SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
SEBRANIC
Z jednání ZO

* Září 2015 * 17. ročník * číslo 9*
Z jednání ZO

Veřejné zasedání dne 17. 8. 2015
Přítomno bylo 9 členů ZO.

- rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjmy
a výdaje ve výši 967.700 Kč.

ZO schválilo:
- smlouvu mezi obcí Sebranice a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. na pozemky
p.č. 505/1, 35/4, 35/5, 35/7, 156/9 v k.ú.
Sebranice u Litomyšle pro účely: podzemním
komunikačním vedením veřejné komunikační sítě je dvojice optický HDPE trubek obsazená optickým komunikačním kabelem.
- smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi obcí
Sebranice a ČEZ distribuce, a.s. Smlouva je
uzavřena na odběr elektřiny v odběrném
místě u nájemce z č.p.p. 190/4 v k.ú. Sebranice u Litomyšle.
- smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi obcí
Sebranice a ČEZ distribuce, a.s. Smlouva je
uzavřena na odběr elektřiny v odběrném
místě u nájemce z č.p.p. 369/2 v k.ú. Sebranice u Litomyšle.
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
obcí Sebranice a Povodí Labe, státní podnik.
Pozemek p.č. 495/3 v k.ú. Sebranice u Litomyšle na LV č. 586 bude zatížen v rámci
akce „Infrastruktura pro nový soubor RD
v lokalitě Třemošná - Sebranice“.
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
obcí Sebranice a RWE GasNet, s.r.o. a Romanem Cupákem. Služebnost se vztahuje na
p.p.č. 7/1 v k.ú. Pohora v obci Sebranice
u Litomyšle.
- umístění stavby „Infrastruktura pro nový
soubor RD v lokalitě Třemošná - Sebranice“
dle § 188a, odst. 2 Stavebního zákona.
- uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby „Infrastruktura pro nový soubor
RD v lokalitě Třemošná - Sebranice“.
- výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Sebranice, okres Svitavy na 28 dětí ve třídě pro
školní rok 2015/2016.
- návrh Římskokatolické církve k navržené
směně pozemků za účelem výstavby hřiště,
zázemí pro sportovce a tělocvičny s tím, že
provede geometrický plán na náklady obce.
- otlučení a vyspárování čelní kostelní zdi,
osazení stromů, pokrytí střechy novou krytinou, osetí zeleného pruhu trávou, ke zdi postavení nových dřevěných soch dle nákresu.
- zaměření objektů č.p. 32 a č.p. 108.

ZO pověřilo:
- starostku obce k sepsání smlouvy pro akci
„Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci Sebranice“ mezi fi První poličská,
s.r.o., Střítež 1, 572 01 Polička, IČ 27760014
a obcí Sebranice, 569 62 Sebranice 30,
IČ 00277339. Opravy budou podpořeny
270 tis. Kč MMR a 130 tis. Kč obcí Sebranice.
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o opravu cesty p.p.č. 498/26 v k.ú.
Sebranice u Litomyšle. Bude domluvena
schůzka na místě v září 2015, kdy bude vše
upřesněno.
Lenka Karalová, starostka obce

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v září oslaví
své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Vomáčka
Anna Patočková
Anna Tmějová
Marie Klejchová
Božena Kučerová
Rosalie Jílková
Josef Hynek
Ludmila Klusoňová
Hana Čermáková
Zdeněk Vraspír

86 let
83 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
60 let
55 let

„Jediné, ale velké dobro,
které nám zůstane v neštěstí,
je to, že rozpoznáme falešné
přátele od opravdových.“
Pietro Metastasio

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 14. 9. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

V srpnu se na společnou cestu životem
vydali snoubenci
Kateřina Pavlišová a Tomáš Patočka
Sebranice
Sebranice
Novomanželům gratulujeme!
V srpnu se narodila
Markéta Gregorová.
Rodičům blahopřejeme!

Upozornění
Upozorňujeme občany, že do konce září,
tj. do 30. 9. 2015, vybíráme druhou splátku
poplatku za odvoz domovního odpadu.
Žádáme Vás, abyste při platbě upřednostňovali zasílání poplatků převodem na účet
obce č. 1217273389/0800 a jako variabilní
symbol uvedli číslo domu. Splátku je možné
uhradit též hotově v úředních hodinách na OÚ
nebo složenkou.
OÚ Sebranice

Moštování
Když nám veliké sucho ničí úrodu ovoce,
snažme se jablka a hrušky převézt do kapalného stavu, kde nám vydrží podstatně déle.
Moštovat se bude každý pátek počínaje
18. září od 9 do 17 hodin s polední přestávkou. Poslední moštování by proběhlo
30. října 2015.
Za výbor ČZS Josef Jílek
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V srpnu jsme se rozloučili
s paní Marií Kučerovou.
„Není smrti, zůstává věčně
živý, kdo spravedlivý byl
a dobrotivý.“
František Halas

Vzpomínka
Dne 21. 8. 2015 uplynul 1 rok od úmrtí
salesiána P. Jaroslava Kopeckého.
S láskou na něho vzpomeňme.
„Kdo ví, že je spojen s Bohem, pro toho
neexistuje žádné odloučení.“
Roland Leonhardt

Pravidelný svoz odpadů
Září, říjen 2015
Popelnice: 11. 9., 25. 9., 9. 10.
Plasty: 14. 9., 12. 10.

Co se děje v naší obci?

Oprava hřbitovní zdi

V moštárně se vyměnily elektrické rozvody
Foto: M. Čermák 3x

Otlučení a vyspárování zdi u kostela
Foto: J. Gutveis 2x

Upozornění

5.–6. 9.
12.–13. 9.
19.–20. 9.
26.–27. 9.
28. 9.
3.–4. 10.
10.–11. 10.
17.–18. 10.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Září, říjen 2015
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. O. Zeman,
Polička,
MUDr. M. Adamcová, Polička,
MUDr. S. Adamec,
Polička,
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
MUDr. I. Čermáková, Litomyšl,
MUDr. I. Elčknerová, Polička,
MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
zub. lékař F. Nataliya, Litomyšl,

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na
přípravě i organizaci farního dne v neděli 23. 8. Děkujeme otci Vojtěchovi, Marušce Drobné a ochotným ženám i mužům, kteří se o nás
celé odpoledne starali. Velmi se nám tam líbilo.
Farníci

733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 614 614
461 724 369
461 612 733
461 612 733

Každého potěší, když ve schránce najde přání k narozeninám.
Vzkaz od někoho, komu na vás záleží, kdo vám přeje jen to nejlepší.
Takovým člověkem je paní Marie Koukalová. Moc jí za všechna
poslaná přání děkujeme a přejeme jí mnoho zdraví a štěstí.
Obdarovaní
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Svatojánské elegie

Poděkování

Příjemné prostředí u kaple sv. Mikuláše, krásný letní večer. Vše,
jak má o prázdninách být.
Ve čtvrtek 6. 8. 2015 nás navštívilo kočovné divadlo Divadelního
spolku Tyl Polička a svou kouzelnou hrou Svatojánské elegie překvapilo nejednoho z nás.
Hra jako šita na míru tomuto prostředí. Herci byli skvělí a spontánní.
Děkujeme za krásný zážitek a také děkujeme Janu Gutveisovi za
připravení zázemí, což v prostranství u „Mikulášku“ není zrovna
jednoduché.
OÚ Sebranice

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Hasilovi za uspořádání grilovačky v restauraci „Na koupališti“ v sobotu 8. 8. 2015.
Velice si vážíme toho, když někdo z občanů přijde s nápadem pro
veřejnost něco uspořádat. Vždy rádi takovou akci podpoříme.
OÚ Sebranice

Sběr nebezpečného odpadu
V měsíci září proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
O přesném termínu svozu budete včas informováni prostřednictvím
místního rozhlasu a plakáty.
OÚ Sebranice

Psali o nás v Jitřence

Pozvánka na kurz SAN

Poličský bagr
Ve slunnou sobotu 11. 7. se na pískových hřištích ve sportovním
areálu v Sebranicích uskutečnil za téměř ideálního volejbalového
počasí XV. Ročník plážového volejbalového turnaje dvojic Poličský
bagr. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 družstev nejen z Poličky
a okolí, ale i přespolní z Brna, Bechyně, Bratislavy a Chocně.
Vyhráli Modelky (Monika Luková, Jan Škorík). Druzí skončili
Návštěvníci (Vladimír Král, Tatiana Vaculová), třetí až čtvrtí pak
Lajny, s. r. o. (Michal Bulva, Sabina Goldhammerová) a Mrníci
(Michal Směšný, Romana Šatrová). Vzhledem k hojnému počtu týmů
a vymezenému času se pořadí nedohrávala.
Všem účastníkům děkujeme za účast i předvedené výkony a těšíme se na přesrok na viděnou, neb XVI. ročník budou hrát dvojice
mužské.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj neobešel. Jsou to
MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. - reklama, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička.
Náš dík patří také obci Sebranice za vstřícnost s technickým zabezpečením celé akce a veliká pochvala za perfektně připravené zázemí i hřiště.
Za TJ Spartak Polička - RS J. K. Dvořák a Michal Bulva,
policskybagr.nastrankach.cz

Spolek archaických nadšenců
Vás srdečně zve na kurz

ZPRACOVÁNÍ VLNY
- praní, vyčesávání, barvení čerstvými rostlinami, spřádání

Sebranice Světnice č.p. 8
12. září 2015 od 9 do 14 hodin
Kurz povedou Lenka a Pavlína Kmoškovy
Cena 300,- Kč
V kurzu si člověk projde celým procesem zpracování vlny
od praní, přes vyčesávání, barvení čerstvými rostlinami,
až po spřádání.
Světnici č.p. 8 najdete v domě č.p. 8 v Sebranicích naproti
kostelu. Je to prostor bývalé prodejny smíšeného zboží.
Více o našem spolku na www.sebranice.cz/san.
Objednávky na telefonu 604 590 474
nebo mailem cp8sebranice@seznam.cz
Spolek archaických nadšenců, o.s., 569 62 Sebranice 8,
IČ 22834672

Živý obraz

Václavské posezení

Spolek archaických nadšenců pořádá již tradičně

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice
Vás srdečně zve na

na sv. Václava 28. září 2015
Živý obraz u kolejí na Kněžství.
Začátek ve 14.00 hodin.

VÁCLAVSKÉ POSEZENÍ,

Přesný název bude uveden na plakátech.
Zveme srdečně všechny diváky a hlavně ty,
kteří mají zájem zúčastnit se obrazu
v dobovém oblečení.

které se koná

v sobotu 3. října 2015
od 14.00 hodin
v jídelně Agro družstva v Sebranicích.
Zveme Vás na přátelské posezení
s ochutnávkou zabijačkových dobrot.
Těšit se můžete na prdelačku, mozeček,
jitrničky, jelita a ovárek přímo z kotle.
Vychlazené pivo a štamprlička na dobré
trávení budou zajištěny a k poslechu či tanci
Vám zahrají místní harmonikáři.
Přijďte pobesedovat, pochutnat si a zazpívat
s přáteli, sousedy a s námi, hasiči.

Rok 1889 – František Josef I. (v první řadě třetí zleva) se svými důstojníky
před kapličkou na Kněžství. Tento rok se konaly manévry asi 40 tisíc vojáků
c.k. armády na Velké straně v Lubné. F. J. I. pak osobně manévry ukončil.
Stal se tak dosud prvním nejvyšším představitelem státu, který se pohyboval
v blízkosti obce Sebranice.
Foto: archiv SAN.

Těšíme se na Vaši účast!
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Katolická charismatická konference?

A na počátku bylo slovo…

Deset sebranických farníků se stalo součástí zástupu 7300 účastníků letošní Katolické charismatické konference. Její 25. ročník se
uskutečnil již tradičně na začátku července na Brněnském výstavišti.
Od středy 8. do neděle 12. července nabídl bohatý program účastníkům společné modlitby chval, bohoslužby nebo divadelní představení. Ústředním bodem jsou ale přednášky. Letos se vztahovaly
k úryvku evangelia podle Marka: „S láskou na něj pohleděl.“ Mezi
přednášejícími nechyběl P. Vojtěch Kodet nebo Kateřina Lachmanová. Hlavním hostem byla Michelle Moran, prezidentka Mezinárodní
katolické charismatické obnovy. Vedle hlavního programu, který je
určen dospělým, probíhala paralelní dětská konference, kde se malým
ratolestem věnují téměř dvě stovky mladých dobrovolníků. Rodiče
tak mají možnost se nerušeně ztišit a nabrat nových duchovních sil.
Celková atmosféra probouzí velkou touhu dát do pořádku svůj
život a odevzdat své problémy Kristu, což se projevovalo v dlouhých
řadách na svátost smíření a na tzv. přímluvnou modlitbu. „Tady se mi
na tom líbí, že se jde přímo k věci,“ sdělil mi své dojmy jeden spolurodák. Byl zde poprvé, stejně jako já. A hodnotím tuto akci jako velmi sympatickou, hlubokou a radostnou, bez „ujetých“ projevů, které
s sebou název „charismatický“ často nese. Opět můj další nepotvrzený předsudek.
Filip Mareš

Během prázdnin došlo na naší faře ke změnám. Do komunity
v Brně - Žabovřesky odešel o. Pavel Hertl a místo něho nastoupil
nový spolubratr o. Petr Zelinka. Svou přítomností naši komunitu
obohacuje o. Josef Kopecký (z Litomyšle) a o. Josef Preisler
(z Mladočova). Nejen mým novým spolubratřím, ale i vám přeji, aby
byla naše farnost zase víc rodinou, kde se všichni cítíme přijímání
a vzájemně obdarováni. Kde můžeme spolu nést své radosti i bolesti.

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – září 2015
Borová
20. 9. 2015 – Formanský den 2015 v Borové
Zápis koní proběhne od 8 hod. a slavnostní zahájení bude v 10 hod.
Bystré
5. 9. 2015 – Zámecké slavnosti – v prostorách historického zámeckého nádvoří i parku Domova na zámku od 13.00 hod. Připraven je
bohatý program.
12. 9. 2015 – Bystré Hamry tour – cyklistický závod na okruhu
kolem města Bystré. Startovat budou členové Moravského poháru
i příchozí v příslušných věkových kategoriích. Prezentace proběhne
za hasičskou zbrojnicí od 9.00 hod. Využijte unikátní příležitost pro
vyzkoušení závodního okruhu, na kterém proběhne Mistrovství České republiky SAC 2016.
21. 9. 2015 – Loutkové divadlo Kozlík uvede pohádku O perníkové chaloupce. Začátek v 16.00 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
6. 9. 2015 – Kuličkyáda
V parku na Rovince od 14 hod. pořádají místní skauti
13. 9. 2015 – Jízda zručnosti na kolech, koloběžkách a odrážedlech.
V parku na Rovince od 14 hod. pořádá Kulturní komise Dolní Újezd
26. 9. 2015 – Jiřinkový ples
V sokolovně od 20 hod. pořádají hasiči. Hraje Vepřo, knedlo s Dádou, vstupné 60 Kč.
Litomyšl
12. 9. 2015 – Litomyšlské vinobraní a Fish fest
Smetanovo náměstí a Hospoda na Kopečku, Litomyšl
13. 9. 2015 – Pohádky o mašinkách – od 15.00 hod., Smetanův
dům, Litomyšl, Divadlo Tramtarie Olomouc, vstupné 70 Kč
19. 9. 2015 – Starodávný jarmark, od 8.00 do 17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl – řemeslné trhy, doprovodný hudební program na pódiu, vstup zdarma
Lubná
26. 9. 2015 – Lubenská šťopička – 7. ročník degustace a ochutnávky slivovice z lubenské Pálenice. Bohatý kulturní program – dětská
taneční skupina z Hlinska, dechová hudba Holóbkova mozeka, Heidi
Janků, taneční zábava, pro děti projížďky na koni a další.
Začátek v 10.00 hod. před pálenicí, odpolední program od 14.00 hod.
na Skalce.
Polička
14.–19. 9. 2015 – Mime fest 2015 – Mezinárodní festival pantomimy
22. 9. 2015 – Partička – Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej
Sokol, Igor Chmela, Dano Dangl a Marián Čurko se svojí
„PARTIČKOU“.
Velký sál Tylova domu v Poličce od 20.00 hod.
26.–27. 9. 2015 – Svatováclavské slavnosti na hradě Svojanově
Sebranice
12. 9. 2015 – Zpracování vlny – praní, vyčesávání, barvení čerstvými rostlinami, spřádání, Sebranice Světnice č. p. 8, 9–14 hodin, vedou Lenka a Pavlína Kmoškovy, objednávky na telefonu
604 590 474, pořádá SAN.
28. 9. 2015 – Živý obraz u kolejí mezi Sebranicemi a Lubnou,
pořádá SAN, začátek ve 14.00 hodin. Zváni jsou všichni v dobovém
oblečení a přihlížející.
3. 10. 2015 – od 14 hodin Václavské posezení v jídelně agro družstva Sebranice, zabijačkové dobroty, k tanci a poslechu zahrají harmonikáři. Pořádá SDH Sebranice.

A na počátku bylo slovo…
Milí přátelé,
v čase, kdy píšu tento příspěvek, meteorologové předpovídají ještě
návrat horkého léta. Přes to všechno se pomalu blíží i podzim. Pro
děti a studenty je to začátek nového školního roku a představa dlouhých měsíců školních povinností. Ale ať to vidíme jakkoli, je to čas,
kdy se můžeme mnohému naučit.
Rád bych se s vámi podělil o příběh, který i mě samotného oslovil.
Nese název Žízeň a pochází z jedné knihy příběhů od Eduarda Martina. Babička zalévá květinové záhonky, což bylo o letošním létě tak
aktuální, a tříletý vnuk ji pozoroval. Pak ho to už přestalo bavit a na
babičku naléhá, aby mu šla už konečně domů, protože má žízeň. Těžko chápe, že babička ještě nemůže, protože i květiny, a nejen ony,
mají žízeň. „Představ si, že ty kytičky, tady musí stát, ve dne i v noci,
a mají větší žízeň než ty. Nehýbají se a sluníčko na ně praží. Také by
chtěly pít.“ A najednou mu dojde, že tu nemusí jen tak stát, ale že
může zalévat s babičkou. Už si nevzpomněl na svou žízeň, ale chodí
po zahradě a malou konvičkou zalévá. Vidí žízeň druhých. Možná ta
chvilka proměnila jeho chápání žízně, protože už nevidí jen sám sebe.
Kolik je druhů žízně na světě, tolika druhy žízní trpí lidé kolem
nás. A lidé ji nevidí. Myslí na svou vlastní žízeň a neuvědomují si, že
někdo kolen nich strádá. A stačilo by jen jít s konvičkou a zalévat.
Protože za každou naší žízní prosvítají žízně druhých. „Babičko, mají
ty kytičky radost, že jsem jim dal napít?“, ptá se vnuk s rozzářenýma
očima. „Mají“, odpovídám, protože se dívá na kytičku jako na kamaráda. V dětství se totiž lze naučit tomu, že pomoc může být radost.
Ale je tolik lidí, kteří to nepochopí. Taková škola je tou nejlepší na
světě a kdo do ní chodí, mívá v životě štěstí. A štěstí mají i ti, kdo
vedle absolventů této školy žijí... Ti, kterým žáci této školy umějí
odstraňovat žízeň. O kolik žízně by bylo na světě méně. Jen si člověk
musí uvědomit, že přímo ŽÍZEŇ má také někdo jiný než on.
A tak se pro nás všechny může stát tento nový školní rok pozváním k tomu, abychom se učili zbavovat žízně po porozumění, lásce,
přijetí, dobrém slovu, po tiché účasti na bolestech i radostech druhých,... Protože žízně mají tolikerou podobu. A někdy stačí tak málo,
aby to křehké a slabé nadobro neztratilo.
Přeji vám všem hodně zdaru v této škole a stejně tak i odvahu
udělat i to málo, jak se nám to někdy zdá, co se může stát velikým
v životě těch druhých. Myslím na vás a k dobrému úsilí vám žehnám.
o. Vojtěch Glogar
Pozvání
Letos se už po 17. setkáme na pouti k oslavě Povýšení svatého
kříže, která bude v neděli 13. září u kříže na Kališti. Začátek je v 15
hodin a občerstvení bude připraveno.
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!!!!Nepříliš vyvedený vstup do nové sezóny – tři zbytečné chybky
a tři góly v naší síti!!!!!!
TJ Sebranice x Metra Linhartice 2:3 (0:2)
Sebranice:
Kysilka
Klusoň Patočka T. Nezbeda Chadima
Jílek (66´ Horníček Z.) Horníček J. (46´ Patočka J.) Prokůpek
Vopařil (78´ Večeře) Kalánek P.
Mitáš

i nadále figurovali jako hosté.
První obrovskou šanci měly Jaroměřice hned v samém úvodu
zápasu, ale připravený Kysilka šanci pohotově špičkou kopačky vyrazil mimo. Chvilku poté jsme zahrozili i my, ale jak šance Radiměřského tak i Páji Kalánka vyšla naprázdno. Poté se šance střídaly na
obou stranách, ale vždy s nulovým efektem. Tomu však bylo jinak
ve 34. minutě, když se po levé straně dobře uvolnil Pája Kálanek,
dostal se do šestnáctky a zde přesně našel připraveného Radiměřského, který střelou po zemi nedal gólmanovi šanci – 0:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas.
Do druhého poločasu jsme vstoupili s jednou „malou“ změnou –
Klusoně vystřídal Chadima. Ne příliš pohledný fotbal v druhém poločase přinesl pár zajímavých šancí a situací na obou stranách, z žádné
se však ani jednomu z týmů nepodařilo s výsledkem něco udělat,
a tak poločasový výsledek zůstal nezměněn a my tak mohli slavit
premiérové sezónní vítězství.
Příští týden doma v sobotu od 17.00 hod. přivítáme tým
z Křenova, který ještě v této sezóně bodově nezaváhal.
Petr Jiráň

Střelci: Kalánek P., Mitáš – Křivánek, Dvořák 2x
Žluté karty: Nezbeda – Dvořák
Rozhodčí: Urban – Šourek, Kuchta
Po loňské „sestupové“ sezóně byl jen krátký čas na trénování
a přátelská utkání. Hlavním úkolem do sezóny tedy bylo stabilizovat
a lehce doplnit hráčský kádr, zapojit mladé dorostence a setřást ze
sebe pomyslnou deku v podobě neproměňování šancí a sbírání bodů.
Do kádru se vrátil po tříleté pauze stoper Pepa Nezbeda a po roce
a půl brankář Martin Kysilka. Na dalším ročním hostování jsme se
domluvili s Pavlem Mitášem.
Před prvním mistrovským utkáním okresní sezóny 2015/2016
jsme absolvovali jeden přátelský a jeden pohárový zápas. V tom přátelském jsme 25. 7. změřili doma síly s Janovem. Utkání nebylo
nikterak chudé na góly, a tak výsledek spíše hokejový – 4:4 (góly za
Sebranice Horníček J., Nezbeda, Mitáš 2x). V tom druhém, netradičně pohárovém, jsme 1. 8. zavítali do Opatovce. Tam se nám generálka na sezónu vůbec nepovedla a my prohráli 3:0 – výsledek možná až
příliš krutý s ohledem na naše nevyužité šance.
První mistrovské utkání hrané v sobotu 8. 8. za přítomnosti cca
60 diváků a neskutečného vedra (kolem 34 °C) se zpočátku vyvíjelo
vcelku dobře – větší držení míče celku Sebranic a sem tam náznak
šance. Ovšem pak v minutě 32. přišla jako blesk z čistého nebe lehká
chyba či podcenění naší obrany ve vápně a osamocený Dvořák tak
lehce otevřel skóre zápasu – 0:1. Po necelých šesti minutách měl na
kopačce vyrovnání Pája Kalánek, ovšem střele z rohu vápna chyběla
dostatečná razance a přesnost. Když už to vypadalo, že poločas skončí jednobrankovým vedením hostů, vyhodnotila naše obrana špatně
ofsajdovou past a osamocený Křivánek tak mohl pelášit sám na bezmocného Kysilku, kterému udělal na hranici vápna kliku a pohodlně
upravil poločasový výsledek na 0:2.
Po výměně stran vystřídal Horníčka Honzu (neidentifikovatelné
zranění v oblasti třísel ☺) další Honza, tentokrát Patočka. V padesáté
třetí minutě se nám podařilo snížit na 1:2. Zásluhu na tom měl Pája
Kalánek, který hostujícího gólmana nachytal přesnou střelou po zemi
k pravé tyči. Bohužel po necelých čtyřech minutách jsme opět hosty
svojí hloupostí nechali zvýšit na 1:3 – autorem gólu podruhé Dvořák.
Poté proběhla dvě střídání a na hřiště se tak postupně dostal Horníček
Zdeněk a Jirka Večeře. Zlepšené držení balónu ovšem nepřinášelo
žádné ovoce v podobě gólových šancí. Změnu skóre přinesla až poslední minuta čtyřminutového nastavení, když opět předvedl svoji
připravenost náš nejstarší – tedy promiňte – nejzkušenější hráč v poli
Pavel Mitáš – 2:3. Po tomto gólu již rozhodčí zápas ukončil.
Bohužel se nám v prvním zápase nepodařilo prodat vše, co v našich hráčích je. Doufejme, že tak napravíme příští neděli
v Jaroměřicích.
Povedená akce Páji Kalánka zajistila premiérové tři body
Jaroměřice x TJ Sebranice 0:1 (0:1)
Sebranice:
Kysilka
Klusoň (46´ Chadima)
Nezbeda Prokůpek Kučera J.
Jílek
Horníček J.
Mitáš (89´ Horníček Z.) Kalánek P.
Červ Radiměřský J. (79´ Večeře)

Rozpis domácích zápasů všech kategorií
datum
SO 5. 9.

muži

dorost

žáci

st. elévové ml. elévové

17:00
Borová/
Telecí
10:00
Jablonné

NE 6. 9.
SO 12. 9.
NE 13. 9.

SO 19. 9.

10:00
Čistá,
Bystré,
Kunčina

16:30
Jevíčko

NE 20. 9.
SO 26. 9.
10:00
Vraclav/
Zámrsk

NE 27. 9.

SO 3. 10.

10:00
Jaroměřice,
Čistá,
Borová

16:00
Janov

NE 4. 10.
10:00
Trnávka,
H.Újezd/
Morašice,
Bystré

SO 10. 10.

10:00
Dolní Újezd

NE 11. 10.
SO 17. 10.

15:30
Opatov

NE 18. 10.
SO 24. 10.
10:00
Tatenice

NE 25. 10.

SO 31. 10.

NE 1. 11.

Střelci: 0 – Radiměřský J.
Žluté karty: Olšan – Červ, Prokůpek
Rozhodčí: Schüch – Šenkýř, Opletal

14:00
Hradec
nad Sv.
14:00
Jablonné

Pozvánka na turnaje přípravky
Starší přípravka – soboty od 10 hod.: 19. 9. (Čistá, Bystré, Kunčina)
a 10. 10. (M. Trnávka, Bystré, H. Újezd/Morašice).
Mladší přípravka odehraje jediný turnaj v domácím prostředí –
v sobotu 3. 10. poměří síly s Jaroměřicemi, Čistou a Borovou.

V neděli 16. 8. jsme měli vyrazit na zápas do Jaroměřic. Jelikož
místní klub měl problémy s hrací plochou, bylo utkání narychlo přesunuto do Sebranic. Ač jsme hráli na domácím hřišti, v zápise jsme
-5-

Inzerce

Kino Sebranice

Oznámení

Pozvánky do Čisté

Restaurace
„Na koupališti“
ukončila
svůj sezónní provoz
Provozní doba
od 7. 9. 2015:
PO–PÁ: 16–21 hod.
SO–NE: 11–21 HOD.
Sobota 12. 9. 2015
ZAVŘENO!
(soukromá akce)
Přejeme příjemné
posezení!
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