SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
SEBRANIC
Z jednání ZO

* Listopad 2015 * 17. ročník * číslo 11*
Den otevřených dveří bufetu v KD v Sebranicích

Veřejné zasedání dne 12. 10. 2015
Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- Zapojení obce Sebranice a obcí zřízenou
Mateřskou školu Sebranice do projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území ORP Litomyšl“ a ukládá starostce
obce Sebranice, aby pro potřeby zpracování
a podání žádosti o finanční podporu tohoto
projektu vydal ORP Litomyšl příslušný souhlas zřizovatele škol se zapojením škol do
projektu.
- Převzetí majetku od Svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka (parkoviště
před MŠ v Sebranicích), a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka ze dne 17. 9. 2015
do vlastnictví obce Sebranice. Předání a převzetí je provedeno bezúplatně.
- Pronájem bytu č. 2/251 po vystěhování
současných nájemníků.
- Program rozvoje obce Sebranice na období
2016–2026.
- Ceník pronájmu a služeb v kulturním domě
v Sebranicích.
ZO vzalo na vědomí:
- příkaz starostky obce k inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2015.
ZO podpoří:
- třídění odpadů. Postup: článek noviny,
beseda, podklady pro čtečku, pořízení čtečky
a kódů.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 16. 11. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Pravidelný svoz odpadů
Listopad, prosinec 2015
Popelnice:
6. 11., 20. 11, 4. 12.
Plasty:
9. 11., 7. 12.
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Zavítala k nám návštěva rodáků z USA
Richard Pohorsky je potomek z rodu Václava Pohorského narozeného roku 1842 z Kaliště 5 a manželky Kateřiny Šplíchalové z Mladočova 21 narozené roku 1838, kteří jako manželé odešli hledat práci
do Ameriky. Usadili se v oblasti Iowa v komunitě dalších Čechů
z našeho kraje a Litomyšlského okresu.
Zde v Americe se jim narodilo pět dětí. Čtvrtý syn Josef Pohorsky
je dědeček Richarda Pohorského. Čechů se sešlo na jednom místě
dvacet tisíc a jejich potomci zde žijí dodnes. Velice si cení a váží
svých kořenů. V jejich městě se vyučuje čeština pro všechny děti bez
rozdílu národnosti. Postavili si muzeum, kde shromažďují vše české,
co jim připomíná jejich předky. Mají české kroje, udržují zvyklosti,
zřídili národopisný kroužek a vystupují s písněmi a tanci. Manželka
Richarda Judi sice není české národnosti, ale podle jejích slov, by
Češkou chtěla být.
Je zajímavé, jak si naši krajané v Americe svých kořenů váží
a jsou na ně hrdi. Můžeme jen doufat, že se tento vztah nás žijících na
jednom místě celá pokolení zlepší k lepšímu.
Lenka Kmošková

Všem jubilantům, kteří v listopadu oslaví své narozeniny,
srdečně blahopřejeme:
Jaroslava Stříteská
65 let
Jaroslava Dohnalová
60 let
Rudolf Židek
50 let
„Přátelství, stejně jako láska, vyžaduje mnoho úsilí,
pozornosti a vytrvalosti. Především je třeba umět dát
to, co je v našem životě nejcennější: čas!
Catherine Deneuvová
V září se narodily
Martina Kysilková, Zuzana Štěrbová
a Markéta Kysilková
Rodičům gratulujeme!
V září jsme se rozloučili s paní Ludmilou Klusoňovou.
V říjnu jsme se rozloučili s paní Annou Patočkovou.
„Není smrti, zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.“
František Halas

Přišel nám e-mail od Richarda a Judi Pohorských:
Milá Lenka,
Moje žena a já chci velice Děkuji za vaši pomoc při naší nedávné
cestě do České republiky. Knihy a dokumenty, které jste nám dala
k dispozici skvělé informace. Vidět v oblasti, kde žili moji předkové
byl emocionální a zvláštní zážitek. Návštěva kostela svatého Mikuláše
byl také velmi smysluplné. Prosím vyjádřit své uznání starosty a lidem Sebranice úžasné pohostinnosti a zdvořilost. Jste všichni tak
velkorysý s časem a přátelství. Byla to zkušenost, kterou budeme
navždy milovat.

Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na

S úctou a upřímně,
Richard a Judi Pohorsky
PS - Doufáme, že vás vidím v roce 2018
Prosím, odpusť mi Česká --- Používám počítač překladu.
Dear Lenka,
My wife and I want to thank you very much for your help on our recent trip to the Czech Republic. The books and documents you gave
us provided wonderful information. Seeing the area where my ancestors lived was an emotional and special experience. The visit to the
church of St. Nicholas was also very meaningful. Please express our
appreciation to the Mayor and the people of Sebranice for the wonderful hospitality and courtesy. You were all so generous with your
time and friendship. It was an experience we will cherish forever.

které se uskuteční
v neděli 29. listopadu 2015 od 16.30 hodin
u kapličky na Pohoře.
Adventní čas zahájí slovem
starostka obce Lenka Karalová
a Otec Vojtěch Glogar.
Na vánoční atmosféru
Vás naladí zpěv koled.

Respectfully and sincerely,
Richard and Judi Pohorsky
PS -- We hope to see you in 2018.
Please forgive my Czech - I am using a computer translation.

Děti obdarují andělé
s nadílkou.
Občerstvení zajištěno,
pro děti je zdarma.

Nový ceník pronájmu prostor v KD
Oslava, svatba, atd. s výčepem
Oslava, svatba, atd. s výčepem a kuchyní
Pohřeb s výčepem a kuchyní
Pořádání zábavy mimo občanů Sebranic
Cizí lidé: k cenám bude připočteno 21 % DPH
Půjčení ubrusů, utěrek, ručníků

1500 Kč
3000 Kč
500 Kč
4000 Kč + DPH
20 Kč/ks

Upozornění OÚ
Vážení spoluobčané,
i přes maximální snahu při údržbě chodníků v zimním období,
dbejte prosím zvýšené obezřetnosti. Děkujeme.
Zaměstnanci OÚ

Sedící vpředu: Judi a Richard Pohorských
Foto: OÚ
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Ještě něco o koupališti…
Nastaly pochmurné podzimní dny. Přesto bych se alespoň vzpomínkami chtěl vrátit k vskutku vydařenému létu.
Začnu historií. V roce 1971 se konaly volby obce Sebranice. Předsedou MNV byl opět zvolen p. Josef Dřínovský. V Sebranicích se
začalo mohutně budovat. Na „Machkovu“ louku, kde se začalo
s výstavbou rodinných domků, byl zaveden vodovod. V témže roce
byla započata stavba nového koupaliště „u Mikulášku“. Stavba nebyla budována na místě, kde stálo staré koupaliště, ale o něco blíže
k vesnici ve stejném údolí. Pracovalo se převážně v akci Z, a to velmi
rychle. Bylo tím dosaženo značných úspor nákladů, které byly později využity k postavení dřevěných kabin s restaurací. V roce 1973 byla
výstavba koupaliště dokončena a zahájen jeho provoz. Ke koupališti
byla vybudována široká asfaltová silnice sloužící jako parkoviště.

na historii opomenout ani záslužnou práci dlouholetého správce
p. Schobera.
No a už dost o historii (mnozí již asi přestali číst). Letošní rok
jsem byl vedením obce pověřen výběrem vstupného a provozem kiosku. Proto jsem měl k událostem kolem koupaliště blíže. Možná se
dá říci, že vlivem počasí patřila letošní sezóna za těch 42 let provozu
k nejzdařilejším a od doby výstavby čističky byla vůbec nejúspěšnější
sezónou. V areálu také přibylo letní kino. Je jen škoda, že bylo málo
navštěvované. Přitom 30 korun vstupného na něj bylo vskutku lidové.
Po loňských zkušenostech, kdy byl červen velice teplý, ale koupaliště
nebylo včas napuštěno, tomu letos bylo naopak. 1380 m3 vody,
tj. 1 380 000 litrů bylo počátkem června napuštěno a koupaliště ve
vzorném stavu připraveno. Jenže počasí v červnu nepřálo tolik jako
loni, takže byl, co se účasti týče, slabší.
Provoz byl zahájen 5. 6. Před sezónou bylo prodáno 281 permanentních vstupenek, a ty postupně začaly být v hojném počtu využívány. Za zhruba 48 dní, kdy byla otevřena pokladna, tj. od 1. 6. 2015
do 1. 9. 2015, branami koupaliště prošli držitelé permanentek asi
pěttisíckrát. K tomu třeba připočíst 9545 prodaných vstupenek, zvýhodněné vstupné, dárkové poukazy, tábor a školní akci. No a celkový
počet návštěvníků za sezónu nám vyjde na neuvěřitelných patnáct tisíc. Rekordním dnem, snad i v historii koupaliště, byl osmý
srpen, kdy branami koupaliště včetně permanentek prošlo 1086 návštěvníků.
Během sezóny k nám chodili lidé z mnohých částí republiky
(např. Liberec, Praha, Jablonec, Brno atd.). Potěšující je i to, že
v hojném počtu i z okolí, kde jsou přírodní nebo kryté bazény. Třeba
z České Třebové, Litomyšle, Dolního Újezdu, Poličky, Svitav
a všichni tvrdili, že u nás je to lepší. Jeden pán z České Třebové naše
koupaliště navštívil po 30 letech. Povídal: „Vy jste vesnice, koupaliště jste zachovali a vylepšili, zatímco my jsme město, u nás koupaliště
bylo též v pěkném přírodním prostředí a zaniklo.“ Navštěvovali nás
i hosté ze zahraniční, a to např. ze Slovenska, Rakouska, Anglie,
Itálie či Španělska. U většiny účastníků byla jen slova chvály na prostředí a kvalitu vody. I když pár připomínek slyšet bylo. Například to,
že by hřiště na plážový volejbal mělo být oploceno ze všech stran
(stejně jako tenisové hřiště), aby ten, kdo se nejde koupat, nemusel
platit vstupné a netrpěly neustálým a někdy i neodborným nandáváním a sundáváním sítě. Dále, že by neškodilo, kdyby tiše hrála reprodukovaná hudba, na kiosku byly hodiny, voda byla teplejší, do bazénu byl lepší přístup a byla vyhrazena plavecká dráha, aby si plavci
mohli v klidu zaplavat a nemuseli se proplétat labyrintem ostatních
návštěvníků. O některých se již ze strany obce přemýšlí a začínají být
postupně realizovány.

Původní koupaliště „u Mikulášku“

V roce 1974 byly dokončeny kabiny s restaurací. V tu dobu se
stává sebranické koupaliště jedním z nejlepších v okrese. Co se týče
prostředí, tak snad nejlepším. V roce 1975 je vyfoceno v tehdejším
populárním Dikobraze a napsán o něm tento článek, cituji: „V Praze
je málo plaveckých stadiónů, a kdyby se měla jejich kapacita dělit
počtem obyvatel naší metropole, jistě bychom dostali fantastický
výsledek. Proč o tom píšeme? Sebranice, kousek od Svitav, jsou malou obcí s velkými plány. Občané mají víc než sto chutí do práce,
a tak si v akci Z postavili krásný bazén i se závodními bloky. Okolo
upravili louku na opalování. Stejně jako v Praze, tak i v Sebranicích
se najdou neplavci. A právě ti dají rádi svou ruku k dílu (samozřejmě,
že pomohou i plavci): postaví si u koupaliště restauraci, šatny a WC.
Jak je vidět, všechno jde. Zvláště proto, že MNV a JZD jdou společně
Sebranicím vstříc.“ Sice Dikobraz byl humorný časopis, ale myšleno
to humorně nebylo. Zabýval se též v tu dobu ožehavými problémy.
Bylo to přirovnání k článku o sloupek výš s názvem studená sprcha
Svitavákům. Zmiňováno v něm bylo, že ve svitavském Horním rybníku (sloužícím v tu dobu jako koupaliště) je voda tak špatná, že není
vhodná ani pro vodníka. Proto možná také vznikl sebranický název
„U Hastrmana“.
Na přelomu tisíciletí se naše koupaliště za přispění starosty
p. Františka Kalvody začalo rozrůstat ve sportovní areál. Přibývaly
tenisové kurty, postavila se čistička. Po nastoupení do funkce starostky pí Lenky Karalové byl vybudován nový dětský bazén
s populárním hříbkem a vybudovalo se hřiště na plážový volejbal.
Umístěna zde byla i trampolína, ke které se však někteří návštěvníci
nechovali dobře, a proto musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna. V poslední době byl vybudován pěkný chodník od koupaliště
k restauraci. Je velice dobré, že i další starostové se snažili a snaží
navázat na to, co započal p. Dřínovský se svým kolektivem.
V minulém článku se vedoucí restaurace pí Zindulková (které též
patří za vedení a provoz velký dík) zmiňovala, co se vytočilo piva.
Při tomto jsem si vzpomněl na první kantýnskou, chcete-li hospodskou. Byla jí místní rodačka, žijící v Praze a přes léto obývající místí
chalupu, pí Kopecká. Pamatuji, jak na drátěném vozíku vozila lahvové pivo na koupaliště. Jaké s tím byly problémy, když třeba zapršelo.
Jelikož pivo vydrželo bez tzv. pulců sotva týden. Jako hospodského
v restauraci ještě pamatuji Pavla Kopeckého, p. Říkovského, dva
mladíky z České Třebové a samozřejmě Milana Vodrážku. Po jeho
zhruba desetiletém působení, kdy zde nasadil laťku dosti vysoko,
převzala provoz opět obec. Je proto dobře, že se mu po počátečních
úskalích začíná v poslední době vyrovnávat. Nelze ve vzpomínkách

Koupaliště v roce 2015

Největší chvála, ještě jednou zdůrazňuji, padala na kvalitu vody
a tím na správce p. Kopeckého a p. Kysilku. Opravdu takhle čirou
vodu od začátku června prakticky do konce září se ještě v historii
koupaliště nepodařilo udržet. Kvitovala to i častá návštěva pracovníků hygieny. Však udržet takto čistou vodu stálo oba zmiňované pracovníky nemalé úsilí. Ani po finanční stránce to nebylo pro provozovatele, tedy obec Sebranice, jednoduché. Částky za vodu, chemii,
elektrickou energii v čističce i různé provozní věci byly nemalé. Přesto lze pevně doufat, že i nadále bude ze strany obce koupališti věnována pozornost, i když bude třeba čím dál větší údržby.
Závěrem je třeba si přát, aby tato chlouba Sebranic nezanikla
a sloužila, třeba dalších 40 let.
Josef Minář
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Oblastní kolo v přespolním běhu
Řekne se: běhat umí každý, ale uběhnout 800 nebo 1600 metrů
z kopce a do kopce a být na bedně, to si zaslouží obdiv. Našim chlapcům se to podařilo. V pondělí 21. 9. se v areálu za druhou a třetí litomyšlskou základní školou uskutečnilo oblastní kolo v přespolním
běhu.
V I. kategorii žáků byl nejlepší Jirka Mokrejš ze 3. třídy. Celý
závod vedl. Druhé místo obsadil Damián Klejch ze 4. třídy.
Ve II. kategorii žáků se umístil na druhém místě Ondřej Kopecký
a na třetím Dan Brabenec. Oba jsou z 5. třídy.
Ve III. kategorii žáků vyhrál závod s přehledem Honza Vostřel.
O třetí místo bojoval Honza Kyselý. Oba jsou žáky 6. třídy.
Všichni tito úspěšní sportovci postupují do okresního kola, které
se koná ve středu 30. 9. v Poličce. Přejeme jim i tam hodně úspěchů.
Zuzana Laštovicová

Zájezd do Londýna
Ve dnech 12.–18. září 2015 se 40 žáků naší školy (15 z deváté,
16 z osmé a 9 ze sedmé třídy) v doprovodu čtyř pedagogů zúčastnilo
vzdělávacího zájezdu do Velké Británie. Organizační a programovou
stránku měla na starosti paní průvodkyně Zdeňka Redererová z cestovní kanceláře CK TOUR SPORT, s. r. o., Brno a dopravu zajistila
Autobusová doprava Jaroslav Hnát ze Svitav.
Na cestu jsme se vydali v sobotu 12. září po poledni. V Berouně
přistoupila paní průvodkyně a okamžitě převzala organizaci zájezdu
do svých rukou. Čekala nás dlouhá osmnáctihodinová cesta vedoucí
přes Německo a Belgii až do francouzského přístavu Calais, kde jsme
měli předem zajištěnou přepravu Eurotunelem do anglického města
Folkestone. Odtud nás čekaly už jen dvě hodiny do cíle naší cesty do Londýna.
Byla neděle 13. září brzy
ráno, a proto se jelo velmi
dobře. Nikde žádné kolony aut
ani davy turistů. Využili jsme
vylidněného Londýna k první
procházce, při které jsme si
prohlédli budovy parlamentu
(Houses of Parliament) s věží
Big Ben, minuli jsme budovu
gotické katedrály westminsterského opatství (Westminster
Abbey) a přes rozlehlý a krásně
upravený St. James´s Park jsme
se dostali až k sídlu královny
Alžběty II. Buckinghamskému
paláci. Poté jsme se vrátili
k turisty velmi vyhledávané Jirka Šturc, Michal Peška a Vítek
londýnské atrakci, nacházející Kuchta před branami Buckinghamskése na břehu řeky Temže, a tou ho paláce.
je gigantické vyhlídkové kolo
zvané London Eye. Půl hodiny jsme mohli obdivovat krásy Londýna
z ptačí perspektivy. Pak nás čekala prohlídka místa zvaného London
Dungeon, kde si většina dětí jistě přála rozumět anglicky víc než
rozumí, protože nás průvodci v dobových kostýmech zahrnuli spoustou informací a provedli zajímavou historií Londýna. V neděli jsme
pak ještě zavítali na známá londýnská náměstí - Trafalgar Square,
Leicester Square a Piccadilly Circus a prošli se uličkami čínské čtvrti
zvané China Town. Zde jsme měli rozchod a každý mohl využít volného času po svém. Někdo navštívil Národní galerii, jiný ochutnal
čínskou specialitu v China Town, někdo zase sledoval představení
pouličních umělců na Leicester Square. Naštěstí i počasí nám přálo,
bylo teplo a občas slunečno.
Před 19. hodinou místního času (vzhledem k jinému časovému
pásmu mají ve Velké Británii o hodinu méně než u nás) jsme dorazili
na tzv. meeting point, kde si děti, pedagogy, oba řidiče i paní průvodkyni rozebraly hostitelské rodiny, které se pak o nás po celou dobu
strávenou v Londýně vzorně staraly. Po dobu čtyř dnů nám poskytly
nocleh a plnou penzi ve formě snídaně, obědového balíčku na cestu
a teplé večeře.

Jiří Mokrejš je okresním přeborníkem v přespolním běhu
Poslední zářijový den se v poličském Liboháji uskutečnilo okresní
kolo školních přeborů v přespolním běhu, do kterého se z oblastního
kola probojovalo i šest vytrvalců naší školy. A hned první start našeho zástupce v nejmladší kategorii žáků 3. tříd nám přinesl velký
úspěch v podobě 1. místa, které v dramatickém závěru závodu vybojoval Jirka Mokrejš.
V dalších závodech již naši reprezentanti nebyli tolik úspěšní,
nicméně všichni se prezentovali kvalitním výkonem a vůlí dosáhnout
co nejlepšího výsledku, takže můžeme být s vystoupením našich žáků
na tomto tradičním atletickém mítinku spokojeni.
Výsledky našich žáků
Kategorie I.: chlapci (nar. 2006, 2007) – 1.000 m
Jiří Mokrejš (1. místo)
Kategorie II.: chlapci (nar. 2006, 2005) – 1.000 m
Damián Klejch (15. místo)
Kategorie II.: chlapci (nar. 2005, 2004) – 1.500 m
Daniel Brabenec (9. místo)
Ondřej Kopecký (11. místo)
Kategorie III.: chlapci (nar. 2004, 2003, 2002) – 1.500 m
Jan Vostřel (14. místo)
Jan Kyselý (15. místo)
Mgr. Jindřich Novotný

Naši žáci právě obdrželi certifikáty o absolvování kurzu angličtiny.

Výprava ZŠ Lubná-Sebranice
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Další den ráno a následující dva dny (pondělí, úterý a středa) začínal den pro děti výukou angličtiny. V místě meeting pointu, kde jsme
den ráno začínali a večer končili, stála budova ragbyového klubu a ta
se po tři dny stala pro naše žáky místem jejich studia. Děti byly podle
rozřazovacích testů, které si napsaly ještě před odjezdem ve škole,
rozděleny do tří skupin. Každé skupině se potom věnoval jeden vyučující a celé vzdělávání bylo nakonec završeno slavnostním předáním
certifikátů, které jsou dokladem o absolvování výše zmíněného kurzu
angličtiny. Nutno dodat, že všichni žáci uspěli. Samy děti hodnotily
výuku jako přínosnou součást celého zájezdu.
Druhý den v Londýně jsme zamířili za poznáním do Přírodopisného muzea. Je velmi sympatické, že většina muzeí ve Velké Británii je
přístupna široké veřejnosti zdarma. V muzeu jsme strávili několik
hodin a každý si zde mohl najít to, co ho zajímá. Od oddělení botaniky, přes zoologii, mineralogii, až třeba ke kosterním pozůstatkům
dinosaurů nebo vývoji planety Země. Na přání některých dětí (hlavně
děvčat) paní průvodkyně do programu zahrnula i možnost nákupu na
Oxford Street, což je jedna z nejznámějších obchodních ulic světa.
Cestou k ní jsme si mohli prohlédnout i proslulý Hyde Park.

zbrojnice či vězení, je místem, kde se mimo jiné uchovávají i britské
korunovační klenoty, jež jsme měli možnost zhlédnout. Toho dne od
rána do večera pršelo, a tak došlo k další, pro všechny velmi vítané
malé změně, a tou byla projížďka lodí po řece Temži místo plánované pěší prohlídky. Ze sucha lodní kajuty jsme si prohlédli katedrálu
sv. Pavla, Shakespearovo divadlo The Globe, křižník Belfast (dnes
muzeum) zakotvený na řece, moderní visutý ocelový most zvaný
Millenium Bridge nebo nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii The
Shard (doslovný překlad Střep). Měli jsme také štěstí a pozorovali
jsme zvedání mostu Tower Bridge, kterým proplouvala veliká plachetnice. Paní průvodkyně nám též navrhla zajít si do restaurace
a ochutnat typický anglický pokrm Fish and Chips, což je treska smažená v těstíčku a hranolky. Někteří této možnosti využili.
Poslední den ráno jsme se všichni rozloučili s našimi rodinami
a zamířili k místu, kde jsme v klidu strávili náš poslední den. Jeli
jsme do Greenwiche, oblasti kde se nachází Královská observatoř
s nultým poledníkem, rozlehlý park a Námořní muzeum, které jsme
navštívili.
Byl čtvrtek 17. září šestá hodina večerní a my jsme Londýnu
definitivně zamávali a zamířili zpátky domů. Cesta zpět proběhla bez
problémů, jen jsme všichni víc pospávali. Není divu, byli jsme unaveni, ale na druhé straně zase obohaceni o spoustu nových zážitků.

Na stadionu ve Wembley se zvlášť líbilo fotbalovým fanouškům.

Další den jsme navštívili Wembley, druhý největší stadion v Evropě. Na své si zde přišli především fotbaloví fanoušci, kterých máme
ve škole opravdu hodně. Návštěva tohoto místa pro ně jistě bude
nezapomenutelným zážitkem. Ze stadionu jsme zamířili do malého
městečka za Londýnem – do Windsoru, kde se nachází jeden z největších obývaných hradů na světě. Hrad Windsor je jednou z rezidencí britské monarchie. Bohužel jsme neměli dostatek času na jeho
prohlídku. Projevil se zde totiž jeden z problémů londýnských všedních dní a tím jsou všudypřítomné dopravní zácpy. Stalo se tedy to,
čeho jsme se denně při přejezdech autobusem po městě trochu obávali – že z časových důvodů nestihneme vše, co bychom si přáli.
Nicméně hradní komplex ve Windsoru jsme viděli alespoň zdálky.
V jeho podhradí jsme si chvíli odpočinuli a nakoupili pár suvenýrů
v podobě miniaturních dominant londýnských ulic, jako jsou křiklavě
červené, dnes už často nefunkční, telefonní budky, poštovní schránky
nebo patrové autobusy zvané
double-decker.
Vzhledem k zdlouhavým
přesunům autobusem a nepříznivému počasí čtvrtého dne v Londýně došlo za plného souhlasu
nás pedagogů k malé úpravě
programu. Vynechali jsme cestu
do jihoanglického přímořského
letoviska Brightonu a místo toho
jsme zrealizovali část programu
posledního dne. Tím jsme získali
možnost plnohodnotně strávit
dostatek času v další londýnské
pamětihodnosti – v Toweru
a poslední den jsme mohli beze
spěchu
věnovat
návštěvě
Zažili jsme i Londýn deštivý. Vendula Greenwiche. Tower, který v miBoštíková a Bára Kučerová před
nulosti sloužil jako královský
zvedacím mostem Tower Bridge.
palác, ale také jako pevnost,

Poslední den jsme navštívili Greenwich. V pozadí pohled na Londýn.
Foto: ZŠ 7x

A na závěr několik úsměvných postřehů účastníků zájezdu:
Cesta byla dlouhá, ale nějak jsem to vydržel.
• Když jsem uviděla Big Ben, divila jsem se, jak je nádherný.
• Líbilo se mi londýnské kolo, popis paní průvodkyně a jiné památky.
• Byl jsem rád, že jsem zastihl Tower Bridge, jak se zvedá.
• V čínské čtvrti to bylo zajímavé. Bylo tam hodně lidí, kteří mají
skrytý talent.
• Je krásné, že po celém Londýně běhají a skákají veverky a zajíci.
• Mohli jsme mluvit česky a nikdo nám nerozuměl.
• Dorozumívání šlo, až na pár věcí, kterým jsem nerozuměl.
• Překvapilo mě, jak jsem se dobře domluvil.
• Když přišlo na první komunikaci, neměli jsme slov. Jako by se nám
všechna anglická slovíčka vypařila z hlavy.
• Měli jsme skvělou rodinu. Starala se o nás každý den.
• V rodině jsem se domlouval s pomocí kamarádů.
• Velkým překvapením byla liška, která v noci cupitala po naší zahradě.
• V rodině byla dobrá atmosféra a velmi dobré večeře.
• Škola byla pohodová. Hráli jsme zábavné hry.
• Měli jsme anglickou učitelku, takže nevěděla, co česky říkáme.
• Nás ve škole učil krásný pan učitel.
• Za ty tři dny v anglické škole jsem poznala, že konverzace v anglickém jazyce se lepší.
• Jediné, co mě zklamalo, bylo počasí.
• Anglické počasí je nevyzpytatelné. Chvilku bylo slunečno, deset
minut deštivo.
• Celý výlet se mi moc líbil a načerpal jsem i nová slovíčka.
• Rychle to uteklo, ale byl to hezký výlet.
• Do Londýna se vyplatí jet, je to zážitek na celý život.
Mgr. Leona Plešingerová
•
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Zprávičky z mateřské školičky
Po krásném teplém létě přišel
další školní rok a s ním spojené
radosti, starosti i povinnosti.
Z 19 předškoláků se stali školáci
a my jim přejeme hodně síly
a doufáme, že všechno, co se ve
školce naučili, zažili a prožili jim
bude jenom k dobru! Stejné přání posíláme i Vendulce!
O prázdninách paní učitelky
oblékly školkovou zahradu do
barevného kabátu, a tak tady
máme zase o něco veseleji.
K tomu přispělo i nové dřevěné
autíčko s dvěma volanty, které je
neustále v provozu.
V polovině září jsme společně
s rodiči nasázeli buxusy a vrbové
proutky a vytvořili tak pár tajemných zákoutí, kde se děti moc Rozloučení s předškoláky, červen
2015 – paní ředitelka Vendulka
rády „schovávají“.
Každý rok v září začínáme Tmejová dostala od dětí a rodičů na
rozloučenou dort ve tvaru Mateřské
jezdit se staršími dětmi na pla- školy.
vecký výcvik do Poličky, stejně
tomu je i letos. Děti jsou z plavání nadšené, užívají si pobyt ve vodě
a je na první pohled poznat, kdo z dětí má na zahradě bazén nebo je
zvyklý chodit se koupat.

Ve čtvrtek před Havelským posvícením se děti proměnily v kuchaře a kuchtičky a vyzkoušely si, jak se pečou pravé posvícenské
koláče. A samy viděly, kolik času a práce je schováno za přípravou
takové dobroty.

Příprava posvícenských koláčů.
Foto: MŠ: 4x

Teď už naše školka žije přípravami na akci nazvanou „Putování se
Svatým Martinem“, na kterou vás všechny srdečně zveme! S dětmi
vyrábíme lucerničky, pečeme svatomartinské rohlíčky a perníkové
podkovy a už se moc těšíme na Martina na bílém koni. Přijďte s námi
založit novou tradici svatomartinského průvodu a zpříjemnit si podzimní večer.
Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová

Pozvánka MŠ
Mateřská škola Sebranice Vás všechny zve na

CESTU SE SV. MARTINEM,

Nové autíčko na zahradě MŠ.

Říjen proběhl tradičně v podzimním duchu – sbírání oříšků, krájení jablek na křížaly, sbírání listů a lisování, sbírání přírodnin na výrobu podzimních dekorací,... Nevynechali jsme ani obvyklou návštěvu
na farmě u Tmějů, kde se děti dozvěděly, jak se pěstuje zelí a jak
chutná čerstvě nakrouhané zelí, které dostaly ochutnat na mističkách
ze zelných listů.

která se začne

11. 11. 2015 v 16.30 hod.
od mateřské školy.
Na putování si posvítíme lampičkami, které si můžete
před odchodem zakoupit v MŠ (práce dětí),
nebo přinést vlastní z domova.
Bude připraveno drobné občerstvení
a pro všechny děti malé sladké překvapení.
Přijďte si připomenout českou i mezinárodní tradici
a strávit kouzelný podvečer.
Těšíme se na vás!

Výuka plavání v poličském bazéně.
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Svatý František a příroda

Svatý František a příroda

Zakladatel řádu Františkánů, patron chudých, zvířat, přírody
a ekologů se narodil v umbrijském městě Assisi v r. 1182 v poměrně
bohaté rodině. Mladý František si užíval života plnými doušky, propadl rytířským ideálům, byl parádivý, marnotratný, vedl bohémský
život. Život Františka, který byl považován za vůdce místní zlaté
mládeže, se změnil díky zkušenosti války, vězení a nemoci. František
měl vizi, ve které byl upozorněn na pomíjivost všeho, oč se doposud
snažil.
František z Assisi vystupuje jako reformátor, jako ten, kdo stál na
straně pokory a dobrovolné chudoby, kdo se nebál jít do střetu s církevními i světskými autoritami své doby, byl člověkem, který vedl
lidi ne nucením, nýbrž láskou, pokornou výzvou, osobním příkladem,
trpělivou péčí a sám nechtěl šířit ve svém řádu strohou organizaci
a souhlasil, aby vedení bylo přenecháno jiným bratřím, k tomu schopnějším.
Svůj obdiv ke Stvořiteli projevoval František i horoucí náklonností ke zvířatům, která mu ji oplácela. Hořel láskou ke všemu živému,
k lidem, ke zvířatům, rostlinám. František opěvuje živou i neživou
přírodu a ke všemu tvorstvu nachází svůj bratrský vztah společného
původu v Bohu. Dědictvím po svatém Františkovi je vánoční zvyk
stavění betlémů. Byl patrně první, kdo v roce 1223 v Grecciu na Vánoce zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty.
František toužil milovat i trpět jako Ježíš. 14. září 1224, když dlel
na modlitbách na samotě v přírodě, obdržel stigmata – rány Kristovy,
které mu zůstaly až do smrti. Krátce nato složil svůj chvalozpěv všeho tvorstva. V posledních letech svého života byl téměř slepý a velmi
vážně nemocný. Zemřel 3. října 1226. Papež Řehoř IX. jej prohlásil
za svatého již 16. července 1228. V roce 1979 papež Jan Pavel II.
prohlásil svatého Františka za patrona ekologů.
Byl nesmírně nadšený myšlenkou, že je „dítkem Božím“.
Toto privilegium neuzurpoval
jen pro sebe a lidi, ale vztahoval
ho i na ostatní tvorstvo, v kterém
viděl velkou „Boží rodinu“. Proto všechny živé tvory považoval
za svoje příbuzné a oslovoval je
bratři a sestry. „Ať uchvátí, prosím, Pane, ohnivá a sladká moc
tvé lásky mou duši skrze všechno,
co je zde pod nebem.“
František proslul soucitem se
zvířaty, která chodila poslouchat
jeho kázání. Dokonce litoval, že
nezačal kázat zvířatům a všemu
božímu stvoření už dříve. Mluvil
se zvířaty stejným způsobem,
jakoby mluvil k lidem. U Františka lze postřehnout určitá „ekologická“ nařízení a přání, která se
týkají přírodních prvků, konkrétně rostlin a živočichů. Jedná se
o nařízení ve své době nezvyklá. František například nařizoval při
řezání dřeva, aby nebyly stromy káceny přímo u země, ale aby jim
byla nechána možnost znovu obrazit. Zahradníka prosil, aby nezkulturňoval celý prostor zahrady, aby měli i plané rostliny možnost růst.

ve které papež vyzývá všechny k „ekologické konverzi
(obrácení)“. Odpovědnost za úkol o péči o náš společný domov,
zahrnuje také lidský a sociální rozměr, který je propojený s otázkami
životního prostředí. Plán encykliky je rozdělen do šesti kapitol:
První kapitola přejímá nejnovější vědecké poznatky v oblasti životního prostředí a věnuje se různým aspektům ekologické krize,
čímž jsou např. klimatické změny, nedostatek vody, ochrana biodiverzity či ekologický dluh. Podle papeže Františka chybí světu adekvátní kultura a ochota změnit životní styl, produkci a konzum. V reakci na tyto problémy se papež František zabývá ve druhé
kapitole tím, co o nich říká Bible. A na základě biblických zpráv
o stvoření světa uvádí, že lidská bytost je založená na třech základních vztazích, jež jsou mezi sebou úzce propojeny: vztah s Bohem,
s bližním a se zemí. Tyto vztahy jsou poničeny a to poničení je
hříchem. Zdůrazňuje také, že jestli si má člověk podle Bible
„podmanit zemi“, neznamená to absolutní vládu nad stvořením, ale
má „obdělávat a střežit“.
Třetí kapitola analyzuje současnou situaci a věnuje se hlavně technice. Encyklika uznává její přínos ke zlepšení životních podmínek,
ale také dává velkou nadvládu těm, kteří mají v rukou ekonomickou
moc. To pak vede k ničení přírody a zneužívání lidí slabších skupin.
Kořenem krize má být přílišný antropocentrismus (přílišné stavění
člověka do středu).
Návrh integrální (celistvé) ekologie je obsahem čtvrté kapitoly
encykliky. To znamená, že nemůžeme považovat přírodu za něco
odděleného od nás. Na mnoha konkrétních příkladech ukazuje papež
na pouto mezi problematikou životního prostředí a sociální a lidskou
problematikou. Nejsou dvě oddělené krize, jedna v životním prostředí
a druhá sociální, ale jen jediná. Integrální ekologie znamená „pro
společné dobro“.
Jaký je vliv politiky a moci
na životní prostředí a celé spektrum globálních problémů se
dočteme v předposlední kapitole, kde se papež zamýšlí nad
tím, co můžeme a máme dělat
pro „společné dobro“. Na závěr papež vybízí celý svět
k „ekologické konverzi“, kde
výchozím bodem je změna
životního stylu. Každá změna
pak potřebuje motivace a výchovný proces, což znamená
nepodceňovat výchovné programy, které mají vliv na konkrétní každodenní gesta, od
šetření vody až po třídění odpadů.
„Integrální ekologie je tvořena také jednoduchými každodenními gesty, v nichž rozbíjíme logiku
násilí, využívání a egoismu.“
připravil Spolek SKT

Pozvánka

Chvalozpěv stvoření
O Chvalozpěvu stvoření se říká, že je oknem do Františkovy duše.
Je jednou z posledních modliteb, kterou složil, a provázela ho každým dnem až do jeho smrti. Je modlitbou, v níž se jakoby poodhrnuje
závoj času a my můžeme na okamžik zahlédnout něco z nádhery
věčnosti, která nás čeká.
Modlitba vzniká v době, kdy František, plný bolestí a nemocí,
pobývá v klášteře svatého Damiána u sester, na jaře roku 1225. Po
čtyřiceti dnech fyzických i duchovních útrap zakouší jedné noci božskou útěchu a dostává se mu příslibu slávy.
Odkaz na celý text Chvalozpěvu stvoření:
http://www.klaster-km.cz/web/index.php/onasnew/nasi-svati/assisi
Papež František
Právě toto okno do Františkovy duše a jeho úvodní slova:
„Laudato si“ (Buď pochválen), slova, kterými začíná slavný Chvalozpěv stvoření sv. Františka, použil jako titul svojí druhé encykliky,
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Rekonstrukce kuchyně v KD v Sebranicích

Stav před rekonstrukcí

Vybourání zdi mezi kuchyní a skladem

Kuchyň po rekonstrukci

Pohled do nové kuchyně a na výčep; foto: M. Čermák 5x

Ze života obce Sebranic a Lubné
V pondělí ve svátek Svatého Václava 28. září letošního roku měl
být ve 14. hodin vypraven z vlakové stanice Sebranice u Litomyšle
speciální expres, který měl odvézt sebrané a vybrané artefakty na
národopisnou výstavu českoslovanskou do Prahy.
Letos oslavujeme 120 výročí uskutečnění Národopisné výstavy
Českoslovanské v Praze roku 1895. Výstava má za cíl předvést život
českého a slovanského lidu. Z naší oblasti Litomyšlska a Poličska se
sešli lidé s artefakty, které nejvíce charakterizují místní kraj a kulturu.
Přinesli mnoho roztodivných věcí, starodávné oblečení, pracovní
nářadí, náboženské knížky, vybavení domácnosti, archeologické
i geologické vykopávky, vzorky lihových nápojů ve všech stupních,
historické fotografie či hudební díla Bedřicha Smetany, která jsou
stále živá. Donesené artefakty byly hodnoceny odbornou komisí a je
s podivem, že byla pravost potvrzena a všechny byly přijaty. K lítosti
všech příchozích vlak nakonec neodjel. Sebrané artefakty nyní soustřeďuje a opečovává Kočovná regionální pobočka českoslovanské
národopisné výstavy (KOREPČNV) v Sebranicích. „Pokud je váš čas

Bedřich Smetana se svými živými hudebními díly – Libuší, Tajemstvím
a Prodanou nevěstou
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Ze života obce Sebranic a Lubné
vzácný a nemáte možnost dostavit se na výstavu do Prahy, nemusíte
být smutní, s exponáty se můžete seznámit na výstavách v okolních
obecních úřadech.“, říká Jiří Kmošek st., jmenovaný zástupce KOREPČNV. Podle ověřených zdrojů budou exponáty poprvé k vidění
24. a 25. října v Kulturním domě v Sebranicích v rámci Podzimní
výstavy.
Činnost KOREPČNV tímto počinem oficiálně zahájila svoji činnost. Svoje aktivity bude i nadále zaměřovat na soustřeďování a sběr
národopisných předmětů. Pokud se na vašich půdách, skříních, komorách či ve sklepích nachází věci z dob vašich předků, budeme rádi,
když nám je věnujete. Nezabýváme se prodejem těchto věcí, ale dáváme těmto věcem zpátky jejich smysl a funkci při činnostech, kterým se věnujeme. S našimi aktivitami se můžete seznámit na strán-

kách www.sebranice.cz/san. Máme zájem o ruční nářadí pro práce
v zemědělství a v domácnosti, nádoby všeho druhu (ze dřeva, kameniny – bábovky, krajáče, sudy), oděvy a jejich doplňky, kroje, krojové součástky, povlečení a další.
V případě nabídky se obracejte na Lenku Kmoškovou, telefon
731 612 046 – obecní úřad. Děkujeme vám.
Za Spolek archaických nadšenců Lenka Kmošková

Živý obraz „Čekání zapůjčitelů se svými artefakty na příjezd speciálního
expresu do Prahy na národopisnou výstavu Českoslovanskou“
Foto: Jakub Kmošek 3x

Poděkování
Děkujeme spolku SAN za hezké tradiční odpoledne u kolejí na
kněžství a těšíme se za rok.
Občané Sebranic

Artefakt „Poslední sekáč v Sebranicích“

Inzerce
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Kraj Smetany a Martinů

Václavské posezení

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – listopad 2015
Bystré
14. 11. 2015 – Svatohubertská zábava – od 20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Qwalt, připravena je tradiční
myslivecká kuchyně. Vstupné 50 Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do losování o zajímavé zvěřinové ceny.
27. 11. 2015 – Vernisáž výstavy betlémů – v 17.00 hod. v Komunitním sále MFD. Připraven je doprovodný program žáků ZUŠ Bystré.
Výstava potrvá do 6. ledna 2016.
28. 11. 2015 – Rozsvícení vánočního stromu – od 17.00 hod. před
Informačním centrem. Těšit se můžete na pěvecké vystoupení ZUŠ
Bystré, stánky s vánočními výrobky, Ježíškovu poštu a další program.

Na počátku byla myšlenka. Myšlenka uspořádat „nějaké“ posezení
pro sebranické občany, při němž by se mohly sejít všechny generace.
Chtěli jsme ještě využít pěkné počasí a především navázat na úspěšnou tradici masopustních hodů – tedy společně pobesedovat, zazpívat
si, něco dobrého sníst a vypít. Ideální je využít k tomu místní zdroje –
ochotné hasiče, kteří vše zorganizují, muzikanty, kteří nám zahrají
a místní řeznictví, jehož věhlas dávno překročil hranice naší obce.
A tak bylo v sobotu třetího října v jídelně Agro družstva rušno už
od rána – vařilo se maso, připravovaly se zabíjačkové dobroty a vše
potřebné na odpolední posezení. Návštěvníci mohli ochutnat čerstvý
ovar, mozeček, prdelačku, jitrnice, jelítka nebo pečenou specialitu
z krkovice. K tomu dobré pivo, víno, štamprličku a navrch kávu se
sladkým zákuskem od našich hasiček. Přátelskou atmosféru dotvořili
páni muzikanti František Vopařil a Jiří Večeře, kteří nám hráli až do
pozdních večerních hodin, za to jim patří naše velké poděkování.
Velký dík patří také rodině Ondráčkových, kteří nám ve všem
ochotně vyšli vstříc, hasičkám a hasičům, kteří vše připravili a všem,
kteří jakýmkoli způsobem pomohli.
Posezení se tedy vydařilo, co si víc přát? Snad jen větší účast místních občanů, neboť právě pro ně bylo připraveno. Zasvěcení vědí,
kolik úsilí, práce a volného času stojí příprava obdobných akcí, vědí,
že se jedná o práci nedoceněnou a často i neprávem kritizovanou.
Možná je na místě zmínit i to, že případný výdělek nepropijeme na
schůzích, nýbrž použijeme např. na nákup slavnostních stejnokrojů,
vybavení pro požární sport či další obecně prospěšné aktivity sboru.
Doufejme, že se při společném setkání sejdeme někdy příště, snad
ve větším počtu, tak aby se z Václavského posezení stala další příjemná tradice.
Za SDH Sebranice Jana Vomočilová

Dolní Újezd
14. 11. 2015 – Pouťová sousedská beseda
Vítáno retro oblečení 50.–60. léta, hraje The Pink Panthers
a DJ Tomáš Janků, vstupné 100 Kč, pro každého je připravena káva
s buchtičkou. V sokolovně pořádá od 20 hod. Sokol DÚ
29. 11. 2015 – Rozsvěcení vánočního stromu
V 17 hod. před ZŠ Dolní Újezd
Jedlová
21. 11. 2015 – Vánoční prodejní výstava
Od 13 do 18 hodin, v Sokolovně v Jedlové
Kontakt pro prodejce: 605 432 433 (volat po 15. hodině)
Litomyšl
7. 11. 2015 (9.00–18.00 hod.) – 8. 11. 2015 (10.00–17.00 hod.)
Astrovíkend – esoterický festival
Zámecký pivovar, Litomyšl
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení problémů osobního i zdravotního
charakteru.
27. 11. 2015 – Tata / Bojs – od A do B Tour 2015
od 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Koncert. Vstupné: 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl nebo
www.ticketstream.cz)
29. 11. 2015 – Adventní trh a Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
Zámecké návrší, Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením, hudební doprovodný
program na podiu.
V 17.00 hod. proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Poděkování
Děkujeme za hezké posezení v jídelně hasičům a těm, kdo připravili dobré občerstvení. Nemělo chybu.
Občané Sebranic

Polička
26. 11. – 19.00 hod. – Pavel Šporcl – Gipsy Fire – Tylův dům Polička
28. 11.–17. 1. 2015 – Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava věnující se rozvoji pivovarnictví za posledních 100 let.
Uvolněnou atmosféru navodí instalace dobové hospody s pípami,
sudy, džbány a půllitry i s místem k posezení. Chybět nebude ani
degustace piv.
28. 11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – 5. ročník – na
Palackého náměstí
Sebranice
7. 11. 2015 – Odhalení a vysvěcení Schlesingerovy kaple – setkání
u kaple sv. Anny v osadě Vysoký Les ve 14 hodin
14. 11. 2015 – od 17.00 hod. den otevřených dveří nově zrekonstruovaného bufetu v KD Sebranice, od 18.00 hod. Louis
Armstrong live (František Procházka) a vzpomínka na 30. léta
s přehlídkou dobových klobouků. Dobové oblečení nebo klobouky
posluchačů jsou vítány. Vstupné dobrovolné.
29. 11. 2015 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – od
16.30 hod. u kapličky na Pohoře.
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Obnova kaplí

Fotbalové ozvěny mužů

Fotbalové ozvěny mužů

Kdo tento zápas neviděl, neuvěří…
TJ Sebranice x TJ SK Jevíčko 0:0 (0:0)

penalta, kterou Sauer bezpečně proměnil – 1:0. Další průběh poločasu
opět stejný – naše gólové trápení a občasný break domácích bez využití. Sečteno podtrženo další zbytečně ztracené body a již více jak
200minutové čekání na vstřelený gól, bez kterého to bohužel nepůjde.
Příští týden nás doma od 16.00 hod. navštíví Janov, tak jen doufejme, že nám zvlhlý střelecký prach už konečně vyschne a ukážeme
divákům, že fotbal hrát umíme.

Sebranice:
Jiráň
Klusoň Nezbeda Prokůpek Kučera
Mitáš Horníček J. Jílek (75´ Kysilka) Vopařil
Červ
Malý
Střelci: 0 – 0
Žluté karty: Nezbeda, Horníček J. – Klein
Rozhodčí: Grulich – Šenkýř, Opletal
V sedmém zápase této sezóny nás čekal soupeř z Jevíčka. Jelikož
měl soupeř před utkáním na kontě dvě výhry a my opět nebyli zcela
kompletní, dalo se od zápasu očekávat takřka vše, ovšem ne to, co
přišlo – chvílemi to připomínalo zápas s mužstvem z dolních pater
III. třídy (pozn. redakce – nejnižší soutěž, neboli prales). Věřte mi, že
jsem dlouho přemýšlel, co vlastně budu psát…
Již od začátku zápasu jsme měli herní převahu, kterou jsem u našeho mužstva dlouho (jestli tedy někdy) neviděl. Soupeř se k naší
brance dostával jen sporadicky a za celý zápas vepředu takřka nevytvořil vůbec nic (věru nebyla to těžce vychytaná nula). To naši kluci
se do šancí dostávali celkem lehce a stejně tak lehce zahazovali šanci
za šancí. Tady je seznam těch největších:
13´ Centr Jirky Vopařila, Mitáš tečuje těsně vedle.
15´ Kuba Červ sklepává hlavou na Jirku Malého, jeho lob končí nad
břevnem.
23´ Vojta Jílek z malého vápna trestuhodně z voleje míjí branku.
30´ Centr Horníčka na Vopařílka, ten z dobré šance přestřeluje branku.
35´ Střela Jirky Malého z 20 metrů končí na spojnici branky.
48´ Jirka Malý z úrovně penalty střílí vyssssooookkkkóóó nad.
62´ Horníček centruje, Červ hlavou posílá míč jen do břevna.
65´ Jirka Malý opět z penalty přestřeluje – „dežaví“ z minuty 48.
70´ Vojta Prokůpek se připojuje k neproměňovačům a také z dobré
pozice ve vápně střílí nad. Zde už to v sektoru u občerstvovací buňky
mezi diváky vcelku vře.
73´ To samé jako před třemi minutami ukazuje i Pepík Nezbeda.
75´ Tak trochu nový vítr přináší do hry Martin Kysilka, který se nečekaně objevuje v roli útočníka.
75´–90´ Zde zápisky od Zdendy chybí (asi už neměl dále sílu) – nic
méně pak přišla ještě, tuším-li správně, nastřelená tyč od domácího
obránce (asi nám chtěl trochu pomoci ☺), a velmi dobrá šance, kdy
na poslední chvíli zachraňoval u tyče hostující gólman.
… Pokud jsem na někoho ve výčtu neproměněných šancí zapomněl,
velmi se omlouvám, ale opravdu se všechno nedalo zapamatovat.
Suma sumárum … Šancí na tři zápasy a konečný výsledek 0:0 a
bohužel i trestuhodně zahozené dva body, hlavně s ohledem na další
víkendové výsledky.
Další sobotu jedeme do Rohozné, kde snad střelecké trápení napravíme a přivezeme minimálně tři body.

Ve vyrovnaném utkání byli bohužel nakonec šťastnější hosté…
TJ Sebranice x Sokol Janov 0:1 (0:1)
Sebranice:
Kysilka
Klusoň Nezbeda (87´ Patočka J.) Chadima Kučera
Mitáš
Horníček J. Prokůpek Kalánek P.
Červ Jílek
Střelci: 0 – Bureš
Žluté karty: Nezbeda, Horníček J., Prokůpek – Šváb, Háněl, Bureš
Rozhodčí: Brandejs – Kabát, Mach
Po dvou nevydařených zápasech jsme si chtěli napravit reputaci
v sobotním domácím utkání s nedalekým Janovem. Zápas nezačal
nikterak špatně. První šance přišla přibližně po pěti minutách, kdy se
v dobré šanci ocitl Červ, leč hlavou mířil nepřesně. O nějakých sedm
minut později jsme byli gólu velmi blízko, ovšem závar před brankou
hostí vyústil pouze v dva rohové kopy bez využití. Hosté zahrozili
poprvé kolem dvacáté minuty. Hostující útočník Bureš bez problému
přijal dobrý centr od svých spoluhráčů a střelou vyzkoušel připravenost Martina Kysilky v naší brance, ten obstál a vyrazil míč na roh.
V minutě 32. byl ale již na střelu téhož hráče krátký – Bureš rozehrál
rohový kop, před brankou jsme špatně odkopli míč, který se dostal
obloukem opět k Burešovi a ten poté nekompromisní střelou z úhlu
do šibenice otevřel skóre zápasu – 0:1. Po zbytek poločasu se pak nic
moc na hřišti neodehrálo, a tak symbolickou tečku za prvním poločasem napsal Jenda Chadima, který hlavičkou po rozehraném rohu
mířil nepřesně mimo branku.
V druhém poločase se nám dlouho nedařilo dostávat do šancí, naopak v 58. minutě nás dobrým zákrokem držel ve hře Martin Kysilka,
který dobrým vykrytím prostoru zamezil skórování hostujícímu
Wejdovi. Hosté od té doby už spíše bránili a hájili těsný výsledek.
V posledních deseti minutách zápasu jsme si dokázali vytvořit několik slibných příležitostí, ovšem bez gólového efektu … Dvakrát zaváhal Honza Horníček – nejprve nepovedená střela z hranice velkého
vápna a poté o dvě minuty hlavičkou těsně nad břevno (nutno dodati,
že za pomoci zákroku hostujícího gólmana), poté ještě v koncovce
zklamal Pája Kalánek, který pět minut před koncem špatně zpracoval
balón ve vápně a připravil se tak o solidní šanci zakončit.
Černá série bez vstřeleného gólu bohužel pokračuje, nyní se vyšplhala již na hrozivých 305 minut, proto doufejme, že příští týden již
konečně toto prokletí zlomíme a začneme zase střílet góly a bodovat.
Naším dalším soupeřem bude tým Bystrého, kde zápas začíná
v neděli od 16.00 hod.
Petr Jiráň

Další tři zbytečně vyhozené body,
ovšem bez gólu to prostě nejde a nepůjde!!!!!
Rohozná x TJ Sebranice 1:0 (0:0)

Pozvánka do Lubné

Sebranice:
Jiráň
Patočka J. Nezbeda Prokůpek Chadima
Mitáš Horníček J. Jílek Kalánek P.
Kalánek T. Horníček Z. (46´ Večeře)
Střelci: Sauer (Pen.) – 0.
Žluté karty: Moravec, Báča, Sauer – Horníček J., Nezbeda
Červené karty: Sauer – 0
Rozhodčí: Kříž – Mačát,
V hoooóóódně okleštěné sestavě jsme v sobotu vyrazili do Rohozné. První poločas utkání vypadal obdobně, jako skončil ten
z minulého týdne, kdy jsme se dostávali do dobrých šancí, ale bohužel vždy zklamali v koncovce (jen v prvních deseti minutách jsme
zahodili tři tutovky). Soupeř občas zahrozil díky nakopávaným balónům, ale mnoho také nevytvořil – největší šancí byla asi jen neodpískaná penalta za faul ve vápně.
Hned ve třetí minutě druhého poločasu byla proti nám nařízena
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Kino Sebranice

Kadeřnictví Michaela Němcová
oznamuje změnu pracovní doby
PO: zavřeno
ÚT: 9.00–19.00 hod.
ST: 9.00–15.00 hod.
ČT: 9.00–15.00 hod.
PÁ: po domluvě – dle zákazníků 9.00–15.00 hod.
SO: po domluvě – dle zákazníků 10.00–15.00 hod.
Dále nabízí
- vánoční dárkové balíčky vlasové kosmetiky Eugene Perma a Wella
- dárkové poukázky
- přípravky proti vypadávání vlasů
- pánská vlasová kosmetika
- dárková pánská kosmetika na holení

Pozvánka ZUŠ

SAN Vás zve
Pozvánka
Spolek archaických nadšenců
Vás srdečně zve na kurz

Sebranice Světnice č.p. 8
14. listopadu 2015, 9–14 hodin
Kurz povede Lenka Kmošková
Cena materiálu 250 Kč
Vyrobíte si několik postaviček z kukuřičného šustí, k dispozici vám bude
základní materiál a nářadí.
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.
Objednávky na telefonu 604 590 474 nebo mailem
cp8sebranice@seznam.cz.
Výtěžek kurzu je věnován na obnovu kaplí na Vysokém lese.

Upozornění
Rozpis služeb zubní pohotovosti
Listopad, prosinec 2015 (soboty, neděle, svátky)
1. 11.
MUDr. J. Kočí,
D. Újezd,
461 631 126
7.–8. 11.
MUDr. E. Kopecká, Bystré,
606 182 715
14.–15. 11.
MUDr. P. Kossler,
Polička,
461 724 369
17. 11.
MUDr. J. Kosslerová, Polička,
461 724 369
21.–22. 11.
MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,
461 100 497
28.–29. 11.
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
461 619 670
5.–6. 12.
MUDr. M. Kučerová, Polička,
461 724 635
Sebranické noviny, noviny obce Sebranice u Litomyšle., periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad Sebranice, 569 62, Sebranice u Litomyšle, IČ 00277339, tel. 461 745 133,
obec@sebranice.cz, www.sebranice.cz. Na vydání se podílely Lenka Karalová, Iva Jílková, Jana Svobodová. Grafická úprava:
Iva Jílková. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. Povoleno
Ministerstvem kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 12052. Náklad 400 výtisků. Bezplatné. Neprošlo redakční jazykovou úpravou.
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Tisk AP tiskárna Osík.
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