SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
SEBRANIC
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 24. 4. 2017
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- osvětlení křižovatky na Třemošné včetně
osvětlení kapličky,
- opravy cest p.p.č 834, 832/1 a 833/1 v k.ú.
Pohora a osvětlení těchto cest,
- že výběrové řízení se bude konat 9. 5. 2017
ve 13 hod. Složení výběrové komise: Petr
Pohorský, Jiří Patočka, Radka Kučerová.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000288/VB/2 mezi obcí
Sebranice a ČEZ Distribuce, a.s. ve výši
1000 Kč na pozemky p.č. 35/4, 35/7, 156/9
v k.ú. Sebranice u Litomyšle v obci Sebranice,
- vyjádření k novostavbě na p.p. 369/9 v k.ú.
Sebranice,
- vyjádření k novostavbě na p.p. 369/14
v k.ú. Sebranice s tím, že střecha bude červená,
- vyřešit projekčně svedení srážkové vody
z komunikace p.p.č. 456/2 v k.ú. Sebranice.
V letošním roce komunikace bude opravena
štěrkem na kritických místech.
- smlouvu mezi obcí Sebranice a Recyclingkovové odpady a.s. Jedná se o odběr odpadu
lepenka a papír.
- pronájem pozemku p.p.č. 269/1 v k.ú. Sebranice panu Kovářovi s tím, že žádné další
stavby na obecním pozemku nebudou přibývat, pozemek bude p. Kovář nadále udržovat
a bude platit nájem 1 Kč/m2/rok.
- vypovědět smlouvu s TS Hlinsko a zahájit
výběrové řízení na novou svozovou firmu.
ZO vzalo na vědomí:
- podporu procesu plánování sociálních služeb v teritoriu členských obcí svazku obcí
AZASS.
ZO neschválilo:
- odkoupení pozemku mezi domy čp. 26
a 32, tj. část pozemku p. č. 505/5 v k.ú. Sebranice.
Lenka Karalová, starostka obce

Oznámení místní knihovny
Místní knihovna v Sebranicích oznamuje,
že v pátek 5. května 2017 bude zavřena.
Děkujeme za pochopení.
Jitka Kovářová, knihovnice

* Květen 2017 * 19. ročník * číslo 5*

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 22. 5. 2017 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Permanentky na koupaliště
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Sebranicích Vám opět nabízí
možnost objednání permanentek na letní sezónu roku 2017 pro vstup do sportovního
areálu v Sebranicích. Posledním dnem pro
objednání permanentek je středa 31. května 2017. Poté již nebude možné permanentky
objednat. Permanentky si můžete objednat
buď telefonicky na čísle 461 745 133, emailem 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 e-mail, objednávku Vám potvrdíme.
Pokud neobdržíte potvrzení objednání, nemusel nám e-mail přijít, a proto Vás předem
prosíme o opětovné zaslání objednávky.
Děkujeme.
OÚ Sebranice
CENÍK PERMANENTEK
NA KOUPALIŠTĚ
narozeni 2012–2017
zdarma
narozeni 2002–2011
100 Kč
narozeni 2001 a dříve
200 Kč

Ceny za pronájem sportovišť
Tenisový kurt
Plážový fotbal
Plážový volejbal
Ping-pongový stůl
Souprava na tenis
Speed badminton

60 Kč/ hod.
100 Kč/hod.
60 Kč/hod.
20 Kč/hod.
30 Kč/hod.
30 Kč/hod.

Pravidelný svoz odpadů
Květen, červen 2017
Popelnice: 5. 5., 19. 5., 2. 6.
Plasty: 22. 5.
Papír, olej: 26. 5.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v květnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
František Večeře
85 let
Jaroslav Novák
83 let
Marie Říhová
82 let
Antonín Rezek
82 let
Jan Zerzán
65 let
Marie Zindulková
65 let
Ivanka Křivková
60 let
Ludmila Klejchová
60 let
Petr Klejch
55 let
Josef Bidmon
50 let
„Bez přátel není štěstí, ale bez
neštěstí nepoznáte přátele.“
anglické přísloví
V dubnu se narodili
Tomáš Sopoušek
a Jana Malá.
Rodičům gratulujeme!
V dubnu jsme se rozloučili
s paní Annou Kopeckou.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“

Pozvánka na Den matek
Zastupitelé a kulturní komise obce
srdečně zvou všechny
maminky a babičky na oslavu svátku
DNE MATEK,
která se koná

v neděli 7. května 2017
od 14 hodin
na sále KD v Sebranicích
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Občerstvení zajištěno.
Program:
◊ Šípková Růženka - miniopera
◊ Rope skipping - pohybové vystoupení
◊ Dlouhý, Široký a Bystrozraký pohádka

Má vlast v Sebranicích

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny

I naší obcí prošla výstava „Má vlast cestami proměn“. Panely byly
k vidění u základní školy během února a března 2017. V naší obci
jsme měli zapůjčenou kolekci 6, která obsahovala panely z Královéhradeckého kraje, Pardubického a kraje Vysočina. Jeden panel obsahoval informace k Obnově kaplí v oblasti Vysokého lesa - obnova
Killerovy kaple.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Březnové teplejší počasí nás příznivě naladilo
a včely se také zaradovaly z teplého ovzduší,
kdy mohly létat na rozkvétající rostliny i stromy.
Přinášely si tak potřebný pyl (včelí chléb), jako
potravu pro sebe i pro plod. Začaly si v malém
množství nosit i sladinu (nektar), ale chladné
počasí je opět zastavilo a uvěznilo v úlech.
Teď musíme věřit, že se co nejdříve oteplí a včely budou moct
opět létat i rozmnožovat se, aby měly své společenství silné na hlavní
jarní květenu.
A nyní pár otázek pro veřejnost:
1) Z čeho se líhnou trubci?
Odpověď: Trubci se líhnou z neoplozených vajíček.
2) Jaká je pracovní činnost trubců?
Odpověď: Trubci mají hlavní úkol oplodnit matku a také zahřívají
plod.

SOUTĚŽNÍ: Jak dlouho trvá vývoj včely – dělnice, trubce
a matky?
Odpovědi zasílejte na obec@sebranice.cz nebo sdělte na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ Sebranice do 20. 5. 2017. Autor
první správné odpovědi bude odměněn.
Jiří Křivka

Motivační seminář k soutěži vesnice roku 2017
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhl v naší obci, jako vesnici Pardubického kraje roku 2016, motivační seminář v rámci nového ročníku
soutěže vesnice roku. Sjeli s k nám zástupci nejen okolních obcí, ale
i těch vzdálenějších (např. z jižních Čech).
Cílem semináře bylo motivovat zúčastněné k zapojení se do soutěže Vesnice roku 2017.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Foto: M. Čermák 2x

Brusle na Třešňovce
Foto z úžasného koutu naší krásné obce vylepšeného o autostrádu
– ideální k projížďce na kolečkových bruslích. Nádhera. Přišla jsem
si zajezdit s Deniskou Čechovou a za chvíli měli nečekaně podobný
nápad i Šárka Klusoňová a Vojta Prokůpek. A k tomu spoustu dalších, kteří nás míjeli na kolech nebo při pěší procházce.
Potvrzuje se, že to je výborná investice k všestrannému užívání.
Jen umět vidět příležitost a nebát se odhodlat k novým věcem!
Jana Svobodová

Foto: M. Čermák

Nabídka pečovatelské služby AZASS
Naše obec je členem svazku obcí AZASS (Areál zdravotních
a sociálních služeb) Polička. Svazek obcí AZASS – pečovatelská
služba nabízí poskytování služeb v oblasti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, tj. pomoc
a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, tj. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použítí
WC,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. pomoc při
přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky…
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředí, tj. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány …
Více informací Vám podá Novotná Irena, tel.: 739 768 219, pečovatelská služba AZASS - středisko Lubná, nebo na www.azass.cz/ps/.
Irena Novotná

Foto: J. Svobodová 2x
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Co se děje v naší obci?

Oprava cesty na koupališti

Vybudování nového chodníku kolem koupaliště

Chodník kolem plážového kurtu

Realizace chodníku směrem ke koupališti
Foto: M. Čermák 8x
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O turnaji Člověče, nezlob se!
V sobotu 1. 4. 2017 jsme se k turnaji ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“ sešli v kulturním domě v Sebranicích již po sedmé. O tom, že se
bude jednat o zajímavé odpoledne, svědčila účast 40 dětí různého věku, které si turnaj nenechaly ujít, a to i přes velmi příznivé a jarní počasí
svádějící k jiným venkovním radovánkám. Společně tak vytvořily pestrou a napínavou atmosféru, kde radostný výkřik z vítězství
v jednotlivých hracích kolech přirozeně střídaly opačné emoce, avšak s uvědoměním si pointy odvozené od názvu hry.
V letošním ročníku se štěstí ve hře přiklonilo k 10 hráčům, z toho třem sourozeneckým dvojicím. Vítězkou pro rok 2017 se stala Adélka
Kysilková, na 2. místě se umístila Adélka Šturcová, 3. místo obsadila Ilona Vítová, na dalších místech se sestupně umístili: Karolínka Drábková, Lucie Vítová, Tomášek Kysilka, Vojta Procházka, Péťa Vopařil, Josífek Vopařil a Dominik Novotný.
Jednou z motivací, proč se turnaje zúčastnit a pak postupovat v jednotlivých hracích kolech, je mezi dětmi odvaha a stále sílící snaha pokusit se vyhrát dort! Ten letošní nám s ochotou upekla paní Stanislava Kysilková, maminka vítězky … A pak jí nezbývalo nic jiného než si ho
odvézt zpátky domů, protože vítězce právem náležel. Paní Kysilkové a dalším dobrovolníkům, kteří nám pomohli vytvořit příjemné zázemí
turnaje, velmi děkuji. Jmenovitě – Renatě Křivkové, Marku Karalovi, Pavle Klejchové, Michalu Peškovi ml., Jiřímu Šturcovi ml., Víťovi
Kuchtovi ml., Adamu Kopeckému, Báře Kučerové a Katce Jílkové. Dále děkuji paní Petře Vomáčkové a kulturní komisi za sponzorské dary
do tomboly. A nedá se zapomenout na vytrvalost Honzy Nechvíle, který dětem po celé odpoledne s pečlivostí a vlídností zajišťoval barevný
pamlsek ve formě kornoutu z cukrové vaty. Její sladká příchuť tak někdy dětem pomáhala vylepšit osobní dojem ze závěru své hry, někdy
i z těsné prohry a vyřazení.
Loučím se s letošním ročníkem a s vámi všemi, kteří jste se turnaje zúčastnili. Bez vás by to nebylo ono! Byli jste skvělí!
Jana Svobodová

Zleva: Anežka Kysilková a Káťa Švecová, na hru dohlíží Pavla Klejchová

Finálová desítka hráčů (na foto chybí Vojta Procházka)

Společně před zahájením 7. ročníku turnaje!
Foto: M. Čermák 3x
Více fotografií naleznete na www.sebranice.cz
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
žáci prokázat dovednosti, ale i teoretickou část zaměřenou na znalosti
z vybraných oborů. I když se zástupci naší školy neumístili na prvních pozicích, aktivně se zapojili a především se seznámili
s prostředím střední školy a nabízenými obory.
Andrea Kvasničková (výchovná poradkyně)

Matematická soutěž Klokan
Jako každoročně se žáci druhé až deváté třídy zúčastnili 17. března mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. V náročné soutěži
byly otázky rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů. Za špatnou
odpověď se odečítal jeden bod. Soutěžící využili své znalosti z matematiky, uplatnili logickou úvahu a odhad.
Nejlepších výsledků dosáhli:
Kategorie Cvrček
2. a 3. třída
Tomáš Kadidlo 76 bodů
(max. 90 bodů)
Nikola Bartoš
69 bodů
Jan Motyčka
57 bodů
Kategorie Klokánek 4. a 5. třída
Andrej Bartoš 115 bodů
(max. 120 bodů)
Vojtěch Nagy 109 bodů
Daniel Šmíd
99 bodů
Kategorie Benjamín 6. a 7. třída
Pavel Jána
97 bodů
(max. 120 bodů)
Filip Kotouček
66 bodů
Ondřej Kopeček 64 bodů
Kategorie Kadet
8. a 9. třída
Ondřej Šimek
92 bodů
(max. 120 bodů)
Klára Bulvová
91 bodů
Lukáš Jílek
69 bodů
Výsledky žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.
Andrea Kvasničková
Přijímačky nanečisto
Blíží se čas přijímacích zkoušek, a tak jsme pro naše žáky připravili Přijímačky nanečisto. Ráno se psaly testy z českého jazyka
a matematiky. V nich se objevovaly volné otázky, výběr z různých
možností i přiřazování správných odpovědí. Žáci mohli dosáhnout
maximální počet 50 bodů v českém jazyce i matematice. Výsledky
z matematiky však ukázaly na nedostatečnou přípravu žáků a mezery
v jejich znalostech. Doufám, že zbývající čas do zkoušek proto využijí k doplnění si učiva.
Po testech následovaly pohovory. Žáci hovořili o plánech do budoucna, objasňovali výběr střední školy, odpovídali na otázky
z všeobecného přehledu. Hodnotili jsme nejen znalosti a pohotovost
odpovědí, ale i vystupování. Někteří překvapili sebejistotou a příjemným vystupováním. Za pohovor mohli žáci získat 20 bodů.
Výsledky nejlepších:
Český jazyk 39 bodů
Tereza Jůzová
Matematika
33 bodů
Lukáš Jílek
Pohovory
20 bodů
Vendula Boštíková, Patrik Bartoš
Celkově

1. místo
2. místo
3. místo

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 6. dubna 2017 uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár ředitelky školy. Jubilejního 10. ročníku se
zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ Dolní Újezd, ZŠ T. G.
Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov, Masarykova ZŠ Polička a ZŠ
U Školek Litomyšl, které se vzájemně utkaly ve dvou paralelních
turnajích. Mladší žáci hráli systémem každý s každým dvoukolově
a starší nejprve ve dvou tříčlenných skupinách s následujícími zápasy
o umístění.
Turnaj mladších žáků dostal vážnou trhlinu překvapivou neúčastí
ZŠ Sloupnice, která se na poslední chvíli odhlásila. Vzniklá situace
byla vyřešena nasazením B-týmu naší školy, který si vedl velice
dobře, i když se v konečné tabulce umístil na poslední třetí příčce.
Loňské vítězství obhájilo družstvo žáků ZŠ Dolní Újezd, A-tým naší
školy bral stříbro.
Zcela suverénně si vedli naši starší žáci, kteří dokázali svůj turnaj
vyhrát a rovněž obhájit zlato z loňského roku. Po prvních dvou střetnutích ve skupině, v nichž jsme hladce přehráli družstva ZŠ U Školek
Litomyšl a ZŠ Jimramov, na nás čekal finálový duel s Masarykovou
ZŠ Polička. Chlapci ani v nejmenším nepřipustili loňské finálové
drama, své soupeře deklasovali rozdílem třídy a po zásluze zvedli nad
hlavu pohár pro celkové vítěze.

85 bodů
Lukáš Jílek
77 bodů
Ondřej Šimek
76 bodů
Marek Bartůšek
Andrea Kvasničková (výchovná poradkyně)

Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích. V kategorii
mladších žáků byl nejlepším střelcem turnaje vyhodnocen Jakub
Renza. V kategorii starších žáků byl nejlepším brankářem vyhlášen
Jan Kyselý a nejlepším střelcem Lukáš Kučera.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony
a vzornou reprezentaci školy. Velký dík patří rovněž všem žákům
a pracovníkům školy, kteří se nezištně zapojili do organizace turnaje
a svým dílem přispěli k hladkému průběhu celé akce.

Technohrátky
Dne 29. března se vybraní žáci naší školy zúčastnili akce podporované Pardubickým krajem Technohrátky. Na střední škole SOŠ
a SOU Lanškroun se zajímavou formou seznámili s obory nástrojař,
mechanik elektronik, elektromechanik, kadeřnice, kosmetička, knihař.
Technohrátky zahrnovaly praktické soutěže, ve kterých museli
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Pokračování na další straně

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Florbalový turnaj v Lubné

Pokračování z předchozí strany

Tento turnaj se pyšní vysokou kvalitou organizace i samotné hry,
proto se ho naši sportovci pravidelně zúčastňují. Bylo nám tedy ctí
přijmout i letošní pozvání. Naši svěřenci odjížděli do Lubné
s nejvyššími cíli. Bohužel ve finále narazili na domácí tým, který jen
velmi nerad propůjčuje svůj putovní pohár pro vítěze turnaje. I letos
tomu nebylo jinak, a tak se naši florbalisté museli smířit s krásným
druhým místem. Individuální ocenění za nejlepšího hráče turnaje si
odvezl Radim Prokopec. Jemu i celému týmu gratulujeme za kvalitní
reprezentaci naší školy.
Mgr. Petr Schaffer, Masarykova ZŠ Polička

Soupisky výběrů ZŠ Lubná–Sebranice
Starší žáci: Kyselý Jan – Šturc Jiří, Kuchta Vítězslav, Hrůzek Jiří,
Pavliš Filip, Kopecký Martin, Kučera Lukáš, Bartoš Patrik
Mladší žáci, A-tým: Neumeister Lukáš – Renza Jakub, Kopecký
Adam, Flídr Dominik, Vostřel Jan, Chadima Filip, Jána Pavel, Zavoral Vít
Mladší žáci, B-tým: Novotný Lukáš – Filipi Štěpán, Brabenec Daniel,
Kopecký Ondřej, Kárský Vojtěch Simon Jan, Klusoň Michal, Jílek Jiří
Přehled všech výsledků turnaje

Co se děje za dveřmi ZŠ?

ZŠ Lubná-Sebranice A ZŠ Dolní Újezd

1:1

ZŠ Lubná-Sebranice

4:1

ZŠ U Školek Litomyšl

Masarykova ZŠ Polička ZŠ Dolní Újezd

2:4

ZŠ Lubná-Sebranice A ZŠ Lubná-Sebranice B

5:2

ZŠ Lubná-Sebranice

ZŠ Jimramov

5:3

Masarykova ZŠ Polička

ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

6:0

ZŠ Dolní Újezd

ZŠ Lubná-Sebranice B

3:2

ZŠ U Školek Litomyšl ZŠ Jimramov
ZŠ T. G. Masaryka LitoZŠ Dolní Újezd
myšl
ZŠ Lubná-Sebranice A ZŠ Dolní Újezd
ZŠ Jimramov

Spaní ve škole – 4. třída
Noc ve škole
V pátek 7. 4. jsme s paní učitelkou Břeňovou a dětmi ze 4. třídy
přespaly ve škole. Pro děti jsme měly připravené skupinové hry, večeři v podobě pizzy a logickou hru – ÚNIK ZE TŘÍDY. Pomocí spolupráce musely ve skupinkách vyřešit úkoly, aby zjistily potřebné
informace k sestavení příběhu a dostaly se ze třídy v časovém limitu.
Ráno děti čekala snídaně a odchod domů.
Jak celé přespání ve škole vidí děti, si můžete přečíst
v následujících pracích.
Petra Koukalová, DiS.
Spaní ve škole (Anežka Kysilková)
V pátek 7. 4. jsme spali ve škole. Sraz byl v 18:00 hod. před školou. Nejdříve jsme se ubytovali a pak jsme hráli hry (např. slepička,
tichošlápek, ovoce a sardinky). Potom následovala večeře – pizza.
Mohli jsme si vybrat, jestli chceme sýrovou nebo šunkovou. Po večeři ve 20:00 hod. jsme se rozdělili na 3 skupiny. První skupina se koukala v bývalé družině na film, druhá skupina hrála v jídelně hry a třetí
skupina hrála únikovou hru.
Úniková hra mě moc bavila. Byli jsme totiž ve třídě sami a byli
jsme tam zamknutí. Naším úkolem bylo zjistit, jak se někdo jmenoval, kdy umřel, kdy se narodil a na čem pracoval. Pak jsme měli najít
klíč a otevřít třídu. Na to jsme měli 45 min. Po 10. hodině hra skončila.
Na spaní jsme byli rozdělení na kluky a holky. Holky spaly
v bývalé družině se slečnou asistentkou Koukalovou a kluci spali ve
4. třídě s paní učitelkou Břeňovou.
Budíček jsme měli v 7:00 hod. Pak jsme se nasnídali – měli jsme
lívance nebo rohlík nebo kakao s křupínky.
V sobotu 8. 4. šli všichni v 9:00 hod. domů.

3:1
1:2
1:5

ZŠ T. G. Masaryka Lito3:4 po nájezdech
myšl

ZŠ Lubná-Sebranice A ZŠ Lubná-Sebranice B

6:0

ZŠ U Školek Litomyšl ZŠ Dolní Újezd

3:4

ZŠ Dolní Újezd

ZŠ Lubná-Sebranice B

4:0

ZŠ Lubná-Sebranice

Masarykova ZŠ Polička

5:0

Celkové pořadí - mladší žáci:
1. ZŠ Dolní Újezd
2. ZŠ Lubná-Sebranice A
3. ZŠ Lubná-Sebranice B

Celkové pořadí - starší žáci:
1. ZŠ Lubná-Sebranice
2. Masarykova ZŠ Polička
3. ZŠ Dolní Újezd
4. ZŠ U Školek Litomyšl

Spaní ve škole (Vojtěch Indruch)
Přišel jsem do školy, převlékl jsem se a šel jsem hrát hry. Po hrách
jsme měli večeři, měli jsme čtvrtku pizzy. Po večeři jsme utvořili
týmy. Tři týmy se vystřídaly ve třech místnostech: hráli jsme hry,
koukali jsme na film a hráli únikovou hru. Hry byly moc fajn. Film
byl Noc v muzeu 2.
Při únikové hře nás slečna asistentka zamkla ve třídě a měli jsme
40 min. na to, abychom zjistili, jak se jmenujeme, kolik nám je let, na
čem jsme pracovali, jak se dostat ze třídy. Jmenovali jsme se Emet
Brown, bylo nám 43 let, pracovali jsme na stroji času a klíčem
k otevření dveří bylo slovíčko P R O S Í M. Když jsme nevěděli odpověď na otázku, měli jsme s sebou vysílačku, a tak jsme se spojili se
slečnou asistentkou, a ta nám poradila.
V sobotu jsme se probudili, sbalili jsme si věci a šli jsme do jídelny. Tam jsme si zahráli florbal. Pak byla snídaně a úklid jídelny.
Potom jsme šli domů.
Mé pocity byly výborné. Nic bych nechtěl změnit a doufám, že to
bylo pro všechny stejně dobré jako pro mě.

5. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
6. ZŠ Jimramov
Mgr. Jindřich Novotný

Spaní ve škole (Anna Kuchtová)
7. 4. jsme se sešli v 18.00 hodin před školou. Šli jsme si dát věci
na místa, a potom jsme šli hrát do jídelny hry. Bylo kolem
19:00 hodin, když jsme začínali mít hlad. Nebyl to problém – pizza
právě dorazila. Po večeři jsme se rozdělili do tří skupin. Jedna se
dívala ve spodní družině na film, druhá hrála deskové hry v jídelně
a třetí hrála únikovou hru ve 4. třídě. Všichni jsme se vystřídali.
Když bylo dohráno a vyhráno, bylo tak půl jedenácté. Připravili

Foto: ZŠ 4x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Zápis do MŠ Sebranice

jsme si pelíšky a vyčistili si zuby. Kluci spali ve třídě a holky ve
družině. Po jedenácté hodině byla večerka. Být potichu nebylo tak
snadné (někdo musel dřepovat), ale nakonec jsme všichni usnuli.
Ráno jsme sbalili saky paky, vyčistili si zuby a honem na snídani.
Po snídani byl úklid jídelny a šli jsme domů. MOC SE MI TO LÍBILO.
Jídelníček: večeře: pizza, čaj, šťáva
Snídaně: a) lupínky s kakaem
b) pomazánkové máslo a čerstvý rohlík, čaj
Dezert: domácí lívance s domácí marmeládou (od Natálky
Kučerové)
Slaný šnek (od Anežky Dvořákové)
Spaní ve škole, a jak to měly paní učitelky výborně přichystané
(Jiří Mokrejš)
Ze začátku to bylo super. Hráli jsme společenské hry. Třeba jsme
hráli hru sardinky, byla trochu strašidelná. Ale pak jsme se rozdělili
do třech skupin. V té skupině, co jsem byl já, byl Kuba, Váša, Tonda
a Dan. Nejdřív jsme šli na únikovou hru, která byla výborně přichystaná. Bylo to dost těžké. Měli jsme 22 nápověd a 1 min.
a 34 s dokonce. Potom jsme se vyměnili a šli jsme do dolní družiny
na film. Byl dost dobrý. Pak jsme šli do jídelny, kde jsme hráli stolní
hry. Ale pak paní učitelka přinesla „florbalky“, a to bylo o dost lepší.
Hráli jsme si 45 min a pak byla večerka. Vzali jsme si věci a šli jsme
si připravit karimatky a spacáky. Šli jsme do pyžam a vyčistit si zuby.
Před čištěním jsme měli ještě „véču“, byla to pizza. A šli jsme spát.
Ale náš spolužák Tomáš zajistil, že jsme usnuli až v 1 hodinu. Pořád
jsme se řehtali. A kamarád Vašek si zase nechal nastavený budík na
4 hodiny. To mě taky vyrušilo ze spaní. Vstávali jsme v 6:30 hod.
Převlékli jsme se a šli dolů. Tam jsme hráli florbal a holky se začaly
probouzet.
V jídelně jsme se nasnídali a jeli jsme domů.

Otevřený dopis Filipu Kalánkovi

Spaní ve škole (Ilona Vítová)
Ze 7. 4. na 8. 4. jsme spali ve škole. Odložili jsme si věci a šli
jsme hrát hry např. hlídač, košík ovoce, atd. Potom jsme měli večeři.
Rozdělili jsme se do 3 skupin. První skupina šla hrát do naší třídy
hru, při které jsme museli utéct ze třídy. Druhá skupina hrála
v jídelně společenské hry a třetí skupina se dívala na film ve spodní
družině. Když přišla na únikovou hru na řadu naše skupina, bála jsem
se, že to bude strašidelné, ale nebylo. Jakmile jsme vešli do třídy,
začala hrát taková divná hudba a strašně mě znervózňovala, když
jsem se snažila přemýšlet. Po skončení úniku ze třídy jsme šli všichni
spát.
Ráno v 7:00 hod. jsme měli budíček, sbalili jsme se a šli jsme se
nasnídat. Po snídani jsme se začali rozcházet. Bylo to super!!!

V Benidormu 28. března 2017, v den 425. výročí narození J. A. Komenského
Vážený pane Kalánku,
na rozdíl od Vás jsem si se zájmem přečetl Vaši reakci na můj
článek v Sebranických novinách „Komenský by nadšený nebyl“,
který z Vaší strany vyvolal takové emoce. Aspoň jsem se přesvědčil
o tom, že se více lidí zamýšlí nad uvedeným problémem. Jsem dalek
toho, abych sdílel Váš optimismus nad kvalitou vzdělanosti našich
žáků a studentů, bral Vám iluze o stavu dokonalé „svobody a demokracie“ v naší vlasti a Vaši víru v mainstreamová média nebo abych
Vás odsuzoval za Váš světový názor a antikomunismus. Neznám
Vás, ale věřím, že k tomu máte své důvody. Chci pouze reagovat na
některá vaše vyjádření, ve kterých obsahu mého textu podsouváte
něco, co v něm není.
Smyslem článku nebylo napsat vědecké pojednání o úrovni našeho
školství s návrhy na řešení, ale pouze upozornit na skutečně neutěšený stav v chování a vzdělanosti naší mládeže a k tomu přidat svůj
názor. Moje tvrzení jsou podložena výsledky mezinárodních srovnávacích testů PISA a TIMSS, zprávami české školní inspekce, názory
laické veřejnosti, osobními dlouholetými zkušenostmi a v neposlední
řadě i názory většiny odborné veřejnosti. V poslední době si na rapidně klesající úroveň všeobecných znalostí českých středoškoláků stěžuje nejeden vysokoškolský profesor. A to jsou mnohem větší odborníci než jsem já nebo Vy.
Při odvolávání se na Komenského „škola hrou“ se rovněž mýlíte.
Komenský se sice snažil o to, aby škola nebyla založena jen na biflování, ale chtěl, aby „formou hry bylo žákovi ukázáno, že má i nutné
biflování smysl, aby se získané znalosti utvrdily a logicky pospojovaly“. Odborníci a ČŠI upozorňují i na to, že rovněž waldorfské, montessoriovské a jiné alternativní školy nevynikají nad průměr. Chtěl
bych také připomenout, že žádné maturitní vysvědčení nezaručí
uplatnění na trhu práce, když není podloženo znalostmi, schopnostmi
a dovednostmi.
Souhlasím s Vámi, že se zvýšila životní úroveň. To ovšem neznamená, že všichni rodiče jsou schopni financovat jednomu nebo dvěma dětem letitá studia na středních a vysokých školách, a to zejména
na školách soukromých. Informační zdroje uvádějí, že školné u českých soukromých vysokých škol se pohybuje u bakalářského studia

Slovo na závěr třídní učitelky
Pěkné na této akci bylo to, že jsme si upravené školní prostory
užili i mimo vyučování. Děti si hrály a bavily se mezi sebou. Noc
jsme strávili v poklidu a veškerý úklid proběhl bez odmlouvání. Doufám, že se všichni žáci vraceli domů spokojeni, i když možná trochu
unaveni.
Děkujeme paní ředitelce, že nám dovolila tuto akci uskutečnit.
Děkuji slečně asistentce za přípravu únikové hry. Chválím i děti, za
jejich bezvadné chování.
tř. učitelka Mgr. Ilona Břeňová

Foto: ZŠ
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Pokračování na další straně

Otevřený dopis Filipu Kalánkovi

Třídění odpadů

Pokračování z předchozí strany

BIOODPAD
patří: posekaná tráva, větvičky z ořezů keřů, spadané ovoce, pokojové rostliny, zemina, plevel, sedliny kávy, čaje, čajové sáčky, listí,
skořápky z vajec, slupky
nepatří: podestýlka od domácích zvířat, pleny, sáčky z vysavače,
uhelný popel, olej, zbytky omáček, pomazánek, masa, kosti

od 30 do 50 tisíc korun za školní rok, u magisterského studia mezi
40 až 60 tisíci korun ročně a u pobočky zahraničních vysokých škol
se školné zvyšuje až na 200 tisíc korun za dva semestry.
Rovněž Vaše poznámky o tradičních hodnotách, o rodině a církvi
jsou úsměvné. Je 27 let po revoluci a já nevidím, že by kostely byly
plné rodičů s dětmi a do nepovinného předmětu „náboženství“ byli
přihlášeni všichni žáci školy, jak to bylo u nás, na moravské vesnici,
za mého mládí. Všichni jsme chodili do kostela a do náboženství.
Pomáhalo nám to vytvářet si určité duchovní hodnoty, které se pak
spolu s rodinou a školou podílely na formování naší osobnosti. A co
„tradiční rodina“? Ta už přece vůbec neexistuje, a to k velké radosti
zastánců multikulturalismu. Podle Českého statistického úřadu „se
téměř polovina dětí rodí neprovdaným matkám, půlka manželství
končí rozvodem a ve dvou třetinách případů se to týká rodin
s nezletilými dětmi.“ A to neuvádím registrovaná partnerství párů
stejného pohlaví. V letech 1950–55 byla rozvodovost 10–15 procent,
v letech 1980–85 až 35 procent a v současnosti 50 procent.
Vzpomínky na školní léta byly do mého článku zařazeny nikoliv
ze sentimentality, ale pro srovnání se současností a hlavně proto, aby
byl text aspoň trochu čtivý a od žhavé problematiky odlehčený. Vnímavý čtenář jistě pochopil, že zde nejsou napsány žádné chvalozpěvy
na tehdejší školství, natož nějaké návody k fackování dětí nebo moje
schvalování tělesných trestů.
Nejvíce jsem se však snažil o to, abych vyzvedl obtížnou a záslužnou práci pedagogů, upozornil na jejich neuspokojivé finanční
a společenské ohodnocení a na celkové přehlížení problémů škol.
Bylo by toho ještě více, o čem bych s Vámi polemizoval. Nechci
však unavovat čtenáře naší vzájemnou výměnou názorů a „žlučovými
výlevy,“ jak se stalo ve Vašem případě.
Pane Kalánku, tímto otevřeným dopisem bych ukončil polemiku
s Vámi. Jste sice hodně vzdálen od reality, ale jsem rád, že jste veřejně vyjádřil svůj názor.
Já totiž místní čtenáře nepodceňuji. Mají svůj vlastní rozum, svoje
myšlení, svoje životní zkušenosti, svůj pohled na současnost. Nechejme na nich, zejména na těch, kteří o to mají zájem, ať si sami utvoří
svůj vlastní názor na to, zda by Komenský byl nebo nebyl nadšený.

OBJEMNÝ ODPAD
patří: starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže, kola, velká zrcadla,
umyvadla, WC mísy
NEBEZPEČNÝ ODPAD
patří: mazací oleje, nekompletní chladničky, zahradní chemie, poškozené zářivky, výbojky, léky, teploměry, kyseliny, hydroxidy,
lepidla, pryskyřice, fotochemikálie, ředidla, barvy, pesticidy
Kam vytřídit:
Plastové lahve od oleje – tady jsou dvě možnosti: buď láhev pečlivě
vypláchnout vřelou vodou a jarem, v tomto případě může láhev přijít
do plastu. Nevymytá láhev patří do směsného odpadu, tedy do popelnice. Obojí je správně.
Textil, který se již nedá dále využít například charitou, patří do objemného kontejneru, respektive do popelnice. Ovšem pokud oblečení
není nijak znečištěné nebo velmi obnošené, tak se může dát charitě.
Kovové obaly a hliníková víčka lze odložit do směsného odpadu.
Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny
kovů.
Rostlinný olej – menší množství lze vytřít papírovou utěrkou nebo
nechat vsáknout např. do pilin a hodit do kompostu nebo olej nalít
do PET lahví, které jsou v naší obci 1x měsíčně sváženy.
Sádlo – vytřít papírovou utěrkou a vyhodit do kompostu nebo do
popelnice.
Ostatní odpad, který se nevytřídí, patří do směsného odpadu.

Odpadový dotazník
Vážení občané,
na stránkách www.mojeodpadky.cz si každý občan po přihlášení
pod svými přihlašovacími údaji, které nalezne na boční straně archu
s kódy na tříděný odpad, může vyplnit odpadový dotazník. Zde se
vyplňují tyto informace: kam rodina dává papír, sklo, plasty, vyřazený textil, bioodpad, apod. A také, jak se snaží snižovat produkci odpadů (např. nekupuje balené vody, nebere si v obchodech igelitové
tašky atd.).
Tyto informace budou sloužit k ročnímu vyhodnocení svozu odpadů. Prosíme proto občany, aby si odpadový dotazník vyplnili. Děkujeme.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

P.S. Příště, až budu někoho citovat, si dám pozor na uvozovky!
Zdravím Vás ze Španělska a přeji stálé zdraví.
Ladislav Kejík

Třídění odpadů
Vážení občané,
opět bychom Vám chtěli připomenout, jak správně třídit odpady.
Níže naleznete informace, kam který odpad patří.
PAPÍR
patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy
(bez potažených hřbetů), sešity, krabice, lepenka, kartón, čisté papírové obaly (např. sáčky), nevadí papír s kancelářskými sponkami,
není nutné odstraňovat foliové okénko z obálek
nepatří: mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlovaný
a voskovaný papír, papírové pleny a hygienické potřeby, ruličky od
toaletního papíru, papírové kapesníky, kuchyňské utěrky

Nádoba na sběr žárovek
Na Obecním úřadě v Sebranicích je nově umístěna nádoba na sběr
žárovek. Do této nádoby mohou občané vhazovat nefunkční žárovky.
Naleznete ji v 1. patře vedle sběrné nádoby na vyřazená elektrozařízení.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

SKLO
patří: nevratné láhve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo,
vázy, sklenice, nemusí se odstraňovat etikety a víčka. Do zeleného
kontejneru patří barevné sklo a do bílého čiré sklo.
nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, žárovky, zářivky, lahvičky od léčiv, varné sklo
PLASTY
patří: PET lahve od nápojů (SEŠLÁPNUTÉ!), vymyté kelímky od
potravin, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, nápojové kartony (TETRAPACK – od mléka, džusů), igelitové tašky, sáčky, vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, obaly od sušenek,
sáčky od instantních nápojů
nepatří: znečištěné plastové nádoby, guma, molitan, kabely, pneumatiky, linolea, textil, nádobky od léčiv, novodurové trubky, obaly
od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
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Co nového u mladých hasičů?

Co nového u mladých hasičů?

Dětská výroční schůze
S našimi mladými hasiči se věnujeme celoroční činnosti, která si
rozhodně zaslouží důstojné zhodnocení. Podobně fungují i mladí
hasiči na Lezníku, se kterými již několikátým rokem spolupracujeme.
A tak jsme, stejně jako loni, uspořádali pro děti ze Sebranic a Lezníka dětskou výroční schůzi s bohatým programem. Tentokrát se
konala v sobotu 8. dubna, opět na sále našeho kulturního domu. Sešlo
se téměř padesát dětí, takže všechna místa v přísálí byla obsazena.
Naši hosté, člen odborné rady mládeže OSH Svitavy Jaroslav Roušar,
starostka naší obce Lenka Karalová, starosta SDH Lezník Ladislav
Kučera a starosta SDH Sebranice František Klusoň, byli pohledem na
nastupující generaci hasičů nesmírně potěšeni, a stejně tak i my, vedoucí kolektivů ze Sebranic a Lezníka.

definice požární ochrany.
Děti skládaly ústní a písemnou zkoušku a našimi prvními preventisty, kteří úspěšně absolvovali, jsou Zuzka Lipavská, Vojta Nagy
a Ondra Kopecký, a preventisté junioři jsou Daník Volf a Pepa Nagy.
Ještě jednou všem blahopřejeme.
Ale vraťme se ještě na chvíli k samotné výroční schůzi. Děti
v průběhu večera plnily drobné úkoly, např. vázaly uzle nebo šplhaly,
a na závěr získaly odměnu. Také si zahrály hry a pochutnaly si na
řízku a dortu, který jsme pro ně jako překvapení nechali vyrobit. No
a na úplný závěr jsme kamarádům z Lezníka předvedli naše vystoupení z hasičského plesu. Nutno dodat, že vyhrazený čas, který jsme
měli, nám opravdu nestačil.
Nakonec mi dovolte poděkování. Děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě této akce a jmenovitě děkuji Janě a Mirkovi Kopeckým
a Báře Sotonové za pomoc v kuchyni a Agro družstvu Sebranice za
sponzorsky zajištěnou večeři.
Těšíme se opět na další společnou akci s Lezníkem, a to bude na
konci srpna již tradiční stanování na leznickém hřišti.
Jana Ondráčková

Děti při hrách

Na úvod čekala děti oficiální část, která patřila hostům a jejich
projevům. Zněla tu slova díků, chvály a povzbuzení, a za ně moc
děkujeme. Po úvodní části jsme si z úst Jaroslava Roušara a Lýdie
Nagyové vyslechli zprávy o činnosti našich kolektivů a poté se již
děti vydaly soutěžit. A protože nejoblíbenější hrou našich dětí je stále
vybíjená, rozhodli jsme se právě pro ni, a to Sebranice vs. Lezník.
Zápas byl velmi vyrovnaný, ale nakonec se podařilo vyhrát nám,
Sebraňákům. V průběhu vybíjené bylo zahájeno plnění odznaku odbornosti Preventista a Preventista Junior. Jedná se o to, že každý mladý hasič si může splnit několik odborností, které ho poté předurčují
k práci v zásahové jednotce či ve sboru. Děti si mohou plnit odznaky
odbornosti, jako Preventista, Preventista Junior, Instruktor, Cvičitel,
Strojník, Strojník Junior, Velitel a Kronikář. Dále si mohou plnit
odznaky specializací, jako Ajťák, Ekolog, Ekonom, Kuchař, Kutil,
Průzkumník, Spojka, Společník, Střelec, Táborník a Zdravotník.

Ústní zkouška preventistů

Zaplněné přísálí
Foto: SDH 4x

Květnový běh pro dobrou věc
Rádi běháte nebo konečně chcete začít? V sobotu 13. května 2017
se k obojímu nabízí skvělá příležitost. Navíc pomůžete dobré věci.
Jak? Od 14 hodin pro vás v Nové Vsi u Litomyšle Dobrovolnické
centrum při Farní charitě v Litomyšli společně s dalšími partnery
připravilo vyznačené běžecké trasy různých délek a obtížnosti. Přijeďte objevit malebnou krajinu údolí Jalového potoka, v jehož korytě
teče voda právě většinou jen v tomto ročním období! Máte-li rádi
geocaching, i tady najdete nějakou tu kešku. Především ale budete
sami nebo se svými kamarády či blízkými spolu venku a zažijete
odpoledne, na které budete rádi vzpomínat. Startovné zaplatíte symbolické (dospělí 50 Kč, děti 20 Kč). Tyto finanční prostředky budou
všechny jako dar věnovány Základní škole speciální Litomyšl jako
příspěvek na ozdravný pobyt dětí u moře. A to za to stojí. Těšíme se
na Vás.

Písemná zkouška preventistů

Společně s leznickými hasiči jsme tedy plnili odznak odbornosti
Preventista a Preventista Junior. A co musí umět takový preventista?
Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového
volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem
požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady. Dále
ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence PO dle daných témat, jako jsou Komíny, Topidla a skladování kapalin, Bezpečný dům, Zpozorování požáru, Mimořádné události, IZS a Základní
-9-

Kraj Smetany a Martinů

Kraj Smetany a Martinů

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2017
Bystré
13. 5. 2017 – Rybářské závody Jerkův rybník – Rybářský spolek
Bystré Vás zve na rybářské závody. Začátek prezentace v 6.00 hod.
Vyhodnocení závodu v 13.30 hod.
14. 5. 2017 – Koncert pěveckého souboru Červánek. V jeho repertoáru najdete od klasických swingových písní, přes V+W, Semafor,
československou pop music, až po současné světové hity.
27. 5. 2017 – XI. ročník turnaje „Bysterský petanque“ – Město
Bystré a Klub rodáků Vás zve na další ročník turnaje „Bysterský
petanque“, který se uskuteční od 10.00 hod. v zámeckém parku.
30. 5. 2017 – Přehlídka mažoretek a dechové hudby ZUŠ Bystré Přehlídka se uskuteční za hasičskou zbrojnicí

Pomezí
20.–21.5. 2017 – výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů
v Pomezí
27. 5. 2017 – dětský den v areálu u ZŠ horní

Dolní Újezd
14. 5. 2017 – Svátek matek – v sokolovně od 14 hod., pořádá MŠ
Dolní Újezd ,,Kavárnu KANKAINU"
Program i obsluhu v kavárně zajišťují děti z mateřské školky.
20. 5. 2017 – Dětský den s rytíři – v přírodním areálu v Bořkově od
13 hod. – soutěže pro děti v rytířském duchu.
Od 15 hod. vystoupí skupina historického šermu TARTAS.
24. 5. 2017 – Taneční vystoupení – v sokolovně od 17 hod. vystoupí
žáci ZUŠ Dolní Újezd
30. 5. 2017 – ZUŠ OPEN – Den se ZUŠkou. Celostátní happening
základních uměleckých škol od 9.00 do 18.00 hod.
Akce se konají jak v prostorách školy, tak i venku pod širým nebem.
Litomyšl
6. 5. 2017, 21.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Óčko Party Ride
Jakub Děkan, Refew, Aless, dj Nyx.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka) a 190 Kč na
místě
11. 5. 2017, 18.00 hod. – Postel hospoda kostel
Zámecký pivovar, Litomyšl
Talk show Zbigniewa Czendlika. Obsahem talk show je vyprávění
příběhů ze Zibiho osobního, kněžského i jiného života..., podané
humorem jemu vlastním. Součástí pořadu je autogramiáda stejnojmenné knihy.
Vstupné: 250 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
12. 5. 2017–14. 5. 2017, 8.00–17.00 hod. – Rhododendrony, drahokamy naší zahrady
Okrasné a ovocné školky, Litomyšl
Výstava květin.
18. 5. 2017, 19.00 hod. – Česká kuchařka
Smetanův dům, Litomyšl
Divadelní představení Městského divadla Kladno.
Hrají: Magdalena - Alena Štréblová, Dobromila - Petra Tenorová,
Pospíšil - Jan Grundman, Metternich - Petr Buchta, Rettig - Jiří Š.
Hájek, Koráb - Tomáš Petřík, Dobromila - Ivan Vodochodský.
Vstupné: 340–390 Kč
Polička
6.–7. 5. 2017 – Hradní jarmark na Svojanově, www.svojanov.cz
7.–28. 5. 2017 – MARTINŮ FEST
Tradiční festival klasické hudby věnovaný odkazu Bohuslava Martinů. Koncerty probíhají každou květnovou neděli ve velkém sále Tylova domu. Těšit se můžete na Otvírání studánek i slavnostní zahajovací koncert pod taktovou Jiřího Bělohlávka. (7., 14., 21., 28. 5.)
www.tyluvdum.cz
18. 5. 2017 – DEN MUZEÍ – www.cbmpolicka.cz
26.–28. 5. 2017 – POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
Tradiční hudební festival v prostorách poličského koupaliště. Mňága
a Žďorp, Hudba Praha, Sto zvířat, Mínus 123 minut, Dott a další.

Sebranice
4. 5. 2017 – Kurz výroba mýdel – vyrobíte si voňavá mýdla, 15–
19 hodin, vede Lenka Kmošková, Světnice čp. 8
12. 5. 2017 – Kurz pletení ošatek ze slámy – vyrobíte si ošatku
z žitné slámy spirálovou technikou, 15–19 hodin, vede Lenka Kmošková, Světnice čp. 8
18. 5. 2017 – Kurz pletení z pediku pro pokročilejší – vyrobíte si
košíček s uchem nebo něco podle vašeho přání, 15–19 hodin, vede
Lydie Nagyová, Světnice čp. 8
26. 5. 2017 – Kurz drátování – odrátujete si květináč, sklenici
a nádobu, kterou si přinesete, 15–19 hodin, vede Jindřiška Kučerová,
Světnice čp. 8, objednávky na telefonu 604 590 474

Jak vznikl Den matek
Jedinečnost a nepostradatelnost ženy
ve společnosti si zasluhuje její ocenění.
Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají
ve světě dlouhou tradici. Již ve starém
Řecku se žena těšila velké úctě, protože
byla dárkyní života. Ještě dávno před
naším letopočtem se zde konaly jarní
oslavy na počest matky nejvyššího boha
Dia, kterou byla bohyně Rei.
Myšlenka oslavy ženy a ženství v
novověku byla oživena obyvateli britských ostrovů. Z roku 1644
pochází první zmínka o tzv. Mothering Sunday (mateřská neděle),
kdy byly oslavovány všechny matky a babičky. Po celé Anglii se
tento svátek rozšířil až v 19. století.
O to, aby se svátek matek slavil po celém světě, se zasloužila dcera protestantského kazatele z Philadelphie Anny Reevers Jarvisová,
která celý život bojovala za práva matek. V květnu 1907 uspořádala
oslavy na počest své zesnulé matky. A za několik let americký prezident T. W. Wilson vyhlásil Den matek za svátek. Oslava připadá
vždy na druhou květnovou neděli.
V naší zemi se začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové, dcery tehdejšího presidenta. Ideu také šířila Čs. ochrana matek
a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky, i některé ženské
komise při politických stranách. S příchodem komunistické vlády ho
však vytlačil Mezinárodní den žen. Až po roce 1989 se tento svátek
začal u nás slavit znovu. Přestože nemá náboženský podtext, dá se
říct, že se rozšířil natolik, že vznikla novodobá tradice.
Z knihy Lidové tradice - Dagmar Šottnerová

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Květen, červen 2017
6.–7. 5.
MDDr. V. Martinec, Litomyšl,
461 615 402
8. 5.
MDDr. P. Novák,
Sloupnice,
465 549 236
13.–14. 5.
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
461 614 614
20.–21. 5.
MUDr. J. Sejkorová, Polička,
606 202 501
27.–28. 5.
MUDr. S. Ševčík,
Polička,
461 724 423
3.–4. 6.
MDDr. P. Stavělová, Polička,
461 724 423
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