SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
SEBRANIC
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 14. 9. 2015
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
- školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Bydlím v Sebranicích a chci
o nich něco znát“.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu provést stavbu č. IZ-12-2000288/
VB/2 Sebranice – přeložka nn – OBEC.
Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice
a ČEZ distribuce, a.s. Jedná se
o pozemky p.p.č. 35/4, 35/7, 156/9 v k.ú.
Sebranice u Litomyšle.
- rozpočtové opatření č. 4/2015. Příjmy
a výdaje ve výši 400.000 Kč.
- podporu zavedení opatření pro větrné
a malé solární elektrárny vlastněné obcemi,
domácnostmi a firmami.
ZO neschválilo:
- žádost na nový začátek pro sebranický paintball.
ZO přijalo:
- žádost o opravu příjezdové cesty p.p.č. 64
k domům č.p. 36, 37, 38 v k.ú. Sebranice
s tím, že bude zařazena do pořadí.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 12. 10. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Cvičení rodičů a dětí
Cvičení rodičů s dětmi
bude probíhat každé úterý
od 17 hod., poprvé
10. 11. 2015 od 17 hod.
Hodiny povede Jana Mokrejšová. Nutný je doprovod
dospělé osoby!
S sebou si vezměte boty na přezutí do
tělocvičny, popřípadě oblečení na převlečení
a pití.
Jana Mokrejšová
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Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Zásah proveďte v období vegetačního
klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního
vedení takto:
- u nadzemního vedení nízkého napětí nn do
1 kV (400/230 V) AC:
• u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů 2 m,
• u stromů a porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m,
- u nadzemního vedení vysokého napětí vn
nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
• u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení
1,5 m,
• u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného
a kabelového vedení 1,6 m,
- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí
vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:

• u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného
a kabelového vedení 4,5 m,

Společenská kronika
Omlouváme se všem jubilantům,
kteří oslavili narozeniny v září, za
včasné nezveřejnění v Sebranických
novinách. Děkujeme za pochopení.
redakce
Všem jubilantům, kteří v září oslavili
své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Marie Kopecká
Božena Pohorská
Josef Večeře
Ludmila Klusoňová
Irma Stehlíková
Růžena Židková
Jiří Vopařil
Jiří Klusoň
Jana Patočková

89 let
89 let
88 let
83 let
83 let
75 let
70 let
55 let
50 let

Všem jubilantům, kteří v říjnu oslaví
své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Pohorský
Karel Glänzner
Anna Kovářová
Zdeněk Vonka
Zdeněk Motyčka
Marie Drobná
Božena Kalánková

75 let
70 let
70 let
65 let
65 let
55 let
50 let

„Přátelství je blízkost dvou
duší, skutečnost, která je
v tomto světě velmi vzácná.“
Mahátmá Gándhí
V srpnu se narodili:
Jaroslav Leksa, Veronika
Sommerová a Kateřina Patočková.
Rodičům blahopřejeme!
V září se na společnou cestu životem
vydali snoubenci
Jan Patočka a Denisa Doskočilová
Sebranice
Pardubice
Novomanželům gratulujeme!

•U

stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného
a kabelového vedení 3 m.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s.
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Pravidelný svoz odpadů
Říjen, listopad 2015
Popelnice: 9. 10., 23. 10., 6. 11.
Plasty: 12. 10., 9. 11.

Restaurace „Na koupališti“

Rozloučení s prázdninami

,,Hastrmánek, Tatrmánek dá nám džbánek piva,
taky něco k zakousnutí, potom láhev vína.
Posedíme do večera, dáme si i rundu,
vesele je v Sebranicích pojídáme cmundu“.

děti odnášely malý dárek jako odměnu za soutěžení.
Děkujeme organizátorům této akce místním organizacím KDUČSL Sebranice a Lubná, kteří Rozloučení připravily, všem sponzorům a také dobrovolníkům z řad dospělých i dětí, kteří pomáhali
s organizací. Věřím že poslední prázdninovou neděli si všichni užili
a doufám, že loučení s prázdninami bude příští rok stejně pěkné jako
to letošní.
Jitka Jílková

Letošní sezóna byla vskutku vydařená
Chtěla bych touto cestou poděkovat kuchařkám pí K. Šindelářové, pí Z. Víškové
a sl. T. Víškové za jejich plné nasazení při
práci v kuchyni. Při horkých dnech péct,
vařit, fritovat, to někdy vypadalo jako nemožný úkol. Avšak osvědčený ledový hadr
jeden na krk, druhý na čelo je osvěžil natolik, že se mohlo pokračovat.
Další poděkování patří brigádníkům
pí N. Letáčkové, sl. M. Švandové, sl. D. Simonové, sl. M. Vomáčkové, p. J. Chadimovi a zaměstnanci p. J. Zindulkovi, kteří pracovali na
place. Byly i dny, kdy se tolik točilo pivo, že došly sklenice, to tedy
za poslední tři roky nepamatuji. Jejich práce od jedenácti ranních
hodin do pozdních večerních hodin vyžadovala plné nasazení a soustředění, dobrou náladu a úsměv na tváři, který jim z vyčerpání někdy
ubýval. Myslím, že většina zákazníků to pochopila, když viděla
i několika hodinovou nekončící frontu.
A dále tu máme pí A. Klejchovou. Děkuji za každodenní údržbu
sociálního zařízení a výpomoc v kuchyni. Udržování pořádku ve
venkovních prostorách hospody.
Nemalý dík patří p. J. Kopeckému a p. J. Kysilkovi, kteří na moji
žádost vybudovali schody na vynášení pivních sudů a zhotovili krásnou lavičku u lesa. Velmi nám pomohla někdy i na jen pětiminutovou
přestávku a nabrání nových sil do nepřetržitého shonu.
I kiosek byl zcela využitý. Při skoro denním výběru vstupného mi
ochotně p. J. Minář prodával cukrovinky a nanuky. Když se točilo
i pivo, pomohl i p. J. Štancl. Děkuji, že svěřené zásoby na prodej byly
v pořádku zhodnoceny.
A na závěr děkuji obci, že nás zaměstnává a instalovala dva stropní větráky pro lepší klima. Práce okolo kuchyně, zásobování, provoz
hospody a vedení lidí není lehká. Chce to dávku odvahy, shovívavosti
a bojovnosti, ale nezapomenout na toleranci, která je jednou
z nejdůležitějších vlastností každého z nás.
Přeji všem hodně zdraví a sil.
Iveta Zindulková

Výtvarná víkendovka

Podzimní výstava
Kulturní komise obce Sebranice
Vás zve na tradiční prodejní

která se bude konat

v sobotu 24. října 2015 od 10 do 18 hodin
a v neděli 25. října 2015 od 8 do 17 hodin
v kulturním domě v Sebranicích
Budete mít možnost prohlédnout si, ale i nakoupit:
- výpěstky místních zahrádkářů,
- včelí produkty, kosmetiku, voskové výrobky, ochutnat teplou medovinu,
- výstavu prací dětí ze základní školy,
- sledovat zručnost řezbářů,
- šikovnost našich žen: háčkované, ale i šité originální oděvní doplňky,
tašky, plstěné doplňky i šperky, bytové doplňky, patchwork, jemné
výšivky,
- výrobu medových perníků,
- vánoční ozdoby dřevěné, korálkové i slámové,
- keramiku užitkovou i dekorativní,
- květinové vazby, dušičkové vazby,
- dřevěné hračky a dekorativní krabičky, apod.
V sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin
si budete moci pod vedením učitelek z naší mateřské školy
vydlabat připravené dýně.
Naším záměrem je, aby jste si celý týden po výstavě každý den
mohli zapálit před domem svíčku v dýni.
Večerní pohled na rozsvícenou vesnici by jistě stál za to!
Prosíme ty z vás, kdo máte zájem si dýni vydlabat,
aby jste se nahlásili
na obecním úřadě nebo v mateřské školce.
Je to důležité proto, abychom zajistili dostatek dýní.
Počítáme 1 dýni na rodinu.

Rozloučení s prázdninami
Jak je již na Sebranicích zvykem, loučí se u nás děti poslední srpnovou neděli s prázdninami. Nejinak tomu bylo i letos 30. srpna.
Sluníčko od rána krásně svítilo, a tak na louku ke „Třem kocourům“ přilákalo nejenom děti, ale i rodiče, babičky a dědečky. Děti
zkoušely svou zručnost, trpělivost, rychlost, postřeh i odvahu na nejrůznějších atrakcích, které pro ně byly připravené. Kluci ocenili
zvláště střelbu z pistole, luku i praku, malé slečny zase výrobu náramků. Kdo právě nesoutěžil, ten se mohl svést na čtyřkolce. Jako
zpestření programu bylo pouštění modelu letadla.
Pro hladové a žíznivé měli organizátoři malé občerstvení. Letos
vůni opékaných buřtů předčila vůně grilovaného skopového. Domů si

Výstava bude doplněna o výstavu fotografií, tentokrát na téma:
,,Škola - základ života“
Vzpomínáte, jak jste se v 1. třídě společně fotili?
Ne? Tak se přijďte podívat!
Můžete se zastavit, posedět, dát si některý z nabízených punčů jeden bude určen dětem, či jiný nápoj na zahřátí,
k tomu ochutnat něco dobrého
z domácích receptů našich žen.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.

Foto: M. Čermák
Více fotografií naleznete ve fotogalerii na www.sebranice.cz.
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Svatý František z Assisi
V nadcházejících dnech budou slavit svátek nositelé jména František. Proto dovolte pár řádků pro přiblížení osobnosti prvního nositele
tohoto jména.
Svatý František z Assisi
Svatý František z Assisi, zvaný Serafinský, (vlastním jménem Giovanni Bernardone)
* roku 1181 nebo 1182 v Assisi v Itálii
+ 3. října 1226 v Porziuncule v Itálii
Patron Itálie a ekologů.
František se narodil roku 1181
nebo 1182 v Asissi ve střední Itálii,
v rodině bohatého obchodníka
s látkami. Matka byla původem
z Francie. Byl pokřtěn jménem
Giovanni (Jan), ale otec mu jméno
časem změnil na Francesco
(František), údajně dle jeho náklonnosti k tomuto jazyku.
V dětství a dospívání si užíval
života v bohaté rodině, byl velice
živý, rozpustilý, veselý, bezstarostný, rozmařilý a mezi svými vrstevníky byl „král zábav“. Jeho snem
bylo stát se udatným rytířem.
Vlivem osudových událostí nastala vnitřní proměna jeho osobnosti. V roce 1201 bojoval dle svých rytířských vzorů v bojích války
mezi Perugií a Assisi. Byl však zajat a uvězněn. Během svého pobytu
ve vězení onemocněl a velmi pomalu a zdlouhavě se uzdravoval.
V nemoci měl často živé sny a vidění.
V roce 1207 při modlitbě v polorozpadlém kostelíku sv. Damiána
(San Damiano) uslyšel hlas, který pravil: „Františku, jdi a oprav můj
dům“. Pod vlivem tohoto zážitku rozprodal František část majetku
svého otce, aby měl peníze na opravy. Otec se rozhněval a svého
syna z domu vyhnal. František opravil kostel a poselství dál chápal
tak, že má opravovat a budovat kostely.
Nejdůležitějším dnem ve Františkově obrácení byl patrně
24. únor 1208, když během mše slyšel z úst kněze kázání o chudobě
apoštolů a jejich úkolu hlásat radostnou zvěst. Pochopil, že jeho posláním je absolutní chudoba a nabádání k lásce k Bohu.
František se obklopil nevelkou skupinkou bratří, které nazýval
„menšími bratry“ na základě pokory. Papež Inocenc III. schválil reguli Řádu menších bratří (později řád Františkánů). Tento řád byl
ryze evangelický, základem byla pokora, chudoba a čistota.
V roce 1212 založil s řeholnicí Klárou řád Klarisek, řád proslulý
svou extrémní zbožností. Členkou Řádu sv. Kláry byla i naše Anežka
česká.
V roce 1223 patrně poprvé také postavil na Vánoce první betlém
a zinscenoval scénu narození Páně ve chlévě s živými zvířaty. Pro
neobyčejnou laskavost, mírnost a vstřícnost jej milovali nejen lidé,
ale i zvířata a ptáci, kteří mu beze strachu usedali na ramena. Dle
legend kázal nejen lidem, ale i ptákům a jiným zvířatům. Svými bratry a sestrami nazýval lidi, zvířata, nebeská tělesa i přírodní síly. Existuje legenda o tom, jak napravil zlého vlka, který původně lidem
škodil.
V roce 1224 se František stáhl do ústraní, na horu La Verna.
V této době se začal podobat Kristu nejen způsobem svého života, ale
i utrpením – na těle se mu objevila stigmata.
Do Assisi se vrátil těžce nemocen, oslaben a vlivem oční choroby
postupně ztrácel zrak. Již téměř slepý složil v San Damianu Hymnus
na oslavu stvoření a vyjádřil jím úctu k bohu, k lidu a všem stvořením
na Zemi. Před svou smrtí požehnal městu Assisi a se slovy: „Buď
vítána sestro Smrti“ zemřel 3. října 1226 ve věku 44 let v kapli Porziuncule u Assisi.
Pro své zásluhy a uznání církví již za svého života byl nedlouho
po své smrti svatořečen. (v roce 1228 papežem Řehořem IX.)

du. V jeho dosavadní domovině ho nazývali „kardinál chudých“.
František upřednostňuje na veřejnosti pokud možno nenápadné
vystupování. V jeho domovině ho často vídali, jak jede autobusem
nebo metrem. V Buenos Aires obýval skromný příbytek v budově
kurie nedaleko katedrály na náměstí Plaza de Mayo. Také ulicemi
Říma se pohybuje nejraději inkognito v tmavém plášti a bez kardinálského klobouku.
Je jedno z pěti dětí italských přistěhovalců do Argentiny, jehož
otec pracoval na dráze, rozhodně nevyhledává pozornost médií. Těší
se ale z blízkosti lidí. Žije skromně a namísto velkých slov a gest se
prezentuje činy a postoji.
Kritizuje často korupci a chudobu. V katedrále v Buenos Aires
působil mnohdy jako obyčejný kněz u zpovědi. Když ho kdysi jmenovali kardinálem, nenechal si ušít nový šat, ale jen upravit ornát po
svém předchůdci. Je sympatický, klidný a otevřený kompromisům.
Bergoglio nejprve absolvoval chemicko-průmyslovou střední
školu, ve svých 21 letech vstoupil do jezuitského řádu a poté vystudoval filozofii a teologii v San Miguelu u Buenos Aires.
Na kněze ho vysvětili roku 1969. V letech 1973 až 1979, v těžkých časech a vojenské diktatury, vedl jako provinciál jezuitský řád
ve své vlasti.
Jako mladík měl Bergoglio zdravotní problémy a přišel o půl plíce. Od té doby ho okolí popisuje jako disciplinovaného a vyznávajícího zdravý životní styl. Když cestoval do Říma, činil tak s oblibou
nepoznán okolím a v prosté sutaně.
Volba papežova jména – František – je téměř synonymem pro
obrodu církve.
Modlitba svatého Františka
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku tam, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Katolíky vede druhý František z Assisi
Don't cry for me Argentina a Olé, olé, Francisco! Jeho jméno
je program. Hlava katolické církve, bývalý argentinský kardinál
Jorge Mario Bergoglio, si své nové jméno na papežském stolci
nevybral náhodu. Má přímou souvislost s Františkem z Assisi.
Svatý otec František je františkánovi z přelomu 12. a 13. století
v lecčem podobný, byť v podmínkách století 21. a v rámci jeho úřa-

Pro Sebranické noviny připravil „Spolek SSKT“
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Zahájení školního roku; foto: M. Čermák; Více fotografií naleznete ve fotogalerii na www.sebranice.cz.

Školní rok 2015/2016 zahájen
Letos zasedlo do školních lavic 26 prvňáčků:
Sebranice
Boštík Vojtěch
Dvořáková Amálie
Filipi Matyáš
Hasilová Nikola
Jílková Monika
Kopecký Dominik
Kovářová Barbora
Malá Daniela
Motyčková Marie

Peška Adam
Rejmon Adam
Šturcová Adéla
Večeře Matyas
Volf Daniel
Vomočil Matěj
Vopařil Josef
Zindulka Vojtěch

Mgr. Ilona Břeňová – losování Sportky 22. 7. 2015
Obsah pořadu: Rozhovor s Ilonou Břeňovou,
učitelkou ZŠ Lubná – Sebranice

Lubná
Bartoš Nikola
Bartoš Radek
Flídrová Anděla
Hápová Andrea
Kyselá Lucie
Makovská Evelína
Němcová Denisa
Němec Martin
Němec Štěpán

Moderátor: Hezký večer, i dnes se vydáme za dětmi, které baví sportování. Ve studiu je s námi učitelka Ilona Břeňová.
Host: Hezký večer.
Moderátor: Představte nám, co učíte a v jaké škole?
Host: Já jsem letos měla na starosti prvňáčky, a to v Základní škole
Lubná – Sebranice. S naší školou je to trochu složitější. První stupeň
máme v Sebranicích, druhý stupeň v Lubné. Jsou to obce mezi Poličkou a Litomyšlí a sousedí spolu. I přesto jsme se dokázaly spojit a jít
společně za jedním cílem. To je, myslím, na tom to hezké a prospěšné
pro děti. A to ani v jedné obci nemáme atletické hřiště a na prvním
stupni máme tělocvičnu v menším kulturním sále. Děkuji tím dalším
tělocvikářům na naší škole za suprovou spolupráci.
Moderátor: Vy samozřejmě nejste u nás náhodou, ale proto, že Vaše
škola se účastní projektu Sazka olympijský víceboj a je mezi pěti školami, které zaznamenaly nejlepší zlepšení mezi 1. a 2. pololetím. Jak
se vám to povedlo?
Host: Tento projekt děti opravdu baví a chtěly se zlepšovat. Zaměřili
jsme se tedy na to, co jim z pololetního sportovního vysvědčení vyšlo
a co by se dalo zlepšit.
Moderátor: A to mě zajímá, co jste pro zlepšení vymysleli.
Host: Dětem z vysvědčení vyšlo, že se mají věnovat protahovacím
cvikům, takže na to jsme se soustředili při rozcvičkách – a to se projevilo v disciplíně hluboký předklon. Na posilování horních končetin
jsme zařadili trakaře, přitahování po šikmé lavičce a šplhání o tyči.
Moderátor: Takže disciplíny víceboje jste zařadili přímo do hodin
tělesné výchovy?
Host: Ano, přesně tak, ale to by samo o sobě nestačilo. Děti se sportování věnují i mimo školu. Navštěvují místní sportovní oddíly: fotbal, florbal, gymnastiku, aerobik a dobrovolné hasiče. Mají poměrně
hodně možností, kde mohou získat a rozvíjet svoji pohybovou všestrannost.
Moderátor: Nám z průzkumu vyšlo, že se sportování věnují více děti
ve velkých městech. U vás to ale zřejmě tak není.
Host: Já mám pocit, že díky vašemu SPORTOVNÍMU VYSVĚDČENÍ se děti dozvěděly více o svých sportovních předpokladech
a také svých slabinách a začaly se o pohyb aktivněji zajímat.
Ale to není všechno. Z mých zkušeností vím, že některé děti se
nechtějí zlepšovat samy od sebe. Zvláště tehdy, když musí pravidelně trénovat a překonávat občasnou nechuť. Velkou roli na
tom hrají i rodiče.

V letošním školním roce bude naši školu navštěvovat 191 žáků
(98 ze Sebranic, 93 z Lubné; 108 chlapců, 83 dívek). Budou se vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
„Škola pro život“. Kromě povinných předmětů se žáci budou účastnit
výuky nepovinných předmětů – sborový zpěv (2.–5. tř.), náboženství
(1.–7. tř.). Žákům byla nabídnuta také řada kroužků: anglický jazyk,
německý jazyk, sportovní hry, aerobic, střelecký kroužek, ruční práce, příprava studentů – matematika, příprava studentů – český jazyk.
Během školního roku se uskuteční dle plánu akcí i řada besed,
exkurzí, výletů, soutěží a projektů.
Přeji všem úspěšné vykročení do nového školního roku.
Mgr. Jitka Kučerová
Sazka Olympijský víceboj
V letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikového
projektu Sazka Olympijský víceboj, který připravil Český olympijský
výbor.
Součástí projektu bylo měření aktuální váhy a výšky, aby žáci
mohli obdržet svoji sportovní analýzu – SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ po uplynutí každého pololetí. Cílem tohoto sportovního vysvědčení bylo ukázat rodičům i žákům, že každý má talent na některé sporty
či disciplíny.
V rámci projektu žáci plnili osm disciplín a jejich výkony se vkládaly v průběhu každého pololetí do elektronického adminu. Disciplíny víceboje jsme zařadili přímo do hodin tělocviku.
Na konci roku jsme obdrželi poděkování za spolupráci a aktivitu
v tomto projektu. Umístili jsme se mezi pěti školami, které zaznamenaly největší zlepšení mezi 1. a 2. pololetím. Díky tomuto úspěchu
byl garant projektu pozván k rozhovoru na losování Sportky.
Mgr. Ilona Břeňová
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje v naší obci?

Moderátor: Ano, a hlavně na rodičích taky záleží, jak budou děti
sportovat teď o prázdninách. Děkuji vám za návštěvu ve studiu a ať
se děti u vás ve škole dále zlepšují.
Host: Také děkuji a divákům přeji, ať jim dnešní čísla přinesou štěstí.
Mgr. Ilona Břeňová

Během září se v naší obci „frézingem“ vyspravily 2 cesty a Povodí
Labe i letos pokračovalo v odstraňování sedimentu z koryta potoka.
Povodí Labe jako správce toku žádá obyvatele, aby do koryta neumísťovali cizí předměty (hráze) a nesypali do potoka posečenou trávu.
OÚ Sebranice

Sběr papíru
Základní škola pořádá ve dnech 19.–22. 10. 2015 sběr papíru.
Papír můžete v těchto dnech dovézt do budovy školy v době od 7.00
do 16.00 hod. (nebo dle domluvy s paní školnicí).
Vedení školy

Cvičení pro ženy a dívky
Se změnou času bude začínat i tradiční cvičení v Mateřské škole
v Sebranicích. Poprvé se sejdeme v ÚTERÝ 27. října 2015.
Od 18.00 hodin – PILATES, na žádost zájemkyň bude spojeno
s postupným seznámením a nácvikem PĚTI TIBEŤANŮ a dalšími
podobnými krátkými sestavami. Od 19.00 hodin následuje ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s overbaly. Obě cvičení vyhovují svým složením
mladším i starším věkovým kategoriím.
S sebou: pohodlné oblečení, na zdravotní cvičení i teplejší. Přesto,
že se cvičí na koberci, je na PILATES vhodná i podložka, stačí např.
ručník, osuška. V MŠ jsou k dispozici overbaly pro ty, kteří nemají
své.
Václava Tmejová

Oprava cesty na p.p.č. 498/26
v k.ú. Sebranice u Litomyšle

Oprava cesty na p.p.č. 843/3
v k.ú. Pohora

Pozvánka do Dolního Újezda
V sobotu 10. října 2015
se na pozemcích vedle silnice
vedoucí z obce Dolní Újezd směrem na Poličku uskuteční

42. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ORBĚ.
V 8.00 hod. před budovou ZŠ proběhne neoficiální zahájení,
vlastní soutěž bude zahájena v 10.00 hod.
Součástí akce bude i staročeský jarmark, ukázky řemesel
a prezentace Spolku archaických nadšenců ze Sebranic
s ukázkou ručního mlácení a čištění obilí.

Vyčištěné koryto řeky; foto: OÚ 3x

Zahrádkáři na výletě
Letos jsme si naplánovali navštívit Lednicko – Valtický areál, barokní komplex vybudovaný v letech 1648 až
1730 a zapsaný od prosince 1996 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Obdivovali jsme novogotický kouzelný zámek ze 17. století, jeho bohatě zdobené interiéry, kouzelně zdobenou
kapli, zachovalou barokní jízdárnu. Nevynechali jsme ani proslulý skleník postavený roku 1834 až 1835. Přírodní
park s anglickou a francouzskou zahradou potěšil každou zahradnickou duši. Po okolí jsme se rozhlédli
z Minaretu, který je nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu a vůbec nejvyšší stavba tohoto druhu
v neislámských zemích.
Odpoledne nám společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus předvedla ukázky z výcviku dravců. Byl to pro
nás pěkný zážitek.
Večer jsme se stavili ve známé Lipůvce, kde jsme byli vzorně obslouženi výbornou večeří.
Poté jsme spokojeni odjížděli domů s pěknými zážitky.
Zdena Vavřinová
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Kraj Smetany a Martinů
rodiny Martinů a hrob básníka Miloslava Bureše. Spolu se skladatelem jsou tu pochováni i jeho rodiče, sourozenci a manželka. Autorem
náhrobku z roku 1984 je akademický sochař Milan Knobloch.
14. Tylův dům, významné kulturní centrum města, byl vystavěn pro
„Spolek divadelních ochotníků Tyl“. K jeho slavnostnímu otevření
v roce 1929 složil Martinů Preludium pro klavír a sám je na slavnosti
interpretoval. Kromě jiných kulturních a akcí tu každý rok v květnu
probíhá festival Martinů Fest.
15. Královská alej vedoucí směrem do Liboháje, kde stávaly městské
lázně. Martinů sem na počátku dvacátých let chodíval téměř denně na
procházky. Mimo jiné procházel kolem plastiky na počest Mistra
Jana Husa od Vojtěcha Eduarda Šaffa (z roku 1921) lesem až na Šibeniční vrch.
16. Skladatelova socha v městském parku s promenádou Na Valech
podél Synského rybníka, oblíbeném místě romantických procházek
Bohuslava Martinů. Autorem sochy, která byla odhalena v roce 1990,
je akademický sochař Milan Knobloch.
17. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, která udržuje hudební tradici města a stará se o propagaci skladatelova díla mezi mladou generací. V roce 1949 dostala od skladatele souhlas nazvat školu
jeho jménem. Původně sídlila v domě čp. 318 v Husově ulici, od roku
1999 působí v rekonstruované vile čp. 347 v ulici Čsl. armády.
18. Dům čp. 56 v Eimově ulici, kde se v roce 1909 narodil spisovatel
a básník Miloslav Bureš. Jeho dětství i pozdější návraty v době působení mimo Poličku jsou však spjaty především s domem v Hegerově
ulici čp. 88, kde rodina Burešova bydlela.
19. Pražanova pila v ulici Terezy Novákové čp. 315. Marie Pražanové byla blízkou přítelkyní rodiny Martinů, pečovala o skladatelovu
sestru Marii v posledních letech jejího života a předala muzeu celou
její pozůstalost.
20. Železniční trať spojující od konce 19. století Poličku se Skutčí
a Svitavami. Po ní cestoval mladý Martinů nejen do Borové a blízkého okolí, ale později také zejména do Prahy a Paříže.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů - Polička
Po stopách Bohuslava Martinů
Mezi nejvýznamnější poličské rodáky patří světoznámý hudební
skladatel Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů se narodil ve věži
kostela sv. Jakuba v Poličce dne 8. prosince 1890. V letošním roce si
tedy připomínáme 125. výročí narození slavného skladatele.
V Poličce se můžete vydat po stopách Bohuslava Martinů.
V Centru Bohuslava Martinů si můžete vyzvednout podrobný plánek,
kde jsou vyznačena a popsána místa spjatá se skladatelem a jeho
životem v Poličce.
Trasa začíná u bývalé chlapecké školy (nyní Centrum Bohuslava
Martinů, kde si můžete prohlédnout expozici o životě a díle skladatele „Barevný svět Bohuslava Martinů“ a také školní třídu Bohuslava
Martinů) a pokračuje například ke kostelu, kde se skladatel narodil,
k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, kam chodila rodina
Martinů z věže pro vodu. Zdatní turisté se mohou vydat Královskou
alejí do Liboháje, kde kdysi stávaly městské lázně a kam Martinů
chodil téměř denně na procházky. Cestu si mohou prodloužit až na
Šibeniční vrch nebo dokonce do Jimramova či Borové, kde navštěvoval své přátele. Hrob skladatele a jeho ženy Charlotte najdete na hřbitově sv. Michala, sem byly skladatelovy ostatky převezeny až 20 let
po jeho smrti. Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu.
Poličkou po stopách Bohuslava Martinů - text k mapě
1. Dům čp. 112 v Šaffově ulici býval sídlem obecné a měšťanské
chlapecké školy. Sem začal Bohuslav Martinů chodit do školy
a v době první světové války tu působil jako učitel houslí. V budově
školy se hrávalo do roku 1929 divadlo, od roku 1934 je sídlem městského muzea.
2. Dům čp. 76 v Otakarově ulici, ve kterém bydlel a vyučoval krejčí
a nadšený hudebník Josef Černovský. Se začátkem školní docházky
k němu Martinů začal chodit na hodiny houslí.
3. Novogotický kostel sv. Jakuba, kde byl novorozenec Bohuslav Jan
pokřtěn. Náměstí, na kterém kostel stojí, nese od roku 1947 skladatelovo jméno. Na text poličského děkana P. Jaroslava Daňka Martinů
složil Hymnus k sv. Jakubu (1954) a připsal do not dedikaci „K památce našeho kostela“.
4. Rodná světnička Bohuslava Martinů v kostelní věži, která sloužila
jako byt rodiny pověžného. V roce 1947 byla obnovena a zpřístupněna veřejnosti. Skladatelovi sourozenci Marie a František sem věnovali původní nábytek a další vybavení.
5. Dům čp. 52 U růže v Riegrově ulici, kde bývala kašna s pitnou
vodou. Rodina Martinů sem chodila pro vodu během svého pobytu na
věži.
6. Barokní radnice, perla české architektury, je spolu s morovým
sloupem zařazena do prestižního soupisu národních kulturních památek. Od konce 19. století byla část druhého patra vyčleněna pro městskou knihovnu, kam si chodila půjčovat knihy i rodina Martinů.
7. Dům čp. 8 v Masarykově ulici, kde přibližně mezi lety 1916–1920
vyučoval hře na housle a na klavír.
8. Dům čp. 203 v Nové ulici, kde bydlela rodina Martinů do roku
1889. Po té, co se odstěhovala na věž, byl dům přestavěn na věznici,
lidově zvanou „šatlava”.
9. Budova starostenského úřadu na náměstí čp. 160, kam se rodina
Martinů přestěhovala v roce 1902, neboť Ferdinand Martinů získal
místo sluhy starostenského úřadu a spořitelny spolu s právem užívat
byt. Dnes sídlo Městského úřadu Polička.
10. Dům čp. 37 v Šaffově ulici, kde býval hostinec Na Růžku. Martinů tu kolem roku 1920 načrtl na pivní tácek či kousek ubrousku svůj
Foxtrot narozený Na Růžku.
11. Dům čp. 182 v ulici Svépomoc, kde bydlela rodina Martinů od
roku 1923. V malém podkrovním pokoji napsal Martinů během
prázdninových pobytů řadu skladeb včetně několika baletů, prvního
klavírního koncertu či proslulého Half -Timu. Jeho sestra Marie zde
provozovala svůj módní salon.
12. Cesta směrem k obci Borová, v níž Martinů zažil jako hoch poprvé na veřejnosti úspěch jako houslista v hostinci U Dostálů. V době
první světové války býval častým hostem faráře Vladimíra Čecha
a jeho ženy na evangelické faře. Po této obci nazval jeden ze svých
klavírních cyklů (Borová, 1930).
13. Hřbitov s kostelem sv. Michaela, na němž se mj. nalézá hrobka

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
říjen 2015
Bystré
19. 10. 2015 – Odkud k nám přicházejí – beseda s novinářkou
a humanitární pracovnicí Markétou Kutilovou, jež bude zaměřená na
problematiku uprchlíků, válečný konflikt na severu Sýrie a boj s Islámským státem. Od 17 hod. v Komunitním sále Multifunkčního
domu. Vstupné 20 Kč.
31. 10. 2015 – Past na myši – zábavná divadelní detektivka Agathy
Christie v podání divadelního souboru nahoď Vranová. Představení
se uskuteční od 19.00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej
vstupenek v IC Bystré.
Dolní Újezd
10. 10. 2015 – Mistrovství republiky v orbě 42. ročník
Slavnostní výjezd traktorů po Rovince v 7.30 hod. Zahájení
v 10.00 hod. na pozemcích Zemědělského družstva Dolní Újezd.
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky
17. 10. 2015 – Posvícenská zábava
Od 20.00 hod. v sokolovně pořádá Sokol DÚ, vstupné 60 Kč. Hraje
Vepřo, knedlo, zelo.
28. 10. 2015 – Lampionový průvod
Od 18.00 hod. vyjde průvod od jídelny zemědělského družstva
k památníku padlých.
Litomyšl
9.10. 2015–11. 10. 2015 – Podzimní výstava ovoce
denně od 8.00 do 16.30 hod. Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava ovoce je spojená s prodejem ovocných stromků, růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě oken a balkonů a kontejnerovaných
jehličnanů vhodných na živé vánoční stromky. Vstup zdarma.
18. 10. 2015, Sněhová královna – 15.00 hod., Smetanův dům Litomyšl
Pohádku pro děti uvádí Divadlo MALÉhRY Brno
Vhodné pro děti od 3 do 10 let.
Vstupné: 70 Kč
21. 10. 2015 – Jakub Smolík s kapelou - Smetanův dům Litomyšl
Vstupné: 290 a 250 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
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Kraj Smetany a Martinů

Akce SAN

Polička
3. 10. 2015 – Noční prohlídky na hradě Svojanově
Chcete být u toho, když se na hrad vrátí jeho poslední soukromý
majitel? Pak si nenechte ujít další oživené prohlídky hradu Svojanova
u Poličky.
3. 10. 2015 od 20.00 hod. – Chrámové ticho – večer křesťanské
meditativní hudby (kostel sv. Michaela)
3.–24. 10 2015 – Zákrejsova Polička 2015
5. ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů ve
velkém sále Tylova domu

v době pravěku bydlelo a žilo, viděly v zahloubené polozemnici
s doškovou střechou. Že se placky povedly, je vidět, jak se na nich
pochutnávají.
Za SAN Lenka Kmošková

Sebranice
3. 10. 2015 – od 14 hodin Václavské posezení
V jídelně agro družstva Sebranice, zabijačkové dobroty, k tanci
a poslechu zahrají harmonikáři.
V sobotu 24. 10. 2015 od 10 do 18 hod. a v neděli 25. 10. 2015 od
8 do 17 hod. – Podzimní výstava
V sále kulturního domu, ke koupi med, perníčky, květinové vazby na
Dušičky, dřevěné výrobky, keramika, šperky aj. K vidění bude výstava ovoce a zeleniny, zpestřená dlabáním dýní na Halloween. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
30.–31. 10. 2015 – Kurz řezbářství pro mírně pokročilé i začátečníky,
Pátek 14–19 hodin, sobota 9–14 hodin, pořádá SAN, o.s., objednávky
na telefonu 604 590 474.
Světnice č.p. 8, vede František Malý ml.

Mletí obilí na kamenném mlýnku

Akce SAN
Kurz zpracování vlny
V září 2015 se pro zájemce konal kurz zpracování vlny ve Světnici č.p. 8. Cílem bylo seznámit se s jednotlivými kroky zpracování
vlny a jejím využitím. Na samém začátku jsme vlnu prali a sušili.
Usušenou vlnu jsme vyčesávali na hřebenech. Takto vyčesaná se dá
využít k plstění nebo spřádání. Všichni si vyzkoušeli spřádání vřetánkem a kolovrátkem. Upředenou vlnu jsme skali do sebe
a vzniklo klubko připravené k pletení. Vypranou vlnu čistou i mořenou různými mořidly jsme barvili zlatobýlem kanadským. Jako výsledek jsme získali různé odstíny obarvené vlny od zlaté po zelenou,
kterou nadále využijeme. Vyměnili jsme si mezi s sebou cenné informace a zkušenosti. Nově se začala využívat vypraná vyčesaná vlna například u miminek do plínek. Věřím, že chovatelé ovcí zase
objeví ve vlně velký potenciál, který využijí.

Teplé chlebové placky chutnají. Foto: SAN 3x

Veřejné bruslení
O podzimních prázdninách v pátek 30. 10. 2015 v čase
od 15.45 do 17.15 hod. (= 1,5 hod.) zajistila Kulturní komise obce
Sebranice zimní stadion v Poličce. Jsou zváni všichni, kdo mají rádi
tento sport a o prázdninách nechtějí být doma.
Jsou domluveny k zapůjčení hrazdičky pro malé děti pro učení
a stabilitu bruslení, kužele na oddělení zóny, branky a jejich ukotvení pro účel hraní hokeje v šíři ca. 1/3 plochy (zájemci – hokejky
s sebou), broušení bruslí (za poplatek 20 Kč/pár). Dále šatny
a možnost využití sprch. Doporučený sraz v 15.30–15.45 hod. na
místě.
Doprava vlastní, vstup všem zdarma.

Fotbalové ozvěny starší přípravky
Čistá 6. 9. 2015
Začátek sezóny se nám vyvedl na výbornou – zasloužené 1. místo
Sestava: Jirka Mokrejš – Ondra Kopecký, Danda Šmíd, Petr Kárský,
Štěpán Filipi, Dan Brabenec, David Svoboda, Martin Svoboda, Jakub
Vostřel, Jirka Vomočil, Damián Klejch, Filip Stráník
Plstění vlny a spřádání na kolovrátku

Po třech měsících se znovu otevřelo nové dějství smíšené přípravky. Letos končí svoji cestu v této kategorii ročníky 2005, a to je zrovna náš „nejplodnější“ ročník, což znamená, že budeme mít jen ty
nejvyšší cíle jak na výsledky, tak především na projev (kvalitu) hry!
Od vedení našeho klubu jsem opět dostal důvěru jako trenér.
Abych po sezóně neodešel bez nástupce, domluvil jsem si pro letošek
raději dva asistenty z řad aktivních fotbalistů – Tomáše Klusoně
a Vojtu Jílka (dveře jsou však během sezóny otevřené i pro ostatní
zájemce pracovat s mládeží).
První turnaj jsme měli na výpomoc kluky z mladších a bylo nás
tak dvanáct. Během turnaje si však dostatečně zahráli všichni. Zákla-

Zážitkové dopoledne
V září letošního roku strávilo několik maminek se svými dětmi
dopoledne na zahradě domu č.p. 8. Scházejí se několikrát týdně
v rámci Lesního klubu Napísek. Náplní jejich schůzek a výletů je
pravidelný kontakt dětí s přírodou.
Dnešní dopoledne si vyzkoušely, jak dlouhá a pracná cesta je od
zrníčka po upečenou placku. Nejdříve vytloukaly zrno z klasů a drtily ho na zrnotěrkách, to šlo hodně pomalu. Mletí na kamenném mlýnku už šlo podstatně rychleji. Z namleté mouky si umíchaly těsto,
vytvarovaly placky a ty si upekly v rozpálené chlebové peci. Jak se
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Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

Výsledky:
Sebranice : Kunčina 7:0 – Mokrejš 2x, Svoboda D. 3x., Brabenec,
Šmíd
Sebranice : Čistá 17:0 – Mokrejš 5x, Kárský, Svoboda David 4x,
Stráník 5x, Šmíd, Svoboda M.
Sebranice : Radiměř 7:1 – Mokrejš 2x, Svoboda, Šmíd, Stráník,
Svoboda M., Kárský

dem hry byla dobrá rozehra od brankáře a obránců. Útočníci se
mnohdy zastřelovali, ale i tak jsme dali 20 gólů, ale hlavně hrou jsme
ve všech utkáních dominovali.
Výsledky:
Horní Újezd/Morašice : Sebranice 2:9 – Kopecký, Kárský 2x, Svoboda D. 2x, Šmíd D. 2x, Svoboda M. 2x
Sebranice : Radiměř 5:1 – Kárský, Svoboda D. 2x, Svoboda M.,
Šmíd
Sebranice : Čistá 6:2 – Svoboda, Mokrejš, Brabenec, Šmíd, Kopecký, Klejch
Další výsledky: Čistá : Radiměř 2:3, Čistá : H. Újezd/
Morašice 3:6, H. Újezd/Mor : Radiměř 4:3

Další výsledky: Čistá : Bystré 3:1, Bystré : Kunčina 4:8, Čistá :
Kunčina 1:6
Připravil Jiří Mokrejš

Fotbalové přípravky zahájily další sezónu: 2015/2016
Předně - Velmi děkujeme Ing. Petru Klejchovi za finanční podporu podzimních domácích turnajů pro děti z mladší a starší přípravky.
Odlišnou účastí přihlášených týmů z okresu Svitavy se oproti
předchozímu období nově setkáváme s dětmi: z Litomyšle, Jevíčka,
Jaroměřic, Kunčiny, M. Trnávky, Hradce n. Svit., Radiměře, Březové
n. Svit. a dalšími.
Pozvání na turnaj mladší přípravky v Sebranicích přijměte na
sobotu 3. 10. 2015 od 10 hod. (týmy: Sebranice, Jaroměřice, Čistá,
Borová)

Janov 12. 9. 2015
Střelecké hody a možná i rekordní zápis skóre 36:2
= povinné 1. místo
Sestava: Jirka Mokrejš – Ondra Kopecký, Danda Šmíd, Petr Kárský,
Štěpán Filipi, David Svoboda, Damián Klejch, Filip Stráník, Jirka
Vomočil
Na tento turnaj jsme jeli bez hráčů z mladších a chyběl i Dan Brabenec. Těžko se mi hodnotí turnaj, ve kterém jsme neměli, snad kromě druhého poločasu s Radiměří, soupeře. Hradec n. Svitavou začíná
s fotbalem, většina kluků i děvčat byli o dva roky mladší. Janov už
hraje druhý rok, ale také velice mladé mužstvo. Pozitivní na našich
hráčích byla touha o co nejlepší hru a za odměnu si dal téměř každý
alespoň jeden gól – a to je pro kluky v tomto věku velmi důležité
a povzbuzující!
Výsledky:
Sebranice : Hradec n. Svitavou 15:0 – Mokrejš, Kopecký, Kárský
2x, Klejch, Svoboda D. 4x, Filipi, Stráník 2x, Šmíd 3x
Sebranice : Janov 13:0 – Mokrejš 4x, Kárský 2x, Svoboda D. 5x,
Stráník 2x
Sebranice : Radiměř 8:2 – Mokrejš 3x, Svoboda 3x, Šmíd 2x
Další výsledky: Janov : Radiměř 0:7, Hradec n. Svitavou : Radiměř 0:9, Janov : Hradec n. Svitavou 4:2

Turnaj mladší přípravky v Litomyšli 5. 9. 2015
Horní řada zleva: Martin Svoboda, Matěj Vostřel, Štěpán Němec,
Vojta Procházka, Jakub Vostřel, trenér Mgr. Jiří Procházka
Dolní řada zleva: Lumír Pospíchal, Péťa Vopařil, Tadeáš Glänzner,
Josífek Vopařil, Jakub Bartoš a v roli brankáře Sebastián Klejch
Na fotografii chybí: Martin Němec, Dominik Kopecký, Matyáš Filipi
a Matěj Vomočil

Sebranice 19. 9. 2015
Když se daří, tak se daří – 1. místo – skóre 31:1
Sestava: Ondra Kopecký, Jirka Mokrejš, Danda Šmíd, Petr Kárský,
Štěpán Filipi, David Svoboda, Filip Stráník, Dan Brabenec, Jirka
Vomočil, Martin Svoboda, Vojta Procházka

Turnaj starší přípravky v Sebranicích můžete navštívit v sobotu
10. 10. 2015 od 10 hod. (týmy: Sebranice, M. Trnávka, Bystré
a Hor. Újezd/Morašice)

Naplnit očekávání je mnohdy v domácím prostředí těžké, ale kluci
to zvládli bez větších komplikací. Jedním dechem, je nutno podotknout, že hráči zúčastněných týmů kromě nás měli mnohem mladší soupisku – takže buďme pokorní a výsledky nepřeceňujme – to by
se v budoucnu rozhodně nemuselo vyplatit! Ale kdo přišel, měl možnost vidět naše kluky plné sebevědomí a chuti hrát kombinační fotbal.
Nebýt jediné střely v poslední minutě turnaje do naší sítě, tak bychom
odehráli turnaj poprvé v historii s nulou.

Turnaj starší přípravky v Janově 12. 9. 2015
Horní řada zleva: trenér Jiří Mokrejš, Jirka Vomočil, Filip Stráník,
Damián Klejch, Štěpán Filipi, David Svoboda
Dolní řada zleva: Jirka Mokrejš, Dan Šmíd, Péťa Kárský a v roli brankáře
Ondra Kopecký
Na fotografii chybí: Daniel Brabenec
Foto: J. Svobodová 2x

Děkovačka našeho mužstva se rozjela zcela spontánně
Foto: J. Svobodová

Jana Svobodová
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Dobrý výkon a tři body, co si přát více…
TJ Sebranice x TJ Křenov 3:2 (2:1)

a otevřel tak v 18. minutě skóre na 1:0 o nějakých osm minut později
ho napodobil domácí Štěpánek, který z podobného prostoru zamířil
také přesně – 2:0.
Do druhého poločasu jsme šli s jednou změnou – Zdenda Horníček nahradil Tomáše Klusoně, což mělo přinést zlepšení hlavně
v útočné řadě. V minutě padesáté jsme si mohli oddechnout, když
měli domácí velkou šanci, kterou ani na třikrát nedokázali proměnit.
O necelých deset minut později jsme se do dobré příležitosti dostali
i my – Horníček Honza rozehrál rohový kop, přišlo prodloužení hlavou a míč se tak dostal k osamocenému Jendovi Chadimovi, který se
bohužel šance zalekl a poslal míč vysoko nad – na jeho omluvu snad
jen to, že se do takových šancí dostane jednou za pětiletku ☺.
V dalším průběhu zápasu probíhal spíše boj ve středu pole bez
vážnějších šancí. To ovšem neplatilo v 78. minutě, kdy se do šance
z čista jasna dostal domácí Košín a osamocen při střele z hranice
vápna nám uštědřil třetí gól – 3:0. Už to vypadalo, že se bude opakovat měsíc starý výsledek z pohárového utkání, to bychom ovšem
nemohli mít našeho Mityho, který v samém závěru alespoň kosmeticky upravil na 3:1 (dle pozápasových informací to byla taková prda, že
mu to roztrhlo i kopačku – doufejme, že to nebyla jeho poslední ☺).
Příští týden doma vyzveme nováčka soutěže – Borová/Telecí,
začátek tradičně od 17.00 hod., tak to snad bude o něco lepší.

Sebranice:
Jiráň
Klusoň (62´ Filipi) Chadima J. Patočka J. Kučera
Vopařil
J. Horníček Jílek P. Kalánek
Malý Červ
Střelci: Vopařil, Malý, Horníček J.– Vašíček, Bednařík
Žluté karty: Malý – 0
Rozhodčí: Ille – Grulich, Mach
Do zápasu jsme vstupovali bez čtyř opor základního kádru
(Nezbeda, Prokůpek, Patočka T., Mitáš), přesto začátek vyšel. Již
v šesté minutě dalekonosnou střelou orazítkoval břevno branky hostí
Červ a o necelých šest minut později po krásné přihrávce Páji Kalánka vstřelil úvodní gól zápasu Vopařil – 1:0. Ovšem za pouhé tři minuty bylo vyrovnáno a to poté, co dostal na levé straně příliš prostoru
hostující Vašíček a střelou ke vzdálenější tyči vyrovnal na 1:1. Obdržený gól nás příliš nerozhodil a my tak byli i nadále lepším týmem.
V 21. minutě pokoušel štěstí pohotovou střelou Honza Horníček,
gólman byl ovšem připraven. To se však nedalo říci o pět minut později, když Jirka Malý předvedl dokonalý únik do šestnáctky a přesnou
střelou opět zajistil změnu skóre v náš prospěch – 2:1. Do poločasu
mohl přidat ještě jeden gól opět Malý, ale nedokázal po centru Kalánka umístit hlavou míč do odkryté branky. Hosté měli též jednu šanci
snížit a to po drobném nedorozumění mezi stoperem a brankářem –
Bednařík ovšem v dobré šanci jen přestřelil.
V druhém poločase se nám bohužel nedařilo předvádět podobnou
hru jako v tom prvém, a tak hosté vepředu více zlobili. I proto se jim
podařilo v 67. minutě zásluhou Bednaříka vyrovnat – 2:2. Po vyrovnávací brance se hrálo spíše ve středu hřiště a už to vypadalo, že se
mnoho dít nebude. V 88. minutě však kluci rychle rozehráli rohový
kop a Honza Horníček přesnou střelou strhl vedení na naši stranu –
3:2. Po vedoucí brance přišli ještě dvě velké šance Sebranic, ovšem
první Jirky Malého i ta druhá Ondry Filipiho vyšli bohužel na prázdno. To se nám mohlo vymstít v poslední minutě nastavení, když
v dobré pozici přestřelil brankovou konstrukci hráč hostí Krutílek.
Příští týden jedeme v sobotu do Opatovce, kterému máme co vracet z pohárového zápasu těsně před sezónou. Tak to snad napravíme.

Rychlé dva góly v úvodu druhé půle přinesly potřebný klid
a hlavně tři bodíky…
FK Sebranice x Borová/Telecí 4:2 (2:1)
Sebranice:
Kysilka
Klusoň Chadima Nezbeda Kučera J.
Mitáš Horníček J. Prokůpek Kalánek P.
Horníček Z. (46´ Filipi O., 74´ Jiráň) Malý
žluté karty: Chadima, Horníček J.– 0
Střelci: Horníček J., Mitáš, Malý 2x – Střítežský, Šmíd
Rozhodčí: Dvořák – Mach, Pařízek
Do zápasu s pro nás dosud neznámým soupeřem jsme vlétli výtečně. Již ve čtvrté minutě se na hranici vápna dokázal prosadit Pavel
Mitáš a otevřel tak skóre zápasu na 1:0. O nějakých osm minut později se v dobré šanci nedokázal prosadit Jirka Malý a poslal tak míč
těsně nad branku. Dobrý aktivní přístup ke hře vedl ve 24. minutě
k dalšímu gólu do sítě hostů. Tentokrát si Jirka Malý naběhl do šestnáctky na přesnou přihrávku Páji Kalánka a prudkou střelou pod
břevno nedal gólmanovi šanci – 2:0. O necelé dvě minuty týž hráč
mohl skórovat znovu, jenomže v pozici sám na gólmana zklamal –
nutno tedy dodati, že hostující brankář velmi dobře vyběhl. Po této
šanci se naše aktivita jaksi vytratila a my nechali více hrát hosty, což
vedlo ke snižujícímu gólu na 2:1 – špatně hlídaný hráč hostí hbitě
zpracoval balón na šestnáctce a dobrou střelou k tyči nedal Kysilkovi
šanci.
Vstup do druhého poločasu nám vyšel ještě lépe než do toho prvního. V rozmezí necelých dvou minut se nám podařilo vstřelit dva
rychlé góly, kterými jsme definitivně odrazili odpor „BorTelu“. Nejprve se prosadil podruhé v zápase Malý 3:1 a poté se do listiny střelců zapsal i Honza Horníček, který prakticky nebráněn prošel celou
obranou půlkou hostů a střelou po zemi dokonale zakončil – 4:1.
Hostům se pak ještě necelých dvacet minut před koncem zápasu podařilo zásluhou Šmída snížit na 4:2. To bylo ovšem z jejich strany
vše, a tak se již jen v pohodě dohrávalo.
Všem nedočkavým čtenářům se velmi omlouvám, ale nepodařilo
se mi článek sepsat dříve. Snad se to již nebude v budoucnu opakovat.
Petr Jiráň

Stejný herní projev jako před měsícem při poháru
přinesl takřka stejný výsledek ….
TJ Sokol Opatovec x TJ Sebranice 3:1 (2:0)
Sebranice:
Kysilka
Klusoň (46´ Z. Horníček) Nezbeda Patočka J. ( 74´ Kalánek T.)
Kučera J.
Chadima Horníček J. Jílek Prokůpek
Mitáš Vopařil (88´ Jiráň)
Střelci: Štěpánek, Roshan, Košín – Mitáš.
Žluté karty: Merkuda – Horníček J., Nezbeda
Rozhodčí: Havránek – vožralej Svoboda, předválečnej veterán co ho
vytáhli od klobásy a piva!!!!
Opět bez kompletní základní sestavy jsme po necelém měsíci
navštívili Opatovec. V sestavě pro tento týden bohužel chyběl Pája
Kalánek, Tomáš Patočka, Jirka Malý a Kuba Červ, i proto bylo
v sestavě několik změn a jeden post obsazen zcela nečekaně – pravá
záloha (i ten, koho se tato změna přímo týkala - náš neúnavný dříč
s dresem číslo 5 - nad tím také kulil oči a kroutil hlavou ☺). Do středového kruhu se postavil jako hlavní rozhodčí p. Havránek – kruh za
celý zápas opustil dle mého odhadu cirka 10x a na lajnách mu zdatně
sekundoval bývalý sudí p. Svoboda, který se svými minimálně čtyřmi
předzápasovými pivky na lajně vypadal spíše komicky. Na druhé
lajně pak mával místní stařík, kterého přemluvili těsně před zápasem
u stánku s občerstvením.
I přes toto nestandardní obsazení na soudcovských pozicích jejich
výkon neměl moc společného s naším herním projevem, kterým jsme
se v Opatovci prezentovali. V první půli jsme si mnoho příležitostí ke
skórování nepřipravili – no byla snad jen jedna, ale Jirka Vopařil se ji
na hranici šestnáctky zalekl a soupeřem nabídnutý balón v dobré
šanci opět spíše jen vrátil. Hosté se do zakončení dostávali častěji,
většinou po našich chybách, tak padly i úvodní dva góly. Nejdříve
dostal mnoho prostoru ke střele z cca 20 metrů hráč s číslem 10

Upozornění
Rozpis služeb zubní pohotovosti
Říjen, listopad 2015 (soboty, neděle, svátky)
3.–4. 10.
MUDr. I. Elčknerová, Polička,
461 724 369
10.–11. 10.
MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
461 612 733
17.–18. 10.
zub. lékař F. Nataliya, Litomyšl,
461 612 733
24.–25. 10.
MUDr. J. Joukl,
Litomyšl,
461 615 402
28. 10.
MUDr. L. Kašparová, Polička,
775 724 524
31. 10.–1. 11. MUDr. J. Kočí,
D. Újezd,
461 631 126
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Pozvánky do Poličky

Pozvánka na výstavy
Podzimní, dušičkové a adventní výstavy
Telecí, Borová, Sebranice, Sádek

Veřejná debata
8. října 2015 od 19 hod.
v Divadelním klubu
v Poličce
Hosté:
Markéta Kutilová
- novinářka, která pobývala nedávno
v Sýrii
Tomáš Lindner
- šéf zahraniční redakce časopisu
Respekt
Projekce fotografií ze Sýrie
Markéty Kutilové a Lenky Klicperové.
Těšíme se na setkání.
Vstupné 50 Kč

Podzimní a dušičkové výstavy:
17. 10.2015 – Kulturní dům, malý sál Telecí
18. 10.2015 – Obřadní síň, Borová

9:00 – 16:00
9:00 – 16:00

Adventní výstavy:
21.11.2015 – Kulturní dům, malý sál Telecí
22.11.2015 – Jídelna základní školy, Sebranice
27.11.2015 – Obecní úřad Sádek
28.11.2015 – Obřadní síň, Borová

9:00 – 16:00
9:00 – 16:00
13:00 – 16:00
9:00 – 16:00

Srdečně Vás zve Alena Portlová
Přijímám objednávky na tel.: 731 190 809
K příležitosti Svátku zesnulých Vám na objednávku
vytvoříme dušičkové věnce, dekorace, dušičkové koše a misky.
Na advent: adventní věnce na stůl a na dveře,
adventní dekorace, adventní svícny, svíčky.
Výstavy bude doprovázet
prodej medu a medového vína.

Beseda o kapele U2

Stad up show Ladislava Zibury
Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky
do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se mu podařilo ujít 1400 kilometrů napříč
rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanout pod Zdí nářků a prožít největší dobrodružství
svého života. Jeho cesta je příběhem omylů, pozoruhodných setkání, šťastných i nešťastných
náhod, puchýřů a opruzenin. Těšit se můžete na vyprávění cynického kavárenského povaleče,
který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být
katolík, asketa, ani nudný člověk.

27. 10. 2015 v 19 hodin / Divadelní klub / Polička
Těšíme se na setkání. Vstupné 100 Kč.

uvádí: Jiří Dědek Fliedr
- zážitky z koncertů
- překlady písní
- nové album pod
drobnohledem
- může hudba měnit svět?

Kino Sebranice

SAN Vás zve
Spolek archaických nadšenců
Vás srdečně zve na kurz

Kurz povede František Malý ml.
Cena materiálu 950,- Kč za oba dva dny dohromady
Seznámíte se se základy řezbářského řemesla. Vyřežete si několik
reliéfů, figurku, popř. další výrobky dle Vaší šikovnosti. Naučíte se
brousit dlátka a nože. K dispozici vám bude základní materiál, nářadí,
malé občerstvení.
Světnici č.p. 8 najdete v domě č.p. 8 v Sebranicích naproti kostelu. Jedná
se o prostor bývalé prodejny smíšeného zboží.
Více o našem spolku na www.sebranice.cz/san.
Přihlašte se na telefonu 604 590 474 nebo mailem cp8sebranice@seznam.cz.
Výtěžek kurzu je věnován na obnovu kaplí na Vysokém lese.
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Tisk AP tiskárna Osík.
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