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Z jednání ZO

Z jednání ZO

Veřejné zasedání dne 14. 3. 2016
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
číslo IV-12-2014486/VB/01 s názvem Sebranice-knn 13 RD-obec. Smlouva je mezi obcí
Sebranice a ČEZ Distribuce, a.s.
- poskytnutí dotace na ČOV na p.p.č 36/2
v k.ú. Pohora v obci Sebranice 50 % nákladů,
max. 25 tis. Kč
- inventarizaci majetku k 31. 12. 2015 a
předložený zápis z inventarizace za rok 2015.
- závěrečný účet obce Sebranice za rok 2015
a projevuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výrokem „bez výhrad“.
- závěrku za rok 2015 obce Sebranice bez
připomínek.
- účetní závěrku MŠ Sebranice za rok 2015.
Hospodářský výsledek je 0 Kč.
- vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek z veřejného projednání, pokyny pro
zapracování do dokumentace pro nové veřejné projednání územního plánu Sebranice ve
znění předloženém odborem výstavby
a územního plánování MěÚ Litomyšl ze dne
8. 3. 2016 pro zapracování do nového návrhu.
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/12
mezi obcí Sebranice a fi SURPMO, a.s.
Upravený návrh pro veřejné projednání
v ceně 59.290 Kč.
- prodej části pozemku p.č. 821 o výměře
348 m2 a části pozemku p.č. 222 o výměře
46 m2 v k.ú, Pohora v obci Sebranice za cenu
35 Kč / m2 s tím, že kupující si uhradí geometrický plán a vklad do katastru nemovitostí. Bude s ním sepsána i smlouva o ošetření
lípy na pozemku p.č. 821 v k.ú Pohora.
- projednání pozemků k dlouhodobému pronájmu dle vize Strategického plánu, tzn.
výhled na 30–35 let za účelem zbudování
sběrného místa, dvoru.
- natočení filmu o Sebranicích pomocí dronu.
- investovat cca 50.000 Kč do kabelové TV,
abychom zachovali stávající služby občanům.
- vybudovat rozvody kabelové televize
k možnosti připojení i na „Dolci“ a pokračovat v možnosti napojení na kabelovou televizi pro každého našeho občan

- nákup vysavače DOLPHIN 2x2 na koupaliště za nejnižší nabídkovou cenu.
- opravit cesty po zimě, chodník u kostela
a cestu na hřbitově.
ZO vzalo na vědomí:
- a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření obce Sebranice za rok 2015.
- závěrečný účet DSO Mikroregion Litomyšlsko-Desinka za rok 2015.
- připravovanou studii chodníků v obci.
- nabídku malých hasičů na brigádu a aktivní
pomoc při účasti v soutěži Vesnice roku 2016.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 9. 5. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v květnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Novák Jaroslav
Říhová Marie
Rezek Antonín
Kuchta Josef
Zindulka Vojtěch
Nezbeda Josef

82 let
81 let
81 let
75 let
75 let
60 let

„ I když je opravdová láska
vzácná,
je méně vzácná než
opravdové přátelství.“
François de la Rochefoucauld
V dubnu se narodil
Petr Štěpánek.
Rodičům gratulujeme!

Lenka Karalová, starostka obce

Posezení pod lípou
Kulturní komise obce pořádá
v neděli 19. června 2016 od 16 hod.

POSEZENÍ POD LÍPOU
u kapličky na Pohoře
Hraje kapela Jana Pohorského.

Den matek
Zastupitelé a kulturní komise obce
srdečně zvou všechny
maminky a babičky na oslavu svátku

DNE MATEK,
která se koná

Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.

v neděli 15. května 2016
od 14 hodin

Přerušení dodávky elektřiny

na sále KD v Sebranicích
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Občerstvení zajištěno.

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje občany,
že ve středu 4. 5. 2016 od 7.30 do 19.30 hod.
bude přerušena dodávka elektřiny v místní
části: suška Sebranice, Bohemiatex, od jídelny Agro družstva směrem k Lezníku, bytové
domy č.p. 251 a č.p. 253, Po-se-ka, Kaliště,
2K Trend, mechanizační středisko Agro družstva, od hasičské zbrojnice směrem k Po-sece a dne 11. 5. 2016 bude přerušena dodávka elektřiny v celých Sebranicích kromě
místní části od hasičské zbrojnice směrem
k Po-se-ce a živočišné výroby Agro družstva.
Odstávky si můžete ověřit na této internetové stránce:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html.
ČEZ Distribuce, a.s.
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Program: Divadelní vystoupení – Jen počkej
hlemýždi!
Taneční vystoupení – Plážový tanec
Miniopera sboru Lubenika – Červená Karkulka

Pravidelný svoz odpadů
Květen, červen 2016
Popelnice: 6. 5., 20. 5., 3. 6.
Plasty: 23. 5.
Papír: 27. 5.

Informace k novému systému třídění odpadů

Zájezd do Prahy

V naší obci již plně funguje nový systém třídění odpadů, což znamená, že jsou sváženy pouze popelnice a průsvitné pytle s plasty
a papírem, které jsou označeny čárovým kódem. Průsvitné pytle
a čárové kódy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

po návštěvě zahrad také rozdělila.
V 19.00 hod. začalo v divadle Palace Theater na Václavském náměstí divadelní představení Miláček Anna. Byla to komedie obsazená
známými herci, u které se všichni velice nasmáli.
Zájezd se vydařil, počasí nám přálo, a věříme, že se všem zúčastněným návštěva Prahy líbila. Budeme se těšit na další takový společný zážitek.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Nejčastěji kladené otázky:
1) Mám přistavit popelnici, když ještě není zcela plná?
Odpověď: Popelnici nepřistavujte.
2) Můžu nalepit čárový kód přímo na pytel?
Odpověď: Čárový kód se musí nalepit na tvrdý podklad, aby šel načíst.
3) Mám přistavovat poloprázdný pytel s plasty?
Odpověď: Přistavujte pouze plný pytel, ve kterém budou plasty důkladně sešlapané.
4) Můžu dát do pytle s papírem veškerý papír nebo se musí vytřídit?
Odpověď: Do pytle patří veškerý papír, který je uveden v tabulce,
kterou obdržely všechny domácnosti.
5) Jaký má vůbec smysl tento systém?
Odpověď: Díky systému čárových kódů zjistíme, jak často domácnosti přistavují ke svozu plné popelnice, a tedy, zda by stačilo, aby
svozová firma do naší obce jezdila např. pouze 1x3 týdny, čímž by se
snížila cena za dopravu a tedy také poplatek za svoz komunálního
odpadu. Aby domácnosti naplnily popelnici pouze 1x3 týdny se docílí tím, že budou co nejvíce třídit. V systému zjistíme, která domácnost jak třídí a podle toho bude v dalším roce platit každá domácnost
poplatek za svoz komunálního odpadu podle toho, jak třídí odpad.
Každá domácnost by si měla upřímně uvědomit, že tímto systémem nakládání s odpady má možnost se přímo zapojit do ochrany
životního prostředí, což ve výsledku může být výrazně finančně
motivační a projeví se vždy při ročním zúčtování.
Svoz papíru bude v režii obce, termíny budou včas zveřejněny.
Papír dát do průsvitných pytlů, patří sem veškerý papír, který do
papíru patří, nemusí se třídit na kartony, časopisy, apod. Pytel připravit ke svozu, až bude plný, a opatřit ho čárovým kódem s modrým
pruhem stejným způsobem jako pytel s plasty.
V případě dotazů se můžete obrátit na obecní úřad.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Okénko včelařského kroužku
Jak jsem veřejnost informoval o činnosti včelařského kroužku, tak
bych chtěl ve zkratce ty, kdo budou mít o toto okénko zájem, seznámit s tím, co se děti v kroužku snaží naučit na včelařskou soutěž.
Pět otázek bude i s odpovědí a šestá otázka nebude zodpovězená.
První, kdo najde odpověď na tuto otázku, bude odměněn. Odpovědi
můžete zasílat na e-mail obec@sebranice.cz nebo je sdělit na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ.
A nyní se vrhneme do soutěže:
1) Jak se nazývá příbytek včel?
Úl.
2) Jaké druhy včel jsou v úlu?
1 královna (matka), několik set trubců, několik desítek tisíc včel
(dělnic).
3) Z kterých dvou základních částí je složen úl?
Z plodiště a medníku.
4) Jaká barva plástu je pro chov včel nejvhodnější?
Barva žemlová.
5) Jak se nazývá vchod do úlu?
Česno.
6) SOUTĚŽNÍ: Co nazýváme panenským dílem?
Věřím, že se poučíte a něco vyhrajete.
Jiří Křivka

Co se děje v naší obci?

Zájezd do Prahy
Obec Sebranice a kulturní komise obce
připravila na sobotu 23. dubna 2016 zájezd do Prahy. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin
od obecního úřadu a u kapličky na Pohoře
přistoupili zbývající účastníci zájezdu.
Do Prahy jsme přijeli v cca 11.30 hod.
Někteří šli společnou procházkou, kdy
jsme prošli Hradem do Jižních zahrad,
odkud byl krásný pohled na Prahu. Sešli
jsme po zámeckých schodech na Klárov,
odkud jsme se vydali do Valdštejnské
zahrady. Poté jsme došli na Malostranské
náměstí, kde se nachází Vrtbovský palác
s jednou z nejkrásnějších zahrad v Praze.
Sem došla už jen menší skupinka, která se

Sběr šatstva pro Diakonii Broumov; foto: J. Gutveis

Budování infrastruktury „Dolec“
Foto: M. Čermák

Foto: M. Karal 2x
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Kraj Smetany a Martinů

Kurz ve Světnici č.p. 8

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2016
Borová
od 2. 5. 2016 otevřen SPORTOVNÍ AREÁL – dva tenisové kurty,
volejbalové hřiště, minigolf, minibowling, dětské hřiště … Areál
u sokolovny je vybaven sociálním zařízením a turistickým odpočívadlem s občerstvením.
15. 5. 2016 od 14.30 hod. „POUŤ NA BUKOVINĚ“ – tradiční
pouťová bohoslužba u kaple sv. J. Nepomuckého na Bukovině.
19. 5. 2016 v 17.30 hod. v obřadní síni v Borové – seminář metody
Su Jok „LÉČBA BEZ CHEMIE – ZDRAVÍ NA DLANI“. Vstupné dobrovolné.

Ve dnech 1.–2. 4.2016 se ve Světnici č.p. 8 uskutečnil Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé. Zájemci se pod vedením
Františka Malého, ml. naučili pracovat s dláty, dozvěděli se vše
o materiálech k vyřezávání. Vyřezali si reliéf podle vlastního návrhu,
vydlabali misku, vyřezali lžíci nebo vytvořili podložku pod mysliveckou trofej. Věřím, že pro některé se tato zkušenost stane koníčkem na celý život.
Za Spolek archaických nadšenců Lenka Kmošková

Bystré
5. 5. 2016 – Absolventský koncert ZUŠ Bystré v 17.00 hod. v tanečním sále ZUŠ.
8. 5. 2016 – „10. přehlídka vodních mlýnků“ – zveme všechny
malé i velké kutily, aby oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Instalace mlýnků začíná už ve 13.00 hod.
19. 5. 2016 – Zpívání v máji. Kromě pěveckého sboru Notička se
můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. stupně a 2. stupně.
Vystoupení se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 17.00 hod.
Dolní Újezd
10. 4.–12. 6. 2016 – Přírodovědná výstava v Regionálním muzeu
vesnice
Výstava je otevřena každou neděli od 14.00 do 17.00 hod.
6. 5. 2016 – Oslava Dne matek – ,,Hudební kavárna ze ZUŠ jen pro
Vás“, pořádá obec Dolní Újezd se ZUŠ Dolní Újezd v sokolovně od
18.00 hod.
6. 5. 2016 – Křest nového CD ,,Svět se točí dál…“ kapely Dolnovanky z Dolního Újezdu
Smetanový dům Litomyšl od 19.00 hod.

Výroba misek z lipového dřeva

Litomyšl
18. 5. 2016, 19.30 hod., Lidový dům, Litomyšl – Cestovatel Jiří
Kolbaba a exotická diashow
Cestovatel Radia Impuls Vás provede všemi kouty světa, podělí se
s Vámi o své originální zážitky z více než 130 zemí všech kontinentů.
19. 5. 2016, 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl – Zlatý časy
Hru Pauly Vogel uvádí Divadlo Radka Brzobohatého. Úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů, které nepřestal bavit život
a které stále mají co dávat a čemu se učit.
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Pavlína Mourková,
Dagmar Čárová, Hana Sršňová.
20. 5. 2016–22. 5. 2016, Litomyšl – Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Po páté se sejdou gourmeti, milovníci dobrého jídla a pití s kuchaři,
odborníky na moderní gastronomii a výrobci kvalitních potravin na
litomyšlském Smetanově náměstí, aby vzdali hold Magdaleně Dobromile Rettigové, průkopnici české kuchyně.
Téma 5. ročníku: „Hromový kořen, jinak řečený špargl“. Program na
www.gastroslavnosti.cz

Výroba reliéfů podle vlastního návrhu
Foto: L. Kmošková 2x

Nový e-mail MŠ Sebranice a knihovny
Od 1. května 2016 bude mít mateřská škola a knihovna Sebranice
nový kontaktní e-mail.
MŠ: ms@sebranice.cz
Knihovna: knihovna@sebranice.cz

Napsali o naší ZŠ v Lilii…

Polička
7.–8. 5. 2016 – Hradní jarmark na Svojanově
www.svojanov.cz
8.–29. 5. 2016 – Martinů fest
www.tyluvdum.cz
27.–29. 5. 2016 – Poličské rockoupání
Tradiční rockový festival na poličském koupališti.
www.rockoupani.cz

Tak jako v minulých letech se litomyšlská knihovna zapojila
i letos do soutěže SKIP, tentokráte o „nejlepší čtenářskou třídu“.
Přihlásilo se 9 tříd ze dvou základních škol, ovšem nesoutěžili všichni. Čtenářského souboje se zúčastnilo 57 žáků, kteří v období leden–
únor 2016 přečetli celkem 190 knih, tj. 3,3 knihy. Na prvním místě se
mezi soutěžícími umístil Jiří Vomočil ze 4. třídy ZŠ Sebranice, který
stihl přečíst 16 knih. Na druhém místě skončila Terezka Mikulecká ze
4. B I. ZŠ Litomyšl se 14 přečtenými knihami a na třetím místě Ilonka Vítová z 3. třídy ZŠ Sebranice se 12 knížkami. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 30. března, a to za účasti pana starosty, který předal
zástupcům soutěžících tříd drobné dárky. Vítězové, tedy 4. třída ZŠ
Sebranice, si navíc odvezli dort., dar litomyšlské knihovny jako poděkování za úspěšnou účast v soutěži a reprezentaci našeho regionu.
Největší poděkování ale patří družinářce Petře Vetešníkové, která děti k četbě podněcovala a motivovala, knihy jim z knihovny
osobně vypůjčovala a vozila do Sebranic. Kéž by takových učitelek a družinářek bylo víc…
Jana Kroulíková

Předprodej vstupenek
Na Obecním úřadě v Sebranicích jsou k zakoupení vstupenky na
vystoupení k poslechu a tanci kapely Duo Aramis, které se bude
konat v sobotu 10. 6. 2016 od 18.00 hodin na prostranství před kulturním domem v Horním Újezdě. Za nepříznivého počasí na sále KD.
Cena vstupenky: 160 Kč.
Za OÚ Sebranice
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Matematický Klokan
V pátek 20. 3. 2015 se žáci 2. až 9. třídy zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Klokan. Úlohy byly rozděleny podle náročnosti
(za 3 body, 4 body a 5 bodů). Za špatnou odpověď však ztratili bod.
Soutěž byla velmi náročná. Při řešení úloh museli žáci uplatnit znalosti z matematiky, logické myšlení a prostorovou představivost.
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.

Přijímačky nanečisto
Dne 14. března 2016 si žáci deváté třídy naší školy vyzkoušeli
přijímací zkoušky „nanečisto“. Navázali jsme na zkušenosti
z minulých let, kdy jsme získali ze strany žáků pozitivní ohlasy. Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich vědomostí, alespoň částečně je
připravit na stresovou situaci a donutit je zmobilizovat síly před blížícími se přijímacími zkouškami.
Dopoledne žáci pracovali na testech z matematiky a českého jazyka. Po polední přestávce budoucí studenti a učni absolvovali pohovor,
ve kterém zkušební komise hodnotila jejich vystupování a schopnost
pohotově reagovat. Otázky byly zaměřeny na volbu budoucí školy
a plány do budoucna z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi.
Zkušební komisi také zajímal všeobecný přehled žáků a znalost českých dějin. Při pohovoru nás příjemně překvapilo přirozené vystupování, promyšlené odpovědi některých žáků nebo jejich zdůvodnění
volby školy.
Bohužel špatné výsledky z matematiky a u některých žáků základní neznalosti během pohovoru ukázaly, že mají ve svém vzdělání
mezery, které je třeba ještě zaplnit.

Kategorie CVRČEK (pro 2. a 3. třídu, max. 90 bodů)
Andrej Bartoš
3. třída
80 bodů
Jan Motyčka
2. třída
64 bodů
Petr Vopařil
3. třída
60 bodů
Kategorie KLOKÁNEK (pro 4. a 5. třídu, max. 120 bodů)
Daniel Šmíd
4. třída
90 bodů
Jiří Vomočil
4. třída
82 bodů
Filip Stráník
5. třída
81 bodů
Kategorie BENJAMÍN (pro 6. a 7. třídu, max. 120 bodů)
Pavel Jána
6. třída
76 bodů
Kristýna Kysilková
7. třída
75 bodů
Martin Kopecký
7. třída
72 bodů

Toto je šest nejlepších a jejich bodový zisk (max.110 bodů):
1. Jakub Večeře
87 bodů
2. Martin Břeň
76 bodů
3.–4. Petr Klusoň a Markéta Kopecká 73 bodů
5. Laura Klejchová
68 bodů
6. Jiří Dohnal
66 bodů
Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

Kategorie KADET (pro 8. a 9. třídu, max. 120 bodů)
Martin Břeň
9. třída
77 bodů
Jakub Večeře
9. třída
71 bodů
Jakub Indruch
9. třída
66 bodů
Pythagoriáda
Březen je měsíc matematických soutěží. Kromě olympiády a matematického Klokana se naši žáci šestého, sedmého a osmého ročníku
mohou zapojit do soutěže Pythagoriáda. Při řešení jim pomohou znalosti, logické uvažování, prostorová představivost a „zdravý selský
rozum“. Během soutěže může žák dosáhnout 15 bodů. Při zisku
10 bodů se stává úspěšným řešitelem.
Letos máme pouze jediného úspěšného řešitele Pavla Jánu ze
šesté třídy se ziskem 13 bodů. Blahopřejeme k výbornému výkonu
a přejeme mnoho štěstí v květnovém okresním kole.
Andrea Kvasničková

Návštěva Prahy a Národního divadla
V úterý 22. března podnikla osmá a devátá třída celodenní
výlet za kulturou do našeho hlavního města. Stalo se již tradicí pro
nejstarší žáky naší školy navštívit v posledním či předposledním
ročníku naši zlatou kapličku, tedy Národní divadlo.
Kromě zhlédnutí večerního představení, které se stalo zlatým
hřebem dne, byly hlavními body programu také procházka centrem
Prahy a odpolední komentovaná prohlídka budovy divadla. Pěší putování po Praze vedlo po vltavském nábřeží kolem Karlova mostu
a Rudolfina směrem k Staronové synagoze, židovskému hřbitovu
a poté na Staroměstské náměstí. Odtud jsme pokračovali přes Ovocný
trh kolem Stavovského divadla směrem k Prašné bráně a Obecnímu
domu. Nedaleko odtud v obchodním centru Palladium si děti mohly
trochu odpočinout, najíst se a načerpat další síly k následujícímu
programu. Tím byla prohlídka interiéru budovy Národního divadla.
Zde se naší skupiny ujali dva průvodci a zavedli nás do sklepení, kde
jsme si mohli prohlédnout základní kameny Národního divadla
a makety divadelní budovy. Dále jsme poseděli v hledišti a vyslechli
jsme zajímavé vyprávění o výzdobě sálu. Nakonec jsme zavítali na
venkovní terasu na střeše divadla, ze které se nám naskytl úžasný
výhled na Pražský hrad a Petřínské sady.
Před představením jsme ještě došli na Václavské náměstí, kde
jsme se navečeřeli, a poté následovaly přípravy k návštěvě představení. Krásně upravené dívky a galantní chlapci před sedmou hodinou
večerní zasedli na svá místa na druhém balkóně a v lóžích a po dobu

Den Země – Sebranice – žáci 1. stupně
Dne 20. 4. 2016 jsme se všichni těšili do školy, protože jsme si
místo učebnic a sešitů vzali pracovní oblečení, rukavice a kbelíky
a pustili se do úklidu všeho, co do přírody nepatří. Po jednotlivých
třídách jsme měli vyčleněná území, která jsme se snažili vyčistit.
Sami jsme byli překvapeni, jaké „poklady“ a v jakém množství jsme
je našli. Za odměnu jsme si opekli vuřty a stihli jsme si zahrát i nějaké hry.
Našla jsem si na internetu, co vlastně Den Země znamená. Den
Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna.
Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při
oslavách jarní rovnodennosti 21. března, kdy se slavil příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí.
Kateřina Bartoňová, 4. třída

8. a 9. třída na nábřeží Vltavy.
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
více než dvou hodin sledovali klasickou hru Ladislava Stroupežnického
z venkovského prostředí „Naši furianti“. Představení bylo obsazeno
spoustou vynikajících českých herců
(M. Donutil, J. Štěpnička, A. Švehlík, O. Pavelka, D. Prachař, V. Postránecký, J. Hartl, T. Medvecká
a další) a bylo žáky hodnoceno velmi kladně.
Dlouhý den pro všechny skončil až v jednu hodinu v noci,
kdy z autobusu, kterým jsme cestovali, vystoupil poslední pasažér.

Nejlepší čtenářská třída
Ve středu 30. 3. 2016 se konalo slavnostní předávaní cen vítězům,
kteří se zapojili do soutěže pořádané MK Litomyšl „Nejlepší čtenářská třída“. Čtenářského souboje se celkem zúčastnilo 57 žáků, kteří
v období leden–únor 2016 přečetli celkem 190 knih. Z naší školy se
zapojilo celkem 44 žáků. Z 1. třídy 5 žáků, ze 2. třídy 13 žáků ,
ze 3. třídy 12 žáků, ze 4. třídy 12 žáků a z 5. třídy 1 žák. Četli opravdu s velkou vervou a chutí, a to se také projevilo v obsazených vítězných místech. Na prvním místě se umístila 4. třída s celkovým počtem 47 přečtených knih a na druhém místě 3. třída s 42 přečtenými
knihami. V jednotlivcích zvítězil Jiří Vomočil ze 4. třídy s 16 přečtenými knihami a na 3. místě byla Ilonka Vítová ze 3. třídy s 12 knihami. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnil pan starosta Litomyšle
Radomil Kašpar, který předal zástupcům soutěžících tříd drobné dárky. Vítězové, tedy 4. třída, si navíc odvezli dort, dar litomyšlské
knihovny jako poděkování za úspěšnou účast v soutěži a reprezentaci
našeho regionu.
Vetešníková Petra, Dis.
vychovatelka ŠD

A zde ještě pár úsměvných postřehů od účastníků zájezdu:
Velmi se mně líbilo divadelní představení, ale na mě to bylo moc
dlouhé. Nejlepší byl rozchod v Palladiu, kde jsem si koupil tričko.
• Představení se mi líbilo, jelikož to bylo pěkně připravené a byla
tam pěkná společnost.
• Divadlo se mi moc líbilo a určitě bych ho chtěla ještě v budoucnu
navštívit.
• Měli jsme štěstí, že v Národním divadle hráli známí herci.
• Představení se mi velmi líbilo, byl jsem příjemně překvapen. Velmi se mi také líbila výzdoba divadla.
• Divadlo bylo velmi pěkné, hráli tam známí herci a moc jim to šlo.
• Na exkurzi jsme se podívali i na střechu Národního divadla.
• Do divadla jsem šla s tím, že mě to asi nebude bavit. Odcházela
jsem nadšená a jsem ráda, že jsem do Národního divadla mohla jít.
• Nejvíc se mně líbilo jít na střechu Národního divadla. Mohli jsme
se podívat na základní kámen. Líbila se mi i lóže v divadle, že
jsem tam mohl být.
• Prohlídka Prahy byla pěkná, Palladium trochu nepřehledné, prohlídka divadla úžasná a cesta domů byla také hezká, hezky jsme si
zazpívali.
Mgr. Leona Plešingerová
•

Lekce informační gramotnosti – Poprvé v knihovně
Všichni víme, že v knihovně se knížky půjčují. Ale kde a jak je
hledat? Ve středu 30. března žáci 1. třídy navštívili dětské oddělení
v Městské knihovně Litomyšl. Vyzkoušeli si, jak mají vyhledávat
barevně odlišné knížky. Pro malé děti, kde je hodně obrázků a velká
písmena, jsou knížky označené červenou barvou. Zelená barva je pro
čtenáře s menšími písmeny. A také jsou zde ilustrace. Knížky označené modrou barvou už nemají skoro žádné ilustrace a jsou pro ty zdatnější čtenáře. Encyklopedie a naučné publikace najdete v knihovně
pod žlutou barvou. Samozřejmě se zde dají půjčit také dětské časopisy.
Knížky si můžeme vyhledat ze svého domova. Jak se to dělá, jsme
si ukázali ve škole na interaktivce. Teď už se můžeme těšit na květen,
kdy proběhne v knihovně pasování na čtenáře a dostaneme čtenářský
průkaz.
Poznámka na závěr. Šest žáků (Matěj Vomočil, Amálka Dvořáková, Martin Němec, Daniel Volf, Nikola Bartoš a Ája Hápová)
z 1. třídy se také zapojilo ve školní družině s vychovatelkou Petrou
Vetešníkovou do celostátní soutěže „Čtení pomáhá“ a zúčastnili se
dnešního slavnostního vyhlášení za účasti starosty města Litomyšl
R. Kašpara. Máme z toho radost.
Zuzana Laštovicová

Společná fotka s dortem

Vítězná 4. třída

Stříbrná 3. třída
Foto: M. Čermák 3x
Pokračování na další straně
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Pokračování z předchozí strany

dalším dobrodružstvím a to noční hrou po Litomyšli. Během své
cesty jsme hledali obálky s úkoly. Za splnění úkolů jsme dostali písmenka a z písmenek jsme nakonec složili příjmení pana Macourka.
Po návratu si děti rozbalily svoje spacáky přímo mezi regály
s knihami a mohly si ke čtení půjčit jakoukoli knihu. Výjimečně
mohly děti zůstat dlouho vzhůru a spát se tak šlo až dlouho po půlnoci. V duchu Macha a Šebestové se nesl celý večer, proto není divu, že
k usínání děti poslouchaly pohádky o Machovi a Šebestové.
Díky skvěle připravenému programu v knihovně a hezkému počasí se celý večer velice vydařil, děti se bavily a už se těší na příští rok,
na další noc s Andersenem.
Petra Koukalová, DiS.

Exkurze do Brna
Dne 13. dubna navštívili žáci V. a VI. třídy brněnské planetárium,
kde zhlédli představení o vesmíru a hvězdné obloze. Zároveň jim
bylo přiblíženo, co obnáší pobyt astronauta na oběžné dráze a obtížnost jeho práce. Následně se vydali na prohlídku nejstarší části dnešního Brna, významnou svými památkami. Exkurze byla ukončena
návštěvou muzea Anthropos. Žáci si tak prohloubili znalosti o nejstarších dějinách osídlení evropského kontinentu, vývoji člověka
a jeho kultuře.
Mgr. Ilona Juzová

Permanentky na koupaliště
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Sebranicích Vám nabízí poslední možnost objednání permanentek na letní sezónu roku 2016 pro vstup do sportovního areálu v Sebranicích. Posledním dnem pro objednání
permanentek je úterý 31. května 2016. Poté již nebude možné
permanentky objednat. Permanentky si můžete objednat buď telefonicky na čísle 461 745 133, e-mailem na obec@sebranice.cz nebo
osobně v kanceláři obecního úřadu.
K objednání permanentek potřebujeme znát: jméno, příjmení,
datum narození a bydliště. Pokud objednáváte permanentky přes email, objednávku Vám potvrdíme. Pokud neobdržíte potvrzení objednání, nemusel nám e-mail přijít, a proto Vás předem prosíme
o opětovné zaslání objednávky.
Děkujeme.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Beseda o činnosti Linky důvěry
Během čtvrtečního dne 31. 3. 2016 se na naší škole uskutečnily
v šestém až devátém ročníku besedy. Lucie Motlová z Linky důvěry
Ústí nad Orlicí žáky informovala, k čemu Linka důvěry slouží. Své
vyprávění zpestřila několika příběhy z praxe se šťastným koncem.
Pracovníci Linky důvěry jsou k dispozici 24 hodin denně a jejich
pomoc využívají děti i dospělí. Lidé si někdy potřebují pouze promluvit, jindy hledají pomoc v obtížné životní situaci. Častým tématem
telefonátů jsou problémy s partnerem, v rodině, úmrtí blízkého člověka, vznik závislosti, ale třeba i dluhy.
Je dobré vědět, že nás na Lince důvěry vždy někdo vyslechne
a pomůže nám hledat řešení našeho problému.
Andrea Kvasničková

CENÍK PERMANENTEK NA KOUPALIŠTĚ
narozeni 2011–2016
zdarma
narozeni 2001–2010
100 Kč
narozeni 2000 a dříve
190 Kč

Pozvánka ZUŠ Dolní Újezd

Noc s Andersenem
1. 4. 2016 (a není to žádný apríl) se děti prvního stupně ZŠ LubnáSebranice zapojily do akce Noc s Andersenem v městské knihovně
Litomyšl. Zúčastnily se děti z 2., 3. a 4. třídy. Celkem se zapojilo
14 dětí, z toho bylo 11 dětí ze ZŠ Lubná – Sebranice.
V knihovně nás v 18:30 přivítal sám pan starosta a přinesl pro děti
pizzu. Po posilnění jsme se vydali na naši cestu za historií. Navštívili
jsme městský archiv, kde jsme mohli nahlédnout do starých knih
a archivu. Viděli jsme také živočichy, které máme každý ve své
knihovně společně s knihami. Po tomto, asi hodinovém výkladu, jsme
se vydali na další cestu, tentokrát za kulturou. Navštívili jsme dramatickou třídu, kde si samy děti zahrály pohádku O princezně na hrášku
od pana H. Ch. Andersena. Po večeři v knihovně jsme se vydali za

Společná fotka před odchodem domů
Foto: ZŠ 6x
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Fotbalové ozvěny starší přípravky

Fotbalové ozvěny starší přípravky

Fotbalově se „soustředit“ se vyplatilo
Společná akce starší přípravky a žáků v Dolním Újezdě
od čtvrtka do soboty neměla poražené!
V rámci přípravy na jarní část sezóny jsme v krásném počtu
26 našich fotbalistů a čtyř trenérů – V. Kovář, V. Kuchta, J. Procházka, J. Mokrejš, vyrazili do nového penzionu Taurus v Dolním Újezdě.
Cíl byl jasný – pokusit se zažít hezké fotbalové tři dny mimo domov,
dát si pořádně do těla a zažít srandu.
K tomu nám posloužilo příjemné prostředí Penzionu Taurus
s pestrým a výživným jídelníčkem. Sportovní plochy nám ochotně
pronajal místní Sokol.
Své unavené tělo jsme po třech tréninkových jednotkách zregenerovali v pátek v bazéně v Litomyšli a na závěr jsme sehráli v sobotu
odpoledne v Litomyšli na umělé trávě zápasy – přípravka poměřila
poprvé v historii síly s Němčicemi (výhra 11:1) a žáci s Dolním Újezdem (výhra 3:1).
V rámci tréninků jsme se zaměřili na atletickou připravenost, práci
s míčem a nechyběly ani soutěže. Mimo hřiště jsme buď relaxovali
nebo hráli společenské hry anebo jsme se dívali na motivační videa
a filmy na projekci.
Ač jsme na konci soustředění vyhlašovali několik vítězů za různé
disciplíny, ale i chování, nechci nikoho vyzdvihovat jednotlivě. Každý má své sportovní mantinely jiné – všichni do jednoho se je však
pokusil posunout, a to považujeme za důležitější!
Bylo nám trenérům velkým potěšením sledovat dobrou partu,
která přes značný věkový rozdíl fungovala. Za to však především
patří velký dík Vám – rodičům dětí. Celé soustředění jsme nemuseli
řešit nijaký velký spor (myslím, že ani malý), což v dnešní době je
tak trochu rarita.
Finančně kromě rodičů se velkou měrou pokryla akce ze šatny
sportovního plesu a taneční zábavy pořádané naší TJ. Konkrétně
ochotni byli: Anna Klejchová s dcerou, Martin Filipi, Jan Kyselý,
Milan Jílek. Dále pak děkujeme paní Jitce Kovářové za výpomoc
v kuchyni na soustředění.
Finančně nás podpořili:
Jiří Procházka – Golem Finance, Taurustrans spol.s.r.o., Extrifit Dolní Újezd, Jan Horníček – Sebranice, Jan Chadima – Dolní Újezd
a v neposlední řadě díky našemu fotbalovému výboru za podporu
a dofinancování akce, ale i všem ostatním neviditelným pomocníkům
a podporovatelům našeho snažení s mládeží.
Za spokojený tým trenérů Jiří Mokrejš

Na tento turnaj jsme jeli bez hráčů z mladších, kteří hráli
v nedalekých Jaroměřicích (1. místo), a chyběl i Petr Kárský. Těžko
se mi hodnotí turnaj, ve kterém jsme neměli snad kromě prvního
poločasu s Kunčinou soupeře. Janov začíná s fotbalem, většina kluků
i děvčat byli o dva roky mladší – o to víc si cením podání ruky po
zápase. Je zde vidět dobrý příklad jejich trenérů.
Pozitivní na našich hráčích byla touha po celý turnaj o co nejlepší
hru a za odměnu si dal téměř každý alespoň jeden gól – a pro tuto
radost jsme celou zimu poctivě trénovali!
Výsledky:
Sebranice : Janov 20:1 – Mokrejš, Kopecký, Klejch, Stráník 2x,
Svoboda D. 7x, Filipi 3x, Brabenec 3x, Vomočil 2x
Sebranice : M.Trnávka 9:2 – Mokrejš 3x, Svoboda David 3x, Stráník, Brabenec 2x
Sebranice : Kunčina 8:3 – Mokrejš 2x, Svoboda 2x, Šmíd,
Klejch 2x, Stráník
Pořadí: 1. Sebranice, 2. Kunčina, 3. M. Trnávka, 4. Janov
Nejlepší střelec turnaje – náš David Svoboda – 12 gólů!
Připravil Jiří Mokrejš

Unavené družstvo starší přípravky po vydařeném turnaji v Trnávce
Foto: J. Svobodová

Pozvánka

Vyčerpané družstvo žáků po zápase s Újezdem, ve kterém se zapojili i kluci
z přípravky.
Foto: J. Mokrejš

Konečně to začalo: Městečko Trnávka 17. 4. 2016
Střelecké hody a na závěr dramatický úvod utkání s Kunčinou
37:6 = 1. místo
Sestava: v bráně se střídali: Jirka Mokrejš, Ondra Kopecký, Damián
Klejch
Obrana/útok: Danda Šmíd, Štěpán Filipi, David Svoboda, Filip Stráník, Jirka Vomočil
Po dlouhé zimě jsme konečně otevřeli jarní sezónu na půdě Městečka Trnávky, kde nás v 8:30 ráno čekal velice kvalitní trávník
a hezké počasí.
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Očkování
Kino
psů
Sebranice
proti vzteklině

Pozvánka na výstavu bonsají

Pozvánka na divadelní představení
Pozvánka do Kunštátu

Obec Sebranice pořádá
představení žáků literárně - dramatického oboru
ZUŠ Bohuslava Martinů
na motivy detektivní hry Agathy Christie

Upozornění

7.–8. 5.
14.–15. 5.
21.–22. 5.
28.–29. 5.
4.–5. 6.
11.–12. 6.
18.–19. 6.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
květen, červen 2016
(soboty, neděle, svátky)
MDDr. P. Stavělová, Polička,
MUDr. D. Švecová, Litomyšl,
MUDr. I. Burešová, Litomyšl,
MUDr. F. Zeman,
Litomyšl,
MUDr. M. Adamcová, Polička,
MUDr. S. Adamec,
Polička,
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,

461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
461 725 987
461 725 987
461 634 157

v neděli 29. 5. 2016 od 17.00 hodin
na sále KD v Sebranicích
Vstupné dobrovolné.
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