NOVINY OBCE SEBRANICE

* Duben 2019 * 21. ročník * číslo 4*

Z jednání ZO

Permanentky na koupaliště

Veřejné zasedání dne 18. 3. 2019
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
- zařazení žádosti o zpevnění obecní komunikace p.p.č. 842/19 v k.ú. Pohora
v Sebranicích do seznamu žádostí. Komunikace je součástí zpracovávaného projektu.
- dispoziční uspořádání vodárny u Mikulášku
ve variantě 3b s tím, že tato dispozice bude
rozpracována ke stavebnímu řízení.
- nechat vypracovat projekt na budovu bývalého Lamida a budovu zdravotního střediska.
- účetní závěrku MŠ Sebranice, okr. Svitavy
sestavenou k 31. 12. 2018 bez výhrad.
ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 57.337,01 Kč do rezervního
fondu MŠ.
- rozpočtové opatření č. 1/2019 v příjmech
a výdajích 482.660,- Kč.
- kupní smlouvu AKD 25/19, kde obec dle GP
125-305/2018 prodává 27 m2 z p. p. č. 18/18
a p.p.č. 312/1 v k.ú. Kaliště v obci Sebranice
za dohodnutou cenu.
- poskytnout příspěvky z rozpočtu obce
v celkové výši 179.000 Kč na rok 2019,
s vyúčtováním dotace do 31. 12. 2019.
- smlouvu o sdružování prostředků na nákup
výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice. Smlouva je uzavřena mezi obcí
Sebranice a Městskou knihovnou ve Svitavách. Obec na rok 2019 přispívá částkou
2 500 Kč.
- dotaci na domovní ČOV pro rodinný dům
na základě žádosti č. j. OUSEBR-211/2019
ve výši 50 % doložených nákladů, max.
25 000 Kč.

Vážení občané,
Obecní úřad Sebranice Vám opět nabízí
možnost objednání permanentek na letní
sezónu roku 2019 pro vstup na koupaliště
v Sebranicích. Posledním dnem pro objednání permanentek je pátek 31. května
2019. 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.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

ZO Sebranice opětně projednalo a vzalo
na vědomí žádosti občanů o opravy místních
komunikací z minulosti a zhodnotilo stav
nevyřešených i vyřešených žádostí.
Lenka Karalová, starostka obce

čtvrtek 4. 4. 2019 v 9:00 hod.
zasedací místnost OÚ Sebranice

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO, které se koná
v pondělí 15. 4. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Pravidelný svoz odpadů
Duben, květen 2019
Popelnice: 5. 4., 19. 4, 3. 5.
Plasty: 22. 4.
Papír, olej: 26. 4.

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu
a za držení psa, že splatnost byla 28. února
2019. Proto žádáme o uhrazení v co nejkratší
době
na
účet
obce
Sebranice
č. 1217273389/0800 nebo v hotovosti
do pokladny obce
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Pozvánka na přednášku

Přednáška o
PAMĚTI A JEJÍM TRÉNOVÁNÍ
Lenka Macků (členka české společnosti
pro trénování paměti, lékařka)
vstup zdarma

•Jak

si zapamatovat nové věci, i když je vám
přes 50?
•Proč a jak si tvořit „mozkovou rezervu“?
•Proč občas zapomínáme i to, kam jdeme?
•Jak paměť trénovat?
Povídání je určeno pro každého, věk ani
vzdělání nehraje roli, nikoho nezkouším.

Přání k Velikonocům
Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou
a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou
Vám přejí
starostka obce Lenka Karalová,
zastupitelé a zaměstnanci obce Sebranice
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v dubnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Jan Šimek
81 let
Ludmila Večeřová
70 let
Vlasta Karalová
65 let
Věra Chadimová
65 let
Jiří Svůra
60 let
Alžběta Klusoňová
60 let
Ivana Šlezingerová
55 let
Jan Simon
50 let
„Už existuje tolik názorů,
jaký má být člověk,
že nejlépe každý udělá,
když zůstane takovým, jaký je.“
Josef Čapek
V únoru se narodila
Veronika Homolková.
Rodičům gratulujeme!
V únoru zemřel pan Jan Mach.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Vzpomínka
Dne 1. 4. 2019 uplynulo 15 let ode dne,
kdy nás navždy opustil manžel a tatínek pan
Josef Pohorský.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodiny Pohorských a Vomočilova

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
přišli rozloučit s Vojtěchem Zindulkou. Vážíme si všech projevených soustrastí a květinových darů. Velký dík také patří Oblastní
charitě Polička a MUDr. Zahnášové, za pomoc v této nelehké situaci.
Zindulkovi

Setkání zlatých obcí
Vážení občané,
setkání zlatých obcí roku 2016 se letos
uskuteční v Cehnicích dne 24. 8. 2019.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili
na Obecním úřadě do 10. 4. 2019.
Ubytování je možné ve stanech (zdarma),
ve třídách školy na karimatkách (zdarma)
nebo na internátu ve Volyni – třílůžkové
pokoje, sociálka vždy pro dva pokoje 165 Kč/osoba/noc.

Masopustní hody 2. 3. 2019

Foto: M. Čermák 7x
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Ping-pongový turnaj pro dospělé 9. 3. 2019

Ping-pongový turnaj pro děti 16. 3. 2019

Každým rokem se v Sebranicích schází amatérští hráči a nadšenci
stolního tenisu, aby v místní orlovně podali co nejlepší výkony
a mohli si po zásluze odnést hodnotné ceny.
Letošní ročník turnaje v ping-pongu, pořádaný tentokráte 9. března 2019, nebyl výjimkou a mohu potvrdit, že všichni zúčastnění dali
do soubojů o celkové prvenství maximum. Zavítalo k nám 27 účastníků, kteří byli, podle již tradičního systému, postupně nalosováni do
základních skupin, ve kterých se „poprali“ o postupová místa do pozdějších fází turnaje. Skupinový systém opět zajišťoval každému hráči
10 a více zápasů. Základní skupiny se tentokrát hrály na tři vítězné
sety, po základních skupinách se přešlo opět k obvyklým dvěma vítězným setům. Turnaj by se neobešel bez vynikajícího guláše od našeho šéfkuchaře Pavla Kučery, který se již několik ročníků stará o
spokojené žaludky všech zúčastněných. Pavel Kysilka zase nabízel
hráčům doplnění tekutin a iontů v podobě limonády, piva, ba i silnějších lihovin. Oběma patří vřelé poděkování, bez takto vytvořeného
zázemí bych si turnaj stěží dovedl představit. Vítězem se u nás poprvé stal Jaroslav Zástěra z Proseče, který konzistentními výkony
v průběhu celého turnaje téměř nedal šanci svým pronásledovatelům.
Na krásném druhém místě se umístil Radek Háp z Telecího a třetí
místo obsadil Jiří Večeře ze Sebranic. Ale ani ostatní si nemuseli
zoufat, neboť pro každého hráče byla připravena cena čili nikdo neodjel domů s prázdnou.
Úroveň turnaje byla opět vysoká, všechny zápasy se nesly
v přátelském duchu a troufám si tvrdit, že pro hráče to byl příjemně
strávený den. Na závěr nesmím zapomenout poděkovat našim sponzorům za poskytnutí krásných a hodnotných cen do turnaje.
Za rok opět sportu zdar!
Umístění na předních místech:
1. Jaroslav Zástěra (Proseč)
2. Radek Háp (Telecí)
3. Jiří Večeře (Sebranice)
4. František Hegr (Jedlová)
5. Pavel Kopecký (Sebranice)
6. Leoš Háp (Pomezí)

v losovaném pavouku utkalo o vítězství ve své kategorii, zápasy byly
opět hrány na tři vítězné malé sety. Po skončení klasického turnaje se
ještě hrála oblíbená „obíhačka“. Pořadí účastníků v hlavní části turnaje bylo následovné:
Kategorie 1.–5. třída
• Sebastián Klejch (Sebranice)
• Matyáš Filipi (Sebranice)
Kategorie 6.–9. třída
• Lukáš Novotný (Lubná)
• Filip Stráník (Lubná)
• Pavel Jána (Lubná)
• David Svoboda (Sebranice)
• Petr Kárský (Sebranice)
• Damián Klejch (Sebranice)
• Nina Kysilková (Sebranice)
• Daniel Synek (Sebranice)
• Štěpán Filipi (Sebranice)

Sponzoři turnaje:
AB plast s.r.o.
Farma Říha
Jaroslav Zástěra, Proseč
Obec Sebranice
Pekárna Borová
Pekařství Vacek a spol.
Poličská stavební s.r.o.
Rodina Kučerova, č. p. 76
SKH Sebranice s.r.o.

Foto: J. Svobodová 2x

Soutěž v „obíhačce“, hranou na 4 body, vyhrál Lukáš Novotný
z Lubné. Za vyzdvihnutí stojí výkony Niny Kysilkové, která jako
jediná dívka v turnaji dokázala hrát s chlapci vyrovnané zápasy,
a nakonec se i dobře umístit. Celý turnaj se nesl ve sportovním duchu
a nám nezbývá než zúčastněným poděkovat za předvedené výkony.
Doufáme, že se s některými opět za rok shledáme na dalším turnaji.
Za organizátory Jiří Večeře

Masopust, fašank či maškarní rej
Za organizátory Jiří Večeře

Ping-pongový turnaj pro děti 16. 3. 2019
V sobotu 16. 3. 2019 jsme se znovu sešli v sebranické orlovně,
tentokrát se ale nejednalo o turnaj dospělých, nýbrž dětí. Turnaj opět
podpořila obec Sebranice a místní Salesiánské středisko mládeže.
Každý si tedy s sebou odnesl něco domů, ať už věcné ceny anebo
něco na zub.
Jak již bývá zvykem, hráči byli rozděleni do dvou kategorií, a to:
1.–5. třída a 6.–9. třída. Celkem se do turnaje zapojilo 11 nadšenců
stolního tenisu, což je úctyhodný počet. Ve zvoleném systému, kde
hrál každý s každým, tak zaručoval notnou porci zápasů. Všichni
hráli proti sobě v jedné velké skupině na dva vítězné malé sety.

Po skončení skupinové fáze si jediní, dva hráči mladší kategorie,
zahráli proti sobě velké finále na tři vítězné malé sety o to, kdo se
stane vítězem. Prvních osm hráčů ze starší kategorie se pak
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V pátek 1. března jsme společně a za vydatné pomoci sebranických přátel obnovili tento prastarý obyčej také v Lubné.
Musíme poděkovat hlavně Vendulce
Tmejové za instrukce a čas který věnovala
naší instrukci. Nemenší dík patří panu Večeřemu, který nás doprovodil na harmoniku
a statečným medvědářům, totiž medvědářovi
s medvědem, pod kůží se skrývala Lenka
Kmošková, coby medvědice a medvědářem
byl překvapivě její muž Jiří, a také krásný
tučňák, coby Boženka Horáčková. Několik
masek dorazilo i z Lubné, hlavně velké díky
„děvčatům Bartošovým“ s malou drobotinou. Jen to počasí skutečně čekalo až vykro- Zdroj: www.lubna.cz
číme, aby nás zdárně pokropilo. Ještě, že průvod nebyl daleký, jen
od kaple sv. Anny k „Huntovně“, kde probíhal hlavní program.
Huntovna je další z nejstarších budov v obci. Huntýř byl řezník,
který porážel jen mladé kusy dobytka, takže huntovna byla nejprve
řeznictví a potom pohostinství, až do dnešních časů.
Za velké podpory obce nám koblížky usmažila pí Taberyová/
ostatně velmi dobré/. Další program probíhal v sálku, kde po příchodu
nás mokrých maškar nastala sauna, ale náladu to nezkazilo a díky
harmonice, naším statečným průkopníkům zamaskovaným, mistru
Šplíchalovi, který dětem předvedl pletení košíku a metel, následoval
Hurvínek, anekdoty, a Fr. Nepil v podání Járy Flídra. Obdivujeme
všichni jeho brilantní paměť. Občerstvení bylo příjemné a dobrovolný
příspěvek, téměř 800 Kč, půjde na 2 děti, které má farnost v adopci
na dálku.
Děkujeme manželům Píčovým, P. Šplíchalovi, členům zahrádkářů
a obecnímu úřadu za podporu. Zbylé koblížky ochutnali i sebraničtí,
kterým dvě tetky kořenářky přišly popřát hodně zdraví do příštích dnů
a krátce navštívily sebranický masopust. Ještě jednou dík a těšíme se
na příští spolupráci.
Vaše tetky kořenářky

Turnaj ve hře Člověče, nezlob se!

Kříže

Tradiční turnaj ve stolní hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
v Sebranicích
9. ročník soutěže v klasické stolní hře je úspěšně za námi. Turnaj,
který provázelo nadšení ze hry, ale i zklamání a slzičky z vyřazení,
se uskutečnil v prostorách KD v Sebranicích v sobotu 16. 3. 2019
a zúčastnilo se ho 37 hráčů. Mezi nimi byli jak holky, tak kluci,
jak stálí hráči, tak nováčci – všichni ve věku od cca 6 do cca 13 let.
Turnaj vyhrála Káťa Kuchtová ze 2. třídy, která na turnaj přišla
poprvé a svojí smělostí se v úvodu zapomněla do turnaje přihlásit .
Další výborná místa do 10. příčky se štěstím ve hře obsadili:
Ilča Vítová, Maruška Motyčková, Fanda Malý, Šimon Dřínovský
z Čisté, Tobiáš Lehocký z Lubné, Honzík Motyčka, Dominik Novotný, Terezka Drábková z Desné a Anežka Dvořáková.

Blížící se Velikonoce vedou k zamyšlení, jakou roli hrála víra
v běžném životě lidí v minulosti a jakou dnes. Dříve byla více přítomná v každodenních činnostech, byla jejich nedílnou součástí
a nikoho nezarazilo, a ani nepohoršilo, náboženské chování věřících
lidí na veřejnosti. Modlitba na poli, pokřižování a poděkování před
jídlem, společná pouť na svaté místo, společné modlitby a rozloučení
se se zemřelými v jejich domě.
Jedním z projevů víry bylo stavění křížů, a to buď jako poděkování za pomoc nebo ochranu při nečekaných událostech např. úder blesku, splašení koní a sražení člověka pod vůz, pád stromu v lese nebo
získání zpět statku prohraného v kartách. Jiným důvodem, který vedl
lidi k vztyčení kříže, byla vina. Například za zabití jiného člověka
v hněvu nebo ve rvačce, nebo dohnání vlastního dítěte k sebevraždě.
Povahy lidí a jejich skutky jsou v průběhu staletí totiž stále stejné.
A stejná zůstává potřeba člověka sdílet vděčnost nebo odpuštění.
I v Sebranicích, Třemošné, na Pohoře, na Kališti a na Vysokém
Lese najdeme několik takových křížů, které vystavěli z různých pohnutek naši předci. Jedno však mají společné. Vědomí, že na některé
životní zkoušky zkrátka sami nestačíme a potřebujeme s nimi pomoci. Inspirací vám mohou být fotky těchto křížů. Zkuste poznat, kde se
nacházejí a pokud si nebude jistí, můžete si správnou odpověď ověřit
na straně č. 10.
Vyjděte si tedy se začínajícím jarem na procházku a poznejte naši
vesnici z jiného, možná nového, úhlu pohledu.
Připravila Radka Kučerová, fotografie pořídil Bohuslav Kysilka.

Další důležitou skupinu tvořili dobrovolníci, kteří se s námi podíleli na bezproblémovém průběhu turnaje. Většina z nich se ještě nedávno turnaje účastnila v pozici hráče (čas opravdu tak rychle
„letí“...) a byli jimi: Adéla Kárská, Lucie Vítová, Markéta Jílková,
Anička Kopecká, Denisa Čechová, Zuzka Lipavská, Michal Peška
a Laura Klejchová s kamarádkou Hedvikou.
1.

4.

Turnaj v našem prostředí by
se samozřejmě neobešel bez
hlavní ceny, která u mnohých
přítomných neustále přitahuje
pozornost a úsilí uspět ve hře.
Krásný dort pro letošní ročník
upekla (stejně jako loni) paní
Jana Kopecká.
Nevlídné počasí panující
venku společnému setkání
a těmto radovánkám velmi přálo. Turnaj hodnotím v radosti,
pozitivně a děkuji Vám všem,
kteří jste si s chutí přišli zahrát
jak Člověče, nezlob se!, tak
ping-pong a jiné doplňkové hry,
případně se jakkoliv podíleli
na organizaci s turnajem spoje- Foto: J. Svobodová 3x
né. Oceňuji velkou pomoc v chuti přiložit ruku ke společnému dílu,
neboť na kohokoliv z Vás jsem se obrátila, všichni jste zafungovali na
první domluvu a toho si velmi vážím.
Závěrečné poděkování náleží: OÚ Sebranice, obchodu Qanto,
rodině Vítové, Jakubu a Jiřímu Večeřovým, Milušce Vopařilové
a Rosťovi Svobodovi.

3.

2.

5.

7.

6.

8.

Za rok nás čeká jubilejní 10. ročník, tak co myslíte – čím ho
vylepšíme a jak ho oslavíme . . .?
Jana Svobodová

9.

10.
11.
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12.

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Rýmování aneb Učíme se rýmy
V hodinách literatury se žáci 7. třídy seznámili s druhy rýmů, což
se snažili využít při tvorbě krátkých básniček, které ještě doplnili
vlastními ilustracemi.
Všechny básničky otisknout nemůžeme, protože by zaplnily několik stránek, ale některé jsme pro Vás na ukázku vybrali, abyste mohli
posoudit, jak se nám podařilo učivo i rýmování zvládnout.
H. Dvořáková
Rým sdružený: Tučňáci
Tučňáci, tučňáci
nemají nic na práci.
Vůbec nic jim neschází,
ve fraku se prochází.
A. Kopecká
Rým střídavý: Zima
Zima se už pomalu blíží,
na okna klepe mráz,
vánoční atmosféra se šíří,
očekává se i Děda Mráz.
Rým obkročný: Bouřka
Jednou večer byly blesky,
bylo také hřmění.
Hřmění už však není
a je celkem hezky.
P. Kárský
Rým přerývaný: Zima
Bílá krajina spí,
pouze v dálce slyším hlas,
jak vánek se probouzí
a řeka zamrzá zas.

Slunečný den
Na nebi svítí sluníčko,
zahřeje nám srdíčko.
Mraky poletují na nebi,
děti si hrají a nezlobí.
D. Klejch

lyžařských dovedností, družstvo pokročilých lyžařů zdokonalovalo
svoji techniku jízdy a na výborně upravených sjezdovkách se seznamovalo se současnými trendy moderního lyžování. Na praktickou
výuku navazoval večerní program, v němž žáci načerpali základní
poznatky z oblastí teorie i historie lyžování, lyžařské výzbroje a výstroje nebo možných rizik spojených s pobytem v horách.
I v časově nabitém rozvrhu se našla chvilka na zábavu nebo zmrzlinový pohár a poslední večer, kdy proběhlo slavnostní vyhodnocení
kurzu, si žáci s chutí zasoutěžili při veselém kvízu o ceny ve stylu
populární soutěže „Riskuj!“.
Je třeba vyzdvihnout příkladné nasazení, vytrvalost, chuť učit se
novým dovednostem a radost z pohybu, která byla průvodním atributem celého pobytu. Celý lyžařský kurz se nesl ve sportovním duchu
a pozitivní atmosféře, kterou neotupila ani stoupající únava v jeho
závěru a mnozí účastníci se již teď těší na příští zimu, až si se školou
společně opět vyjedou na hory.
Mgr. Jindřich Novotný

Zvířátka se ukryla
a začal zimní spánek,
sněhová nadílka zem pokryla
a foukal slabý vánek.
K. Bartoňová
Rok
V létě slunce hodně hřeje,
na podzim se barví stromy,
v zimě máme bílé domy,
na jaře se kvítí směje.
V. Nagy
Zimní čas nastává,
zvířátka se uchylují ke spánku,
mráz pokryl celou zem,
vločky se pohybují ve vánku.
Z. Lipavská

Hurá na fotbal!
Již půl roku probíhá na naší škole fotbalový kroužek určený
pro žáky první a druhé třídy. Chlapci se scházejí každé úterý po obědě, kdy si na hodinku odskočí z družiny buď na fotbalové hřiště, nebo
na sál kulturního domu si zadovádět s míčem. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést
vlastní zodpovědnost. Nejdůležitější ale je, že na kroužku vždy panuje dobrá nálada a chlapci se na něj každý týden moc těší.
Mgr. Jindřich Novotný

Modernizace na 2. stupni
V průběhu minulého týdne se na 2. stupni pilně pracovalo a do
učeben 8. a 9. třídy byly instalovány zbrusu nové tabule a dataprojektory, které umožňují učitelům prezentaci elektronických materiálů
a příprav na vyučovací hodiny. V rámci nezbytných příprav na instalaci zařízení byly obě učebny rovněž nově vymalovány, přičemž
největší podíl na rychlém průběhu prací měla jednoznačně naše šikovná školnice Ludmila Jánová.
V blízké době bychom se chtěli v podobném duchu zaměřit na
jazykovou učebnu, kam plánujeme umístit další moderní interaktivní
dataprojektor.
Mgr. Jindřich Novotný

Sjezdovka u chaty – to byl luxus!
Ve dnech 17.─22. února 2019 proběhl lyžařský výcvikový zájezd
žáků 7. třídy a vybraných žáků 8. a 9. třídy naší školy. Kurz byl zorganizován již podruhé v lyžařském areálu Deštné v Orlických horách
v útulném penzionu Sport, ze kterého to byl jen skok na chutnou
stravu do hotelu Orlice a krok na krásnou sjezdovku Zákoutí. Zkrátka
byly vytvořeny ideální podmínky pro výuku lyžování.
Instruktoři Mgr. Ilona Břeňová, Mgr. Zdeněk Přiklopil
a Mgr. Jindřich Novotný pracovali s žáky rozdělenými do tří družstev
podle výkonnosti. Začátečníci a mírně pokročilí si v rámci dopoledních a odpoledních programů postupně osvojovali a rozvíjeli základy
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Okénko včelařského kroužku

Od ovce ke svetru, od rostliny ke košili
„Od ovce ke svetru, od rostliny ke košili“ - i tak by se dal nazvat
kurz určený pro zvídavé žáky. V rámci výuky dějepisu se ve středu
6. března vydala šestá třída do Sebranic čp. 8. Tam nás ve starobylé
světnici přivítala paní Kmošková, která ví o výrobě látek za dávných
časů (a nejen o ní) úplně všechno. Žáci se dozvěděli, jak dlouho trvá,
než se z ostříhané ovčí vlny může uplést svetr nebo čepice, co práce
a úsilí musel člověk vykonat, než vypěstoval na poli len, absolvoval
všechny důležité kroky jeho zpracování a nakonec utkal sukno,
ze kterého mohly pak ženy ušít košili, kalhoty či kanafasové povlečení na peřiny. Zajímavé vyprávění bylo doplněno i praktickými
ukázkami zpracování lnu pomocí dobových nástrojů a zařízení.
Vyvrcholením celé akce však bez pochyby byla možnost utkat si na
malém ručním stavu vlastní kus látky. Aby dílo rychle přibývalo,
použily děti místo lněných nití vlnu a během chvíle si utkaly látky
různých barevných kombinací. Dopoledne u Kmoškových jsme si
všichni pěkně užili.
Mgr. Leona Plešingerová

Koncem února jsme již obdrželi výsledky vzorku měli (měl je
směsný odpad na dně úlu, pozn. OÚ), který dopadl dobře. Jelikož se
ve vzorku našel jediný brouček varoázy, jsme osvobozeni od jarního
léčení.
Já však ze zkušeností z minulých let doporučuji toto léčení provést, a to velice časně zjara, kdy je ve včelstvu málo plodu. Léčení
spočívá v tom, že se léčivým přípravkem opatrně natírá zavíčkovaný
plod (proto brzy zjara, aby v úlu bylo plodu co nejméně) a toto léčivo
přes prodyšná víčka pronikne do buňky, kde zničí broučky varoa.
Toto léčení jsem provedl s dětmi v kroužku, aby viděli, jak se to provádí.
Jinak při tom březnovém oteplení se včelky pěkně prolétly, vyprázdnily a přinesly si zásoby čerstvého pylu. Což je velice dobré
pro jarní rozvoj včelstva.
Jiří Křivka

Zprávičky z mateřské školičky
Březen – měsíc knihy
V dnešní době mobilů, počítačů, televize je nesmírně důležité
dětem nabízet knihu, a to od útlého dětství.
U počítačové hry nebo sledování videa na youTubu si děti nerozšiřují slovní zásobu, netrénují paměť, nerozvíjí fantazii, neučí se řešit
každodenní problémy, nekomunikují… To nám naopak nabízí kniha,
společné prohlížení a čtení, vyprávění přečtených příběhů, … Vím
a plně si uvědomuji, že čtení knih dnes není atraktivní, je to moc
pomalé… Proto je hlavně na nás rodičích a učitelích vést děti k úctě
a lásce ke knihám.
V naší školce nemáme interaktivní tabuli (ani nechceme), zato ale
máme velkou zásobu krásných knih, které s dětmi každý den prohlížíme, čteme jim z nich, povídáme si o nich.
V měsíci březnu jsme se tomuto tématu věnovali ještě intenzivněji, proto si děti nosily z domů svoje oblíbené knížky a vyprávěly
o nich, každý si vyrobil svoji vlastní knihu a byli jsme navštívit také
místní knihovnu. Děkujeme paní Jitce Kovářové za vřelé přijetí.

Žáci 6. třídy tkají na malých ručních stavech; foto: ZŠ 5x

Zápis do ZŠ Sebranice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUBNÁ–SEBRANICE A MŠ LUBNÁ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

S SEBOU VEZMĚTE OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST
DÍTĚTE. BLIŽŠÍ INFORMACE NA www.zslubna.cz

Zápis do MŠ Sebranice
ZÁPIS DO MŠ

Pálení Moreny
Společnou velkou Morenu jsme spálili a popel hodili do potoka…
Ale některým dětem se jejich malé Moreny natolik zalíbily, že si je
nakonec vzaly domů… A tak nemůžeme zajistit, že nás letos na jaře
zima ještě trochu nepozlobí!
Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová

pro školní rok 2019/2020
Zápis do Mateřské školy Sebranice
proběhne 6. 5. a 7. 5. 2019 v době od 8.00 do 16.00 hod.
S sebou přineste:
- rodný list dítěte
očkovací průkaz dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce

Foto: MŠ 5x

Jana Mokrejšová, ředitelka MŠ Sebranice
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Národopisné oblasti – České Horácko

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – duben 2019

Překrásná krajina národopisné oblasti České Horácko zahrnuje
Hlinsko a jeho okolí do vzdálenosti 15 až 25 kilometrů. Putování
Českým Horáckem začneme v jeho centru ve Hlinsku. Původní osada
byla založena ve 12. století na obchodní stezce údolím Chrudimky.
Zpočátku patřila litomyšlskému biskupství, později pánům
z Rychmburka. Od roku 1837 je městem. Nejpopulárnější památkou
Hlinska je Betlém, historická čtvrť
roubených domků z 18. až 19.
toletí zařazena do Souboru lidových staveb Vysočina. V domcích
jsou umístěny expozice původního
bydlení a řemeslnických dílen.
Konají se zde výstavy a ukázky
původních řemesel na hlinecku.
V jednom z domků je nádherná Hlinsko - Betlém, což je čtvrť starobyvýstava
masopustních masek lých roubených domků; zdroj hlinsko.cz
a obchůzek, které jsou zapsány
na listině nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Betlém je od roku
1995 vyhlášený památkovou rezervací lidové architektury. Z dalších
staveb zaujme jednopatrová barokní radnice s věží na Poděbradově
náměstí, klasicistní budova muzea a novoromantická synagoga
z konce 19. století. Kostel Narození Panny Marie je jednolodní barokní stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem a hranolovou věží.
Po prohlídce Hlinska zavítáme do jeho okolí. Nejdříve navštívíme
pohádkově malebnou krajinu v okolí Kameniček a Svratky. Tato
krajina je rájem pro malíře, básníky nebo spisovatele. Po prohlídce
kouzelné přírody navštívíme Svratku. První zmínky o osadě pocházejí z roku 1350. Řeka Svratka, která
vždy tvořila zemskou hranici mezi
Čechami a Moravou, oddělovala
Českou a Moravskou Svratku.
Povýšením na město v roce 1867
se rozšířila hlavně Česká Svratka.
Od 20. let 20. století se stala oblíMalebně zvlněná krajina v okolí beným místem pobytu a setkávání
malířů jako byl R. Kremlička,
Svratky; foto Hotel Svratka
C. Jelínek, A. Slavíček, F. Kaván,
O. Nejedlý, A. Kalvoda, bratři Bubeníčkové a mnoho dalších. Úžasná
příroda inspirovala rovněž spisovatele a básníky jako byl K. V. Rais,
M. Bureš, J. V. Pleva, T. Nováková a další. Cennou sbírku obrazů
uchovává Městský úřad. Centrum města tvoří náměstí s kamennou
kašnou, na které je příznačný symbol zdejšího kraje – socha houbaře
od A. Otáhala. Kostel sv. Jana Křtitele je ze 13. století, dnešní podobu získal přestavbou v roce 1789. V okrajových částech Svratky,
např. v Račanech při potoce Řivnáči se dochovala původní dřevěná
roubená stavení. Mimořádně hodnotnou stavební památkou je nedaleko Svratky lovecký rokokový zámek Karlštejn, kde A. Jirásek nalezl
inspiraci ke své Lucerně. Červeně značená cesta k zámku prochází
okolo golfového hřiště za hotelem Mánes v lesoparku. Z výšiny
u Karlštejna je fantastický výhled na Svratku. U řeky Svratky je rychlobruslařská dráha vybudovaná v roce 1954 jako první v republice.
Ze Svratky půjdeme kouzelnou krajinou do sousedních Kameniček. Původně byla ves nazývána Kamenička, pak Rychlova Kamenice. Kameničky proslavila umělecká komunita, proslulý je obraz Antonína Slavíčka U nás v Kameničkách. Díky farářům Pardusovi a
Selicharovi sem jezdil Herbert Masaryk, Rudolf Kremlička, František
Kaván či historik Jaroslav Goll. V roce 2001 byl Kameničkám udělen
titul Vesnice roku České republiky. K památkám patří barokní kostel
Nejsvětější Trojice, který byl postaven ve druhé polovině 18. století
nákladem hraběte Filipa Kinského. Nedaleko kostelních dveří je pochován vlastenecký kněz Josef Pardus. Na faře je od roku 2000 Galerie Antonína Slavíčka, před ní jsou busty A. Slavíčka a K. V. Raise.
Dalším místem, které nesmíme vynechat při pouti po Českém
Horácku, je Trhová Kamenice. Sídlo bylo založené ve 14. století při
brodu přes řeku Chrudimku. Obklopeno je přenádhernou přírodou
Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Kamenice měla od pradávna
uděleno právo pořádat trhy. Farní kostel sv. Filipa a Jakuba je postaven v barokním slohu. Fara byla přestavěna z bývalé tvrze. U kostela
najdeme pomník K. V. Raise. Na hřbitově stojí hrobka stavitele
a poslance Františka Šebka, který ji nechal vystavět pro svoji ženu.
Jde o první dílo architekta a mecenáše Josefa Hlávky. V Trhové Kamenici bývala sklárna, nyní se zde vyrábějí vánoční ozdoby. Nad
městem je Zuberský kopec, odkud je nádherný výhled na Kamenici
a úžasnou okolní přírodu. Okolím Kamenice prochází naučná stezka
Krajem Chrudimky. V příštím čísle Sebranických novin budeme
i nadále putovat Českým Horáckem.
Josef Trojtler z Lubné

Bystré

14. 4. 2019 – Jarní trhy
od 14 hodin před budovou Informačního centra. Těšit se můžete
na stánkový prodej a děti na dílničku v IC.
11. 4. 2019 – Baronka Arnoštka z Langetu – beseda s PhDr. Jaroslavem Zezulčíkem, kastelánem kunínského zámku, o poslední člence
rodu Hohenemsů na zámku v Bystrém. Beseda proběhne v rámci
oslav 670. výročí první písemné zmínky o Bystrém od 18 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
27. 4. 2019 – Upokojenkyně – Černá komedie z domova seniorů,
se kterou vystoupí vírští ochotníci. Od 19 hodin v divadelním sále
Sokolovny. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
28. 4. 2019 – Přehlídka vodních mlýnků – První jarní dny a vodní
mlýnky patří k již tradičně k sobě. Kromě mlýnků, opékání buřtů
a dalších atrakcí jsou připraveny soutěže pro děti. Zveme všechny
malé i velké kutily, aby oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Instalace mlýnků začne již ve 13 hod.

Dolní Újezd

14. 4. 2019 9:00–17:00 Velikonoční výstava v Muzeu Dolní Újezd
26. 4.–27.4. 2019 – tradiční stavění máje, občerstvení zajištěno

Litomyšl

6. 4. 2019–22. 4. 2019 – Múzy mezi květinami
SO–NE a svátky 10:00–16:00 hod., Státní zámek Litomyšl
Květinová výstava na zámku
13. 4.–14. 4. 2019 – Astrovíkend – esoterický festival
Zámecký pivovar, Litomyšl. Dny tajemna a poznání.
Porady s věštci, astrology, kartáři, výklad z ruky, automatická kresba,
Feng šuej atd.
Přednášky, workshopy, mandaly, kameny, literatura atd.
15. 4. 2019 – Duše se ptá: proč? Ďábel se ptá: jak?
18:00 hod., Zámecký pivovar, Litomyšl
Přednáška Pjéra La Šé´ze. Vstupné: 300 Kč
26. 4. 2019 – Sto zvířat – koncert
20:00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Vstupné: 200 Kč v předprodeji (IC Litomyšl) a 270 Kč na místě

Oldřiš

16. 4. 2019 – Beseda a přednáška s odborníkem na téma rizika
online světa pro děti a online závislosti (internet, počítačové hry,
tablet, mobilní telefon)
Beseda je určena pro rodiče dětí, děti a širokou veřejnost.
od 17.00 hod. v prostorách školní družiny v Základní škole Oldřiš
25. 4. 2019 – I motýli pláčou
beseda s autogramiádou nad knihou Marky Volf. Svitavská rodačka
žijící v Itálii povypráví příběh, jak překonala zákeřnou nemoc
i o životě v cizí zemi a to vše sepsala do knihy „I motýli pláčou“.
Knihu zde bude možné zakoupit.
od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici Oldřiš.

Polička

6.–13. 4. 2019 – Festival Polička Jazz – Oblíbený jazzový festival
velký sál Tylova domu, Divadelní klub Polička
www.jazz.policka.org
14. 4. 201– Velikonoční inspirace
Od 13:00 hod. Tylův dům
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat
inspiraci na Velikonoce.
20.–21. 4. 2019 – Jarní slavnosti na Svojanově
Oslava jara, připomínka velikonočních zvyků, šerm a zábava, to vše
na jednom z nejstarších gotických hradů u nás

Pomezí

27. 4. 2019 – Pouťová zábava – KD Pomezí

Sebranice

3. 4. 2019 – Kurz zpracování lnu. 15–19 hodin
Sebranice Světnice č.p. 8, vede Lenka a Jiří Kmoškovi, pořádá SAN
4. 4. 2019 – Přednáška o paměti a jejím trénování – v 9.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Sebranice. Přednášet bude Lenka Macků (členka české společnosti pro trénování paměti, lékařka).
Vstup zdarma.
21. 4. 2019 – Velikonoční zábava – od 20.00 hod. na sále kulturního
domu. Pořádá Tělovýchovná jednota Sebranice.

Svojanov

14. 4. 2019 – ve 14 hod. Nesmíme zapomenout
ve 14 hod na hřbitově ve Svojanově vzpomínkové setkání k 45. výročí smrti Marie Živné, studentky Filosofické fakulty tehdejší University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1974 se stala obětí zvůle
komunistického režimu.
30. 4. 2019 – Tradiční pálení čarodějnic u rybníka Šindelky
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Co nového u mladých hasičů?

Co nového u mladých hasičů?

Rok 2019 se rozběhl velice rychle a vtáhl nás do svého koloběhu,
že sotva jsme se stačili rozkoukat, už tu byly přípravy na hasičský
ples. Tradiční akce nás, hasičů, kdy se snažíme reprezentovat sbor
a připravit pro návštěvníky pěkný kulturní zážitek, lákavou tombolu
a příjemné prostředí, se konala v pátek 22. února. K plesu již několikátým rokem patří vystoupení našich mladých hasičů, kdy chceme
zábavnou formou představit návštěvníkům činnost hasičů, prezentovat jejich práci a poslání a ukázat naše dovednosti.

ustrojené a objevily se nám i nové žačky. Taková Petruška byla
opravdu k zulíbání… Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům, že
si společně s dětmi dali takovou práci s přípravou převleku, protože
jsme se účastníkům masopustu moc líbili. A my jen doufáme, že
všichni přijatí žáci a žákyně se dostaví 1. července do školních lavic,
abychom mohli zahájit výuku v naší škole.
Co nás čeká?
Blíží se jarní sezóna, a to pro nás, hasiče, znamená,
že budeme v jednom kole. V dubnu se připravujeme na
dvě akce. První akcí je brigádnická výpomoc naší obci
v rámci Dne Země. V sobotu 13. dubna bychom chtěli
uklidit, případně osázet zelení některou část Sebranic.
Při této akci velice rádi uvítáme pomoc rodinných příslušníků i ostatních spoluobčanů. Bližší informace se dozvíte na plakátech.
Poslední dubnový víkend se chystáme na tradiční jarní soustředění. Letos pojedeme opět do Borové, protože se nám tam loni moc
líbilo. Hodláme si to pořádně užít a „soustředit“ se na blížící se závody okresní ligy mladých hasičů, které začínají již v sobotu 4. května
prvním závodem v Pomezí. Když bude přát počasí, abychom mohli
trénovat požární útoky, rádi bychom se tohoto závodu zúčastnili.
Velkými akcemi, které si vyžádají náročnou přípravu, budou
dvoudenní závody na přelomu května a června a oslava 140. výročí
založení našeho sboru spojená se setkáním rodáků. Okresní kolo hry
Plamen se bude konat 31. 5.–1. 6. 2019 v Jarošově. Zároveň se 1. 6.
koná i oslava našeho výročí a setkání rodáků. Skloubit obě akce pro
nás bude velice náročné, ale věříme, že to společnými silami zvládneme. V červnu se pak ještě chystáme na závod okresní ligy mladých
hasičů do Poličky, který se uskuteční v neděli 23. června.
Máme dvě úspěšné akce za sebou a hodně toho máme před sebou.
Doufejme, že se nám bude dařit a že si ten společně strávený čas
s našimi mladými hasiči užijeme v kamarádské pohodě, radosti
z pohybu a ve zdraví.
Jana Ondráčková

Hasičský ples
Letošní ples se konal oproti jindy v pozdějším termínu, a tak jsme
měli s mladými hasiči poměrně dost času na nacvičení našeho vystoupení. Vždy se snažíme, aby vystoupení bylo zábavné a každý rok
originální. To se nám, myslím, letos opět podařilo. Tentokrát jsme
vyzdvihli pohybové dovednosti našich dětí, které doprovázené remixovanou písní „Co jste hasiči“ a dvěma písněmi od skupiny Queen,
vytvořily dohromady akční celek, který sklidil velký úspěch. Ač se to
na trénincích občas nezdálo, děti do vystoupení daly všechno, soustředily se a skvěle jsme si to všichni užili. Při závěrečných pyramidách a krásných slovech paní Vendulky Tmejové po skončení našeho
vystoupení jsme někteří těžko zadržovali slzy dojetí.

Vzpomínka
Na konci roku 2018 a počátkem roku 2019 jsme se rozloučili
s několika našimi hasiči. Byl to pan František Kučera, Sebranice 287,
Josef Vomáčka, Sebranice 86, František Klusoň, Sebranice 214, Josef
Glänzner, Sebranice 259, a Vojtěch Zindulka, Sebranice 106. Všichni
během svého života přispívali svojí prací a aktivitou k rozvoji a fungování našeho sboru, za což jim patří velké uznání a naše poděkování.
Na tomto místě vzpomeňme také na pana Josefa Pohorského,
dlouholetého starostu SDH Sebranice. Dne 1. dubna 2019 uplyne již
15 let, kdy navždy odešel tento dobrosrdečný a nesmírně obětavý
člověk.
Čest jejich památce.
Výbor SDH Sebranice

Po našem vydařeném vystoupení jsme se těšili, co si připravily
naše mladé hasičky pod vedením Elišky Kotoučkové. Představily se
společně se skupinou nejstarších mladých hasičů, a to velice vtipným, pohybově tanečním vystoupením, kdy námětem byla rivalita
mezi fotbalisty a hasiči. Vystoupení se jim moc povedlo a byli jsme
nadšení z námětu a provedení. Například nás velmi pobavil fotbalový
tým složený ze samých Kopeckých.
Bylo by smutné, kdybychom neměli pro koho vystupovat. Proto si
velice vážíme všech návštěvníků, kteří se přišli na náš ples pobavit
a podpořit nás. Návštěvnost letošního plesu byla opravdu pěkná,
a my děkujeme všem, kteří po náročném pracovním týdnu nesedli
v pátek večer k televizi, ale oblékli se do šatů a přišli na náš ples.
Masopustní průvod
O týden později, v sobotu 2. března, se v naší obci konaly Masopustní hody spojené s maškarním průvodem. Letos to bylo již potřetí,
kdy jsme se s mladými hasiči zúčastnili průvodu ve společné masce.

Cvičení rodičů s dětmi
Děkuji všem rodičům, kteří přicházejí s dětmi na naše pravidelné
cvičení a probouzejí v dětech radost z pohybu… A o tu v tomto případě hlavně jde!
Cvičení v letním čase neprobíhá, uvidíme se zase na podzim.
Těší se Jana Mokrejšová

Foto: SDH 2x

Prvním rokem jsme se převlékli za Obecní chudobinec, loni jsme
se účastnili jako čerti a čertice se Sebranickým peklíčkem a letos
jsme vyšli do ulic jako Základní a pomocná škola pro Sebranice,
Pohoru, Kaliště, Třemošnou a Hochvald. S osmnácti žáky jste mohli
vidět pana řídícího Vincence Aloise Školyslava, třídní učitelku Gertrudu Pylnou a školního inspektora v utajení. Pohledem na nás jste se
přenesli do doby před sto lety, protože děti byly krásně, dobově

Foto: archiv J. Mokrejšové
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Co se děje u mladší přípravky?

Co se děje u starší přípravky TJ Sebranice?

Mladší přípravka TJ Sebranice – zimní část sezóny 2018/2019.
Zhodnocení zimní (halové) části nově tvořícího se týmu mladší
přípravky TJ Sebranice nelze charakterizovat jinak než v superlativech, stručně ve třech bodech: 1) aktivní činnost týmu jak v docházce
na tréninky, tak v četnosti odehraných turnajů, 2) posílení týmu
o 2 nové hráče a 3) stále zlepšující se výkony týmového celku ...
A podrobněji, posuďte sami.
Hráči odehráli halové turnaje: 3. 12. 2018 a 8. 12. 2018 v Poličce
(hala Gymnázia), 27. 01. 2019 v D. Újezdě (hala při ZŠ), 3. 3. 2019
opět v Poličce (hala Gymnázia) a 10. 3. 2019 opět v D. Újezdě (hala
při ZŠ). Obzvlášť ten poslední turnaj v D. Újezdě byl završen velkým
úspěchem, kdy tým TJ Sebranice obsadil krásné 3. místo z 6 celků.
Tréninková docházka byla pravidelně směřována: v úterý do haly
při ZŠ Na Lukách v Poličce, ve čtvrtek do KD v Sebranicích. V rámci
zpestření klasických tréninků se dle potřeby podařilo trenérům
(J. Mokrejšovi a J. Novotnému) domluvit několik přátelských utkání
proti týmu z Poličky. Výjimečným tréninkem byla akce s účastí
„létajících trenérů“, kdy za přítomnosti podpory OFS Svitavy se
na tréninku hráči vyřádili pohybově i jinak než se zaměřením na míč
a rozvoj fotbalové techniky.

Po podzimní části sezóny 2018/2019 jsme se přesunuli do tréninkových prostor tělocvičny ZŠ ve Švermově ulici (Na Lukách) v Poličce, jako již několik posledních roků. Zde probíhaly pravidelné
úterní tréninky. K tomu ještě čtvrteční v tělocvičně na Skalce
v Lubné. Hala je fajn, ale všichni se už těšíme na příchod jara a teplejší počasí, kdy opět vyběhneme na trávník sebranického hřiště.
Během zimy jsme odehráli jeden turnaj v Dolním Újezdě. Ten se
uskutečnil 9. 3. 2019. Bohužel jsme nebyli v plném počtu, a proto
jsme požádali o výpomoc Patrika Novotného z mladší přípravky
TJ Sebranice, který se projevil jako zdatná opora týmu. Podařilo se
nám vybojovat krásné třetí místo. V prvním utkání jsme nastoupili
proti týmu Čistá-Dolní Újezd. I přes naše vedení po prvním poločase,
byl konečný výsledek 5:6 v náš neprospěch. Ve druhém zápase jsme
porazili tým Horního Újezdu a poté jsme nastoupili k utkání o postup
do finále. Po prvním poločase jsme opět vedli nad týmem
z Litomyšle. Přes veškerou snahu jsme nakonec podlehli 4:6. Utkání
o třetí místo jsme zvládli výborně a porazili podruhé Horní Újezd.
Celý tým bych rád pochválil a vyzdvihnul snahu a bojovnost. Nesmím také zapomenout poděkovat pořadatelům za perfektní průběh
obou turnajů (9.–10. 3. 2019).
Nyní nás čeká druhá část sezóny a 8 turnajů okresního přeboru.
Začínáme již v neděli 14. 4. domácím turnajem. Těšíme se, že nás
přijdete podpořit.
Za trenéry Ing. Martin Filipi

Trénink „létajících trenérů“ pod vedením Mgr. Martina Komoňe a s podporou OFS Svitavy, společně pro ml. a st. přípravku TJ Sebranice v hale
Na Lukách v Poličce, v úterý 22. 01. 2019; foto: OFS Svitavy

Nelze opomenout, že stálost v docházce a neutuchající oblíbenost
mezi dětmi si uchovává fotbalový kroužek při ZŠ, kterého se stabilně
účastní i další kluci, kteří nejsou v týmu mladší přípravky TJ Sebranice. V druhé části zimní přípravy se s odvahou přidali: Matyáš Blažek
a Radim Renza (oba z Lubné), a nutno říci, že tým si tak pojistil stabilitu v počtu hráčů a i tím výrazně posílil.
Zimní čas končí vždy v pravý čas. Čím blíže k jaru, tím se den
rychleji prodlužuje. K fotbalovému zápolení se u hráčů začíná projevovat přirozená touha po venkovním vzduchu. Fotbalová sezóna
2018/2019 v turnajích okresní soutěže začíná o víkendu 13.–14. 4.
2019 a předtím bude třeba si při trénincích zvyknout na travnatý povrch, jiné chování míče, apod.
Tak s fotbalovou chutí – HURRÁÁÁ do toho!
Jana Svobodová

Turnaj st. přípravek v D. Újezdě, v sobotu 9. 3. 2019
Foto: Mgr. J. Novotný 2x

Krásné 3. místo v halovém turnaji v D. Újezdě, v sobotu 9. 3. 2019:
Zleva stojící hráči: Martin Němec, Matěj Vomočil, Josef Vopařil
zleva sedící hráči: Vojtěch Dřínovský, Patrik Novotný, Jakub Bartoš,
Štěpán Němec, a ležící Daniel Volf.
Trenéři zleva: Petr Kovář, Martin Filipi a Miloš Dřínovský

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

Hráči stojící zleva: Ondřej Mastík, Patrik Pohorský, Václav Leksa,
Nela Brabencová,
v podřepu zleva: Radim Renza, Matyáš Blažek, Filip Svoboda, Marek Mokrejš, František Malý a ležící Dominik Novotný.
Chybí: Patrik Novotný, Petr Kovář
Účast trenérů: Mgr. Jindřich Novotný, Jiří Mokrejš (na fotografii chybí)
Foto: J. Svobodová

DNE MATEK,
která se koná

v neděli 5. května 2019 od 14 hodin
na sále KD v Sebranicích
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ.
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Pouť po kaplích na Vysokém lese

Velikonoce 2019

24. března od 14. hodin začala tradiční pouť po kaplích na Vysokém lese. Počasí letos mimořádně přálo, tak se nás sešlo skutečně
hodně, a to 160.
Procesí bylo zahájeno u Killerovy kaple a v čele šel kříž a korouhve a za nimi účastníci nesli ikonu Zvěstování Páně, která byla
posvěcena a umístěna v dřevěné Demelově kapli. Ikonu věnovaly
Jiřina a Regina Kopeckých (sestry našeho Jarouška). Její osud je pohnutý, byla nalezena v Rakousku a vrátila se pouze po opravě na své
původní místo. Otec Pavel Kadlečík nás vedl, inspiroval modlitbou
a písní, až jsme doputovali ke Schlesingerově kapli s hojným pramenem úžasně dobré vody. Tam jsme dostali požehnání a občerstvili se
výbornými koláčky. Velký dík všem Kmoškovým.
Alena Pohorská

Velikonoce 2019
Milí farníci,
o Velikonocích si připomínáme největší událost od stvoření světa:
Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením přemohl zlo, překonal smrt
a ukázal lidem k Bohu cestu, kterou v ráji uzavřel hřích našich prarodičů. Velikonoční svátky proto slavíme jako veliké vítězství dobra
nad zlem, vítězství pravdy nad lží, vítězství života nad smrtí.
Někdo by však mohl namítnout: A co se změnilo po Kalvárii?
Carlo Carretto píše ve svém velikonočním zamyšlení: „Nezměnilo se
nic! Svět nadále existuje se všemi svými hanebnostmi, se svými masakry, člověk dál kráčí se svými slzami a se svým otroctvím“.
Není to tedy pouhá fráze, když říkáme Ježíš nás spasil? Bolest je
ve světě stále přítomná, stejně jako nejrůznější nespravedlnosti či
sobectví… I ta smrt si každodenně na lidech vybírá svou krutou daň!
Jaké to tedy je vítězství?
Svatá Terezie z Lisieux nás však upozorňuje, že Ježíš nás (sice)
má nepochopitelně rád, a přeje si, abychom s ním měli účast na spáse
duší, nechce však dělat nic bez nás. V podstatě nás tedy Ježíš zve,
abychom ho následovali. Jestliže on svým životem přemohl sám
na sobě zlo a svou smrtí smrt pohltil, dal nám příklad, jak můžeme
překonat zlo sami v sobě i zlo kolem nás a zvítězit nad smrtí, která
nás tak jako tak nemine. „Člověče, chceš se osvobodit od zla, které tě
utlačuje?“, pokračuje Carretto. „Dělej to, co dělal Ježíš. Chceš zničit
smrt, která tě sužuje? Zemři z lásky, jak to učinil Ježíš“.
To, co nám nabízí Ježíš, je neskutečně těžké. Jak beznadějně zápasíme se zlem! Vidíme jen nepatrný pokrok (pokud vůbec), když se
snažíme žít pravdivě a bez kompromisů ve světě lži. A jak se strachujeme před něčím tak bolestným jako je smrt. Není to však proto, že
jsme již vnitřně opustili Ježíše a sledujeme ho jen okrajově, zpovzdálí, ze zvyku? Že už vlastně nejdeme cestou Ježíšovou, ale úzkostlivě
si střežíme tu svoji cestičku, na které se vyhýbáme všemu nepříjemnému a těžkému.
Carretto to vidí naprosto jednoznačně: „Přemoci zlo, které se tě
snaží ovládnout, proměnit svou smrt v úkon lásky, to znamená podstoupit nutnou zkoušku, abychom vešli do království, kde vládne pokoj, svoboda, spravedlnost a láska. Nikdo nemůže absolvovat tuto
zkoušku za nás. Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na nás,
abychom se snažili dojít spásy. Jeho smrt ospravedlnila všechny,
protože on je Boží syn, ale do nebeského království nás na zádech
nevynese; vybízí nás, abychom ho následovali“.
Ježíšova oběť zaručuje každému spásu, ale bez vlastní snahy jí
nikdo nedosáhne. Teprve v náročném nasazení pro spásu duše uvidíme svou lidskou hodnotu. Velikonoce jsou jen jakýmsi nastaveným
zrcadlem: Co všechno udělal pro moji spásu Ježíš, a co pro ni dělám
já?
Ladislav Kozubík
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI SEBRANICE
O VELIKONOCÍCH
18. 4. 2019
Zelený čtvrtek – památku Poslední večeře Páně
18:00 Sebranice
mše svatá
po mši sv. - bdění v Getsemanech do 22:00
19. 4. 2019
Velký pátek – den Kristova utrpení
17:00 Sebranice
velkopáteční obřady
20:00 Sebranice
bdění u Božího hrobu (Velká síň) do soboty
15:00 hodin

20. 4. 2019
Bílá sobota
8:00 Sebranice
společná modlitba ranních chval (kostel)
9:00 Široký Důl
bdění u Božího hrobu (do 14,00 hodin.)
20:00 Sebranice
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
21. 4. 2019
Zmrtvýchvstání Páně
7:30 Sebranice
mše svatá
9:30 Lubná
mše svatá
9:45 Sebranice
mše svatá
11:00 Lezník mše svatá
22. 4. 2019
pondělí v oktávu velikonočním
7:30 Sebranice
mše svatá
9:45 Sebranice
mše svatá
Příležitost k Velikonoční svátosti smíření je v Sebranicích
v pátek 12. 4. 2019 od 14:00 hodin, v Širokém Dole v úterý 16. 4.
2019 v 16:30 hodin, v Lezníku ve středu 17. 4. 2019 v 17:30 hodin.
Jinak platí možnost ke svátosti smíření v Sebranicích ÚT–SO
od 6:00 hodin, v pátky od 18:00 hodin a v neděli půl hodiny před
každou mší svatou.

Pozvánka na přednášku do Dolního Újezda

Odpověď (poznávaní křížů) ze strany 4
č. 1 Kříž u Šimkových, čp. 221 Pohora; č. 2 Kaplička sv. Jana Nepomuckého
u čp.203 na Pohoře (nyní v rekonstrukci); č. 3 Kříž na Pohoře (u silnice Polička – Litomyšl); č. 4 Kříž Šimkových, čp. 221 Pohora (u silnice Polička – Litomyšl); č. 5 Kříž Jiskrových, čp. 161 Kaliště (u silnice Polička – Litomyšl);
č. 6 Plastika anděla (strom u kříže Jiskrových, čp.161 Kaliště, Polička - Litomyšl); č. 7 Pomník padlým na Kališti; č. 8 Kříž Říhových, čp. 3 Sebranice
(u silnice Sebranice – Horní Újezd); č. 9 Kříž v poli mezi Sebranicemi a Lubnou; č. 10 Kaplička sv. Jana Nepomuckého (u Lubné); č. 11 Kříž sv. Missie
(hřbitov); č. 12 Kříž před kostelem

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Duben, květen 2019
6.–7. 4.
MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,
461 100 497
13.–14. 4.
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
461 619 670
19. 4.
MDDr. K. Kučerová, Polička,
731 262 633
20.–21. 4.
MUDr. M. Kučerová, Polička,
461 724 635
22. 4.
MDDr. V. Martinec, Litomyšl,
461 615 402
27.–28. 4.
MDDr. P. Novák, Dolní Sloupnice, 465 549 236
1. 5. MUDr. L. Nováková, Dolní Sloupnice, 465 549 236
4.–5. 5.
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
461 614 614
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