbalového svazu v čele s jeho předsedou
Michalem Blaschkem, kteří se svými kolegy z Fotbalového svazu
Dolního Slezska společně diskutovali další možná témata oboustranné spolupráce. Hovořilo se nejen o prohlubování vzájemných vztahů
na poli mládežnického fotbalu, ale rovněž i o možnostech mezisvazové součinnosti na jiných úrovních.
„Tento den považuji za jakýsi historický mezník v dějinách PKFS.
Dnešním turnajem jsme totiž úspěšně zrealizovali první krok plánované česko-polské spolupráce, přičemž se velice slibně rýsují další zajímavé společné projekty v oblastech vzdělávání fotbalových trenérů,
ženského a veteránského fotbalu i kooperace našich a polských rozhodčích. Bylo velkou ctí, že se tyto vzájemné rozhovory mohly uskutečnit na půdě svitavského regionu. Současně děkuji klubu SKP Slovan Moravská Třebová za bezchybné pořadatelství a nezištnou pomoc při organizaci celé akce,“ nadšeně shrnul průběh turnaje a výsledky jednání s polskými partnery člen VV a předseda KM Pardubického KFS Jindřich Novotný.

Fakta:
Výsledky všech dvojutkání výběru OFS Svitavy
v jarním turnaji kategorie U-10
OFS Svitavy – OFS Pardubice
4:2 a 1:2
OFS Svitavy – OFS Chrudim
3:2 a 1:4
OFS Svitavy – OFS Ústí nad Orlicí
4:1 a 3:5
Výsledky všech dvojutkání výběru OFS Svitavy
v jarním turnaji kategorie U-11
OFS Svitavy – OFS Pardubice
3:4 a 3:6
OFS Svitavy – OFS Chrudim
0:2 a 3:8
OFS Svitavy – OFS Ústí nad Orlicí
2:1 a 1:1
Výsledky všech utkání výběru OFS Svitavy
v jarním turnaji kategorie U-12
OFS Svitavy – OFS Pardubice
6:0
OFS Svitavy – OFS Chrudim
6:0
OFS Svitavy – OFS Ústí nad Orlicí
1:1
OFS Svitavy – Dolnośląski ZPN
0:3
Mgr. Jindřich Novotný, Jana Svobodová

Společný tým OFS Svitavy (výběry dětí z okresu SY) v kategorii U10 roč. 2005 a mladší. Do role dalšího trenéra týmu OFS Svitavy byl pro poslední zápas proti OFS Pardubice pověřen jeden z přihlížejících rodičů …
A nebylo vůbec překvapením, že plná důvěra byla vložena do „našeho“ trenéra Jirky Mokrejše.
Foto: J. Svobodová 3x

Základy tenisu dětem
Za TJ Sebranice bylo pro tým OFS Svitavy v kategorii U10 nominováno 5 hráčů - zleva: Jirka Mokrejš, Petr Kárský, Ondřej Kopecký,
David Svoboda a Daniel Šmíd.

V termínu od neděle 28. 6. do úterý 30. 6. 2015 v dopoledním
bloku 8–10 hod. a 10–12 hod. se na tenisovém kurtu v Sebranicích
u koupaliště uskuteční výuka základů tenisu pro děti. Výjimkou
bude úterý, kdy začátek výuky bude od 14–16 hod. a 16–18 hod.
Kurs povede zkušený instruktor s více než 20letou praxí –
Mgr. Pavel Saqua z Litomyšle.
Cena kursu: 850 Kč/dítě, 3 dny – denně 2 hod. (cena zahrnuje:
práci instruktora, tenisové míčky, dopravu a pronájem tenisového
kurtu). Vhodné pro děti od 6 let.
Bonus: Pro děti pojištěné u VZP, na které rodiče v letošním roce
příspěvek na pohybové aktivity nečerpali, možnost jeho uplatnění.
Přihlášky přijímáme do naplnění kursu.
Více informací - Jana Svobodová,
odborné informace - Mgr. Pavel Saqua, tel.: 776 056 801,
e-mail: saqua@centrum.cz.
Jana Svobodová

Mgr. Jindřich Novotný (předseda KM Pardubického KFS) při závěrečné
gratulaci a předávání medailí OFS Svitavy v kategorii U10. Nakonec „až“
3. místo v součtu výsledků podzim - jaro 2014/2015, což našim klukům neubralo na radosti z pěkně prožitého dne.
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FC Jiskra 2008 x TJ Sebranice 3:1 (0:1)

Žluté karty: Jiroušek – Kunhart, Chadima, Horníček J.
Třetí venkovní zápas v řadě nás čekal na půdě Kamenné Horky,
s kterou jsme na podzim doma prohráli celkem vysoko 0:3. Jarní
zápas již od začátku naznačoval, že nepůjde o lehký souboj, ovšem
nic neřešitelného. Soupeř si snažil vytvářet šance především rychlými
centry dopředu na útočníky. Ti ovšem většinou nezakončovali přesně.
I my nezůstali pozadu se šancemi a nebýt, možná dost zbrklého řešení Kuby Červa při zakončení tutové šance v 22. minutě, mohli jsme
v utkání vést.
Druhý poločas přinesl pouze pár gólových šancí na obou stranách,
ovšem ani jedna z nich se neujala, a i proto zápas mířil ke spravedlivé
remíze.
Tak jako předminulý týden nás tedy čekali námi neoblíbené penalty, které rozhodovaly o přidělení třetího bodu. Ještě ve druhé sérii to
vypadalo, že bychom mohli penaltové prokletí prolomit, poněvadž
jsme vedli 2:1. Pak ovšem přišla na řadu série třetí, čtvrtá a pátá,
v které naši borci totálně zklamali, a proto výsledek již pro nás tradiční – prohra na penalty.
Bod z venku určitě potěší, leč mohlo být i lépe. Příští týden po
delší pauze hrajeme opět doma, kde budeme hostit tým z nedalekých
Cerekvic. Přijďte nás tedy od 17.00 hod. povzbudit do domácího
kotle.

Sebranice:
Klusoň T.
Prokůpek

Tmej
Kunhart
Chadima Patočka J.
Patočka T. Červ Kalánek P.
Mitáš Jílek

Střídali: Kučera J., Vopařil J.
Rozhodčí: Zerzán – Horníček, Valenta
Odložené 16. kolo se dohrávalo v úterý 14. 4. S nepříliš oblíbeným soupeřem jsme odehráli solidní první poločas, kdy se nám navíc
podařilo těsně před jeho koncem vstřelit branku na 0:1 – střelecky se
prosadil Pavel Mitáš.
Druhý poločas už byla znát přibývající převaha domácích a díky
dvěma gólům v rozmezí 60. a 70. minuty soupeř stav skóre obrátil na
2:1. Šance na vyrovnání přišla hned vzápětí, ovšem střela Prokůpka
pouze orazítkovala břevno. Známé rčení nedáš - dostaneš dostálo
svému, a proto v 75. minutě po faulu v pokutovém území byla proti
nám nařízena penalta, s kterou si domácí hravě poradili a zvýšili tak
na 3:1. Zbytek zápasu se už pak jen spíše dohrávalo.
Dohrávka v neoblíbených Králíkách dopadla takřka dle předpokladu. Doufejme, že vše bude lepší tuhle neděli v Lanškrouně.
Parádní obrat v zápase a gól těsně před koncem
přinesl vytoužené a potřebné tři body.
Lanškroun „B“ x TJ Sebranice 2:3 (1:0)
Sebranice:
Jiráň
Klusoň Chadima Patočka T. Kunhart
Prokůpek Horníček J. Boštík Kalánek P.
Červ Kučera J.(62´ Vopařil)
Rozhodčí: Felk – Vaněk, Habrda
Zápas začali o něco lépe domácí a vidno to bylo především na
zajímavých šancích, které přicházely po přesných centrech za naši
obranu. Po pár náznacích přišlo první potrestání, a to v 19. minutě,
kdy po krásné kombinaci domácí útočník zakončoval takřka do
prázdné branky – 1:0. Do poločasu mohli domácí ještě vedení zvýšit,
ovšem v koncovce vždy střelecky selhali. Největší naší šancí prvního
poločasu byl samostatný únik Kuby Kučery, který byl zastaven na
hranici vápna nedovoleným, žlutě oceněným, způsobem.
Z nařízeného přímého kopu bohužel nic moc nevzešlo.
Do druhého poločasu jsme vstoupili skvěle, vyšla nám hned
takřka první příležitost. Na Jendou Horníčkem rozehraný přímý kop
si nejlépe naběhl Červ a lehkou tečí hlavou posunul míč do branky.
O necelých šest minut později bylo ještě příjemněji, to když rozehraný roh na krátko centroval směr brána Pája Kálánek a za drobné asistence domácí obrany míč skončil až v síti – 1:2. Poté přidali na aktivitě opět domácí a z vytvořeného tlaku se jim podařilo vytěžit penaltu, kterou bezpečně proměnili – 2:2. V 74. minutě měl na kopačce
vedení Marek Boštík (mimochodem v soutěžním utkání za muže
nastoupil po dvouleté pauze – na fotbalovosti za tuto dobu příliš neztratil, tak snad to vydrží!!!), jeho střela z dobrých 25 metrů ovšem
jen těsně minula domácí branku. Když už to vypadalo, že se schyluje
k dalšímu penaltovému rozstřelu pro nerozhodný stav na konci utkání, přišla dvě minuty před koncem řádné hrací doby standardní situace, na centrovaný míč Horníčkem si parádně naběhl Tomáš Patočka
a neomylně poslal míč do branky – 2:3. Na tuto branku již soupeř
nenašel odpověď a my tak odvezli z Lanškrouna všechny tři body.
První jarní venkovní výhra se obešla bez sebranické divácké podpory, kdy za relativně pěkného nedělního počasí nedorazil do Lanškrouna ani jeden z věrných fandů. Doufejme, že tak napraví příští
sobotu, kdy jedeme do Kamenné Horky, kde se začíná od 17.00 hod.

Před početným domácím publikem se nám nepodařilo zaskočit
skvěle připraveného soupeře z Cerekvic
TJ Sebranice x Slavoj Cerekvice 0:3 (0:0)
Sebranice:
Jiráň
Klusoň Patočka T. Kunhart Chadima
Boštík (11´ Vopařil) Prokůpek Horníček J. Kalánek P.
(58´ Mitáš)
Červ Kučera J.
Cerekvice: Kusý – Bureš, Jandera, Pachta, Jetmar, Růžek, Vostrčil,
Šeda, Lorenc, Brychta, Schauer (Kysilka, Pražák F., Uher)
Střelci: 0 – Schauer, Vostrčil, Bureš
Rozhodčí: Pagáč – Volný, Čapek
Žluté karty: Patočka
První květnovou sobotu nás čekal na jaře hrající ve velké pohodě
soupeř z nedalekých Cerekvic. Od začátku bylo jasné, že nepůjde
o lehký souboj, o to těžší to bylo od 11. minuty, kdy se zranil Marek
Boštík a my tak museli hned v úvodu utkání střídat. Jak Cerekvice
tak i my jsme si v prvním poločase dokázali vytvořit pár solidních až
tutových šancí pro skórování, ovšem ani jeden pokus se nezdařil.
Ve druhém poločase jsme byli blízko k vedoucímu gólu my,
ovšem pěknou střelu Páji Kalánka deset minut po začátku druhé půle
zastavila levá tyč branky. Nerozhodný stav utkání vydržel do
62. minuty. Po skrumáži před naší brankou vysloveně přetlačil vše
před sebou Schauer a protlačil tak míč za brankovou čáru – 0:1.
Po vstřeleném gólu se dobře hrající hosté uklidnili a v 78. a poté
i v 88. minutě ještě vedení zvýšili. Nejprve Vostrčil střelou k tyči na
0:2. Po něm Bureš hlavou po pěkném centru na konečných 0:3.
Na první jarní domácí výhru si bohužel musíme ještě počkat. Příští
týden v sobotu nás čeká výlet do Verměřovic, kde se hraje tradičně
od 17.00 hod.
Petr Jiráň

Pozvánky na červen
21. 6. od 14 hodin
POHÁDKOVÝ LES
v lese za koupalištěm
pořádá SDB Sebranice
a místní mládež

A zase ty prokleté penalty !!!
Kamenná Horka x TJ Sebranice 1:0 np (0:0)

21. 6. 2015 od 16 hodin

Sebranice:
Jiráň
Klusoň T. Patočka T. Kunhart Chadima
Vopařil (86. Mitáš) Prokůpek
Horníček J. Kalánek P.
Kučera J. Červ
Rozhodčí: Řehák – Kunc, Jelínek

POSEZENÍ POD LÍPOU
podvečer s dechovkou,
kapelník Jan Pohorský,
u kapličky na Pohoře
-13-

Letní kino v Sebranicích

Inzerce

Hospůdka „Na koupališti“

Josef Zavoral – opravy motorových vozidel
provádí servis klimatizací, diagnostiku vozidel všech značek
a nově dezinfekci klimatizací ozónem.
Tel: 603 997 230
Čištění a plnění autoklimatizací
Vyčištění a znovu naplnění autoklimatizace vám přinese:
-zdravější prostředí uvnitř automobilu bez bakterií a plísní
-vyšší výkon a efektivitu samotné klimatizace
-čistý vzduch v autě bez zápachu
Proč je důležité čištění a plnění autoklimatizací?
-Odborníci doporučují alespoň jednou do roka provést čištění a dezinfekci autoklimatizace a doplnění chladiva.
-Při běžném používání klimatizační jednotky se v klimatizačním
systému usazují nežádoucí částice jako je prach, pyly, zbytky listů
nebo nikotin.
-Klimatizační systém je plnohodnotná součást automobilu, proto je
nutné ji pravidelně servisovat stejně jako ostatní součásti vašeho vozu.
-Nevyčištěná klimatizace ohrožuje - i když nic necítíte - vaše zdraví
i zdraví vašich spolucestujících.
-Plísňové spory ve vzduchu mohou vyvolat nepříjemné podráždění
v nose či krku.
PROČ SE POUŽÍVÁ OZÓN?
Ozón má smrtící účinek na bakterie, viry, plísně, houby a všechny
alergenní látky přítomné ve vzduchu. Smog vytvářen auty zůstává
přítomen ve vzduchu po dobu několika dnů a systém větrání vozidel
absorbuje všechny tyto znečisťující látky, které vytvářejí tak trvalé
nepříjemné zápachy a navíc mohou vyvolat kašel, rýmu nebo respirační onemocnění. Sanace kabiny vozidla ozónem zaručuje kromě
odstranění zápachu i skutečnou desinfekci od roztočů, bakterií a virů.

Obec Sebranice srdečně zve místní i přespolní
k návštěvě
HOSPŮDKY „NA KOUPALIŠTI“,
která od 16. června 2015
bude mít otevřeno denně od 11.00 hodin.
Pozvánka

Upozornění

6.–7. 6.
13.–14. 6.
20.–21. 6.
27.–28. 6.

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

606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
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