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Z jednání ZO

Volby do Evropského parlamentu

Veřejné zasedání dne 15. 4. 2019
Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného
práva č. 25/19/HSYM – BP mezi obcí Sebranice a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jde o pozemky p.p.č. 71/10, 71/12 v k.ú. Sebranice
u Litomyšle v obci Sebranice.
- konání stanových táborů od 29. 6. 2019
do 24. 8. 2019 v katastru naší obce.
- Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace „Kompostujeme v obci Sebranice“.
Souhrn financování: 942 386 Kč dotace
a 166 304 Kč z vlastních zdrojů.
- postupnou výměnu a dobudování veřejného
osvětlení na Vysokém Lese s tím, že se nebudou prozatím instalovat světla osvětlující
kapličku.
- cenovou nabídku na zpracování zadávací
dokumentace a kompletní zajištění administrace
zadávacího
řízení
pro
akci
„Rekonstrukce a dostavba mateřské školy
v Sebranicích u Litomyšle“.
- cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro akci
„Rekonstrukce a dostavba mateřské školy
v Sebranicích u Litomyšle“.
- rozpočtové opatření č. 2/2019 v příjmech
a výdajích v částce 1 187 488,65 Kč.
- účetní závěrku obce Sebranice sestavenou
k 31. 12. 2018, a to bez výhrad.
- uzavření smlouvy na dobu určitou
od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019, výše nájemného
na sezónu 2019 v částce 15 000 Kč.
ZO uděluje souhlas:
- s celoročním hospodařením obce Sebranice
za rok 2018, a to bez výhrad.
ZO přijalo:
- návrh výběrové komise, která se konala dne
2. 4. 2019, na výběr nájemce pro čp. 100.
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o přidělení obecního bytu s tím, že
v současné době nemá obec žádný volný byt
k pronájmu, proto bude žádost zařazena
do pořadníku.
Lenka Karalová

Vážení občané,
ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou
konat volby do Evropského parlamentu.
Volební místností v naší obci bude zasedací
místnost Obecního úřadu Sebranice, která
bude otevřena v pátek 24. 5. od 14:00
do 22:00 hod. a v sobotu 25. 5. od 8:00
do 14:00 hod.
Právo volit má:
- státní občan ČR i občan jiného členského
státu EU, je-li na území ČR zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popř. mu byl vydán voličský
průkaz (např. i občan ČR s bydlištěm
v zahraničí zapsaný v zvláštním seznamu
u zastupitelského úřadu), přičemž musí splňovat podmínku dosažení věku 18 let alespoň
ke 2. dni voleb (k 25. 5. 2019),
- občan jiného členského státu EU musí
navíc
splňovat
podmínku
přihlášení
k trvalému nebo přechodnému pobytu
na území ČR nejpozději k 10. 4. 2019.
Překážky výkonu volebního práva: omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu (např. infekční oddělení), omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Volič, který nemůže hlasovat ve svém
„domovském“ volebním okrsku, může
na základě vydaného voličského průkazu
hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku,
avšak pouze na území ČR. O vydání voličského průkazu může volič požádat:
◊ písemně – písemná žádost musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději do 17. 5
2019. Žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče. Žádost lze zaslat též v elektronické podobě, avšak pouze
prostřednictvím datové schránky (musí se
jednat o osobní datovou schránku voliče).
◊ osobně – na obecním úřadě po prokázání
totožnosti příslušným dokladem lze žádat
do 22. 5. 2019 do 16:00 hod.
Voliči, kteří by se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemohli dostavit
do volební místnosti v den voleb, ale chtěli
by volit, se mohou nahlásit na Obecním
úřadě, tel.: 461 745 133, do soboty 25. 5.
2019 do 9 hod. a volební komise je navštíví
s přenosnou volební schránkou.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 6. 5. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová

Pravidelný svoz odpadů
Květen 2019
Popelnice: 3. 5., 17. 5., 31. 5.
Plasty: 20. 5.
Papír, olej: 31. 5.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v květnu oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
František Večeře
Jaroslav Novák
Marie Říhová
Antonín Rezek
Leopold Wilder
Irena Vladíková

87 let
85 let
84 let
84 let
75 let
65 let

V dubnu se narodil
Václav Hanák.
Rodičům gratulujeme!
V dubnu nás opustil
pan Karel Gutveis.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Vzpomínka
Dne 3. 4. 2019 nás navždy opustil
ve věku 62 let pan Karel Gutveis. Děkujeme
všem přátelům a známým za tichou vzpomínku.
Anna Kysilková a sestra Jarmila s rodinou

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 5. května 2019
od 14 hodin

na sále KD v Sebranicích
Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Přáníčko
V. Dítětová
V zahrádce kytičku
pro svoji matičku
natrhám.
S kytičkou srdíčko,
má zlatá mamičko,
Tobě dám.

Upozornění k pálení

Nalezené dioptrické brýle

Zatímco se většina z nás na jaře raduje z příchodu pěkného počasí,
hasiči očekávají nárůst požárů v přírodě. Upozorňujeme proto
na zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních zásad. Jaro se
pro mnohé nese ve znamení úklidu zahrad a pálení listí, trávy a klestí,
ať už na zahrádce nebo v lese. Vegetace je suchá, to s sebou přináší
vysoké riziko, že z kontrolovaného pálení vznikne požár.
Žádáme Vás, abyste využívali kontejnerů umístěných u silážních
jam a u Křivkových č.p. 256, které jsou určeny k ukládání odpadu
ze zahrad, větve je možné vozit na hromadu ke koupališti
Lenka Karalová, starostka obce

Vážení občané,
po zahrádkářské schůzi zůstaly v jídelně Agro družstva dioptrické
brýle. K vyzvednutí jsou v jídelně Agro družstva.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Pozvánka na tenisový turnaj
TENISOVÝ TURNAJ 2019
Srdečně zdravím všechny velké i malé příznivce
„bílého sportu“ s pozvánkou k účasti
v 8. ročníku tenisového turnaje ve čtyřhře:
„O pohár starostky obce Sebranice“.
Zájemci, hlaste se prosím do 15. května 2019
na tel. čísle: 604 669 362
nebo na e-mail: rostislavsvoboda.66@seznam.cz
Rosťa Svoboda

Přednáška o paměti a jejím trénování
Dne 4. dubna 2019 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu
přednáška o paměti a jejím trénování. Zájemci se dozvěděli, jak si
mohou zapamatovat nové věci, jak svou paměť trénovat a mnoho
dalšího.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Ceník sportovního areálu Sebranice
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, 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

Foto: I. Jílková

Kurz trénování paměti

PERMANENTKY NA KOUPALIŠTĚ
Narozeni 2014–2019
zdarma
Narozeni 2004–2013
100 Kč
Narozeni 2003 a dříve
240 Kč

Kurz Trénování paměti

(Lenka Macků, lektorka trénování paměti, lékařka)
každou středu od 9 do 10 hod. v zasedací místnosti OÚ Sebranice
•
celkem 8 lekcí
•
cena 50 Kč za hodinu
•
1. hodina bude 15. 5. 2019 v 9:00 hod., vezměte si s sebou
tužku a brýle na čtení
Přihlašování prodlouženo do 10. 5. 2019 - mailem na:
trenovanipameti-lm@seznam.cz. či na tel. 739 832 588.
Trénování paměti je pro každého, věk ani vzdělání nehraje roli.
Je zábavné a účinné proti zhoršování mozkových funkcí.

CENÍK VSTUPNÉHO KOUPALIŠTĚ
9–17 hod.
17–21 hod.
Děti do 5 let
zdarma
zdarma
Děti 5–15 let
25 Kč
10 Kč
Dospělí
45 Kč
20 Kč

Děti 5–15 let
Dospělí
Prodej na místě.

Květy nás provázejí po celý rok…
… a během dubna nás provázely především tyto květy:

Narcisy (lat. Narcissus)

Tulipány (lat. Tulipa)

Zlatice obecná (lat. Forsythia)

Řebčík královský
(lat. Fritillaria imperialis)

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
vstup 9+1
170 Kč
vstup 9+1
300 Kč

CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ
Tenisový kurt
60 Kč/hod.
Plážový fotbal
100 Kč/hod.
Plážový volejbal
60 Kč/hod.
Ping-pongový stůl
20 Kč/hod.
Souprava na tenis (2 rakety, 2 míčky)
30 Kč/hod.
Speed badminton (2 rakety, speedry)
30 Kč/hod.

Josef Trojtler z Lubné

Foto: M. Čermák 4x
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Informace ke kompostérům

Pozvánka na setkání rodáků

Vážení spoluobčané,
jak jste zaregistrovali v usnesení v těchto
Sebranických novinách, podařilo se nám
získat dotaci na podporu likvidace odpadů
rostlinného původu kompostováním. Pro ty,
kteří se přihlásili k odběru kompostéru a
chtějí se s námi zapojit a pomoci tím naší
přírodě sdělujeme, že nejprve vše musí
proběhnou dotačním kolečkem, tj. výběrové řízení, podpis smlouvy se SFŽP, následně objednání vlastních kompostérů a posečkání, až nám kompostéry vyrobí a dodají.
Na všechno, co jsem popsala, jsou lhůty,
a s kompostérem na vaší zahrádce můžete
počítat pro příští sezonu.
Děkuji za pochopení a jsem vděčná, že
tuto dotaci můžeme přijmout.
Lenka Karalová, starostka

Výměna vodovodu na Pohoře
Vážení spoluobčané,
výměna vodovodu na Pohoře I. etapa,
probíhá podle harmonogramu. Děkujeme
za Vaši toleranci, trpělivost a opatrnost,
s kterou projíždíte kolem stavby a respektujete práci strojů a lidí u silnice.
Lenka Karalová, starostka obce

Pítko na Vysokém Lese
Na Vysokém Lese je zbudováno pítko,
které je k dispozici pro pocestné. Doporučujeme vzít si vlastní hrnek. Voda je cca
ze 110m hloubky a je hydrogeology, kteří
tento vrt prověřovali, nazvána jako živá,
pramenitá, ozdravující voda.
Lenka Karalová, starostka obce

Žádost o úklid pytlů
Žádáme
majitele
pytlů o jejich odklizení
ze soukromého pozemku p. č. 173 v k.ú. Pohora a současně prosíme o ohleduplnost vůči
ostatním obyvatelům
naší obce.
Děkujeme.
OÚ Sebranice

Obec Sebranice nabízí
Obec Sebranice nabízí k prodeji keramické hrnky ruční výroby. Každý kus je originál. Cena: 160 Kč/ks.

Foto: M. Čermák 8x
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Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Přijímačky nanečisto
Dne 19. března 2019 si žáci deváté třídy na naší škole 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,
českého
a
anglického
jazyka. Po polední přestávce
budoucí studenti
a učni absolvovali
pohovor,
ve kterém zkušební
komise
hodnotila jejich Písemná část
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 znalostí žáků. Při pohovoru nás příjemně překvapilo jejich
přirozené vystupování a pohotové odpovědi.
Žákům se dařilo v českém a anglickém jazyce, zato
v matematice se projevily menší nedostatky, které je potřeba před
skutečnými přijímacími zkouškami ještě doplnit.
Matematika
(max. 32 bodů)
Český jazyk
(max. 30 bodů)

Anglický jazyk
(max. 56 bodů)

Aneta Renzová
Pavel Jána
Adéla Kárská

1.
2.
3.

Aneta Renzová
Jan Hegr
Pavel Jána
Lucie Vítová
Tereza Glänznerová
Jan Vostřel
Vít Zavoral

27
26
25

Jan Hegr
Pavel Jána
Aneta Renzová

53
47
44

Filip Kotouček
Pavel Jána
Jan Vostřel

10
10
10

Pavel Jána
Aneta Renzová
Jan Hegr

104
103
95

Pohovory
(max. 10 bodů)
Celkové pořadí
(max. 128 bodů)

1.
2.
3.

Lednička – Druhá šance mě zachránila

Body
23
22
16

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Recyklohraní
Naše škola je zapojena již několik let do celostátní akce Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
V letošním školním roce byl vyhlášen třetí úkol s názvem S rýmy
nejsou šprýmy aneb Příběhy vysloužilého elektra. Žáci měli možnost
zapojit svou fantazii, vcítit se do kůže starého spotřebiče a napsat jeho
příběh libovolnou formou – jako básničku, povídku, fejeton nebo
třeba jako interview. Vybrali jsme dvě nejzdařilejší slohové práce
a odeslali je společnosti Elektrowin. Všichni věříme, že snažení našich žáků bude kladně ohodnoceno. Tak držíme palce!
H. Dvořáková

Už je tomu dávno,
co jsem byla mláda,
používána večer, odpoledne i ráno,
to jsem měla ráda.

Co se bude dít?
Jak se budu mít?
Otázky se hromadily,
celou mě pohltily.

Stála jsem hrdě
a dívala se zpříma
jako stráž na hradě,
co nikdy neusíná.

Recyklace!
Co to znamená?
Začátek konce?
Pro mě možná.

Sladké i slané,
velké a malé,
co ve mně skryli,
nikdy neztratili.

Avšak mohutný úkol
padl na má ramena,
druhotná surovina,
to je má vidina.

Však jednou,
bylo tomu za deset let,
z kopce to šlo se mnou,
no, povím Vám - žádný med.

Součástí mládí
stala jsem se,
můj život nekončí,
já ožila jsem.

Bez chladu jsem skončila,
trápení mě obklopilo,
má bázeň se splnila
a vše ve mně se zkazilo.

To je má příležitost,
to je můj sen.
A teď?
Den co den
užívám si jen.

Vyměnili mě,
zazvonil mi zvonec
a já myslela,
že je se mnou konec.

Druhou šanci dali mi,
svůj úkol tak splnili.
Aneta Renzová, 9. třída

Varná konvice
Když jsem se zrodila, netušila jsem, co se děje. Ani kdo nebo co
jsem. Podívala jsem se na sebe. Samý kov natřený červenou barvou,
drátky a šroubky. Nic víc. Pak jsem spatřila další věci, vypadající
stejně jako já. Moji bráškové a sestřičky. Byli tu i lidé.
Najednou ti lidé vzali kartonové krabice a bublinkovou fólii,
do které nás všechny hezky zabalili. V krabici byla tma. Pozvolna
nás někdo zvedl a odnášel někam do neznáma. Uvědomila jsem si,
že se ocitám v autě a rozjíždíme se. Byla to dlouhá cesta a já mezitím dumala nad tím, k čemu nejspíše sloužím a proč tady jsem. Konečně auto zastavilo, opět mě někam přenášeli. Doufala jsem, že tu
se mnou budou i mí sourozenci. Položili mě, ale nerozbalili. Jen tak
jsem tam ležela. Bylo to dlouhé čekání. Nakonec mě opět odvezli.
Tentokrát mě i rozbalili a já se ocitla na zcela jiném místě. Viděla
jsem muže a ženu, která držela malého človíčka. Tito lidé a já jsme
tvořili rodinu. Konečně jsem se cítila chtěná a potřebná. Dále tu byly
i další elektrospotřebiče, např. lednice, mikrovlnná trouba, televize,
mobil atd. Postavili mě na kuchyňskou linku. Tam bylo moje místo.
Konečně po dlouhých měsících jsem zjistila, k čemu sloužím. Nalili
do mě studenou vodu a já ji ohřívala do té doby, dokud se nezačala
vařit. Věřili byste tomu? To byla má každodenní činnost. Jak šla
léta, začalo mě bolet bříško. Muž a žena říkali, že mám v břiše ,,vodní kámen“. Nalili do mě páchnoucí nažloutlou tekutinu, které
říkali ocet. Tato odporně páchnoucí tekutina mi ale moc pomohla
a nic mě již nebolelo.
Jednoho dne dala maminka vařit vodu. Když jsem ji dovařila
a chtěla si odpočinout, ucítila jsem na sobě něčí dotek. Byl to ten
malý človíček. Tedy už nebyl malý, ale vyrostl v neposedného
chlapce. Chtěl mě zvednout, ale tíha vody mu nedovolila mě udržet.
Jakmile na mě sáhl, vykřikl, jak se o mě spálil. Tím na sebe ale vylil
horkou vodu a upustil mě. Začal brečet. Přiběhla žena, okamžitě
popadla chlapce, opařenou ruku mu dala pod kohoutek studené vody. Za chvíli přišel i muž a někam je odvezl. Já zůstala ležet na pod-

Všem žákům přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek
a přijetí na střední školy.
Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

Pohovor s žákem; Foto: ZŠ 2x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Pozvánka ZUŠ Dolní Újezd
Květnová pozvánka ze Základní umělecké školy
Dolní Újezd

laze a vše mě bolelo. Když opět přijeli, kluk měl obvázanou ruku.
Rozlitou vodu utřeli. Jakmile mě zvedli, uviděla jsem na jedné straně
promáčklinu. Opět mě zabalili do bublinkové fólie, dali do krabice
a odvezli.
Poté co mě rozbalili, jsem nebyla doma s rodinou, ale v místnosti
podobné té, ve které jsme se zrodila. Nevěděla jsem, co to má znamenat, ale za těch pár let strávených u lidí jsem si byla jistá, že vědí, co
dělat. Možná to nějak souvisí s tou promáčklinou. A opravdu. Lidé
mě vzali a rozebrali na malé částečky. Nejdříve to bolelo, ale pak to
přešlo. Nakonec jsem nic neviděla.
Když jsem se probrala, byla jsem v jiné podobě. Jak to? Vše jsem
si pamatovala. Lidi i recyklaci. Pak jsem to pochopila. Pokud se něco
rozbije a vy to dáte recyklovat, zrodí se ,,nový život“.
Lucie Renzová, 8. třída

Měsíc květen je u nás přímo nabitý nejrůznějšími
akcemi, na které bychom vás rádi pozvali.

Matematický KLOKAN
17. března se žáci druhé až deváté třídy zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže KLOKAN. V náročné soutěži odpovídali
na otázky, které byly rozděleny podle obtížnosti. Za úlohu mohli
získat 3, 4 nebo 5 bodů, ale za špatnou odpověď se 1 bod odečetl.
Soutěžící využili své znalosti z matematiky, uplatnili logickou úvahu,
prostorovou představivost a odhad.
Nejlepších výsledků dosáhli:
Kategorie Cvrček
2. a 3. třída
Natálie Zachová 63 bodů
(max. 90 bodů)
Eliška Jánová
60 bodů
Tobiáš Lehotský 60 bodů
Kategorie Klokánek 4. a 5. třída
Jitka Rubková
95 bodů
(max. 120 bodů)
Tadeáš Glänzner
94 bodů
Tomáš Kadidlo
93 bodů
Kategorie Benjamín 6. a 7. třída
Andrej Bartoš
108 bodů
(max. 120 bodů)
Václav Bulva
80 bodů
Marie Drobná
77 bodů
Kategorie Kadet
8. a 9. třída
Pavel Jána
92 bodů
(max. 120 bodů)
Štěpán Filipi
74 bodů
Lucie Vítová
68 bodů

Další zajímavé akce v měsíci květnu
16. 5. 2019 – III. Koncert absolventů ZUŠ, 17:00 hodin, koncertní
sál školy
22. 5. 2019 – Závěrečné vystoupení tanečního oboru, 17:00 hodin,
Sokolovna Dolní Újezd
23. 5. 2019 – Vernisáž a výstava výtvarného oboru, 17:00 hodin,
prostory ZUŠ Dolní Újezd
31. 5. 2019 – III. ročník celostátní akce ZUŠ Open, 10:00 – 17:00
hodin, park Dolní Újezd
1. 6. 2019 – III. ročník celostátní akce ZUŠ Open, 13:00 hodin, Sebranice – Setkání rodáků
Více se o všech připravovaných akcích dozvíte na našich webových
stránkách a na našem školním facebooku. Sledujte naše plakáty
.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za ZUŠ Dolní Újezd Mgr. Jana Frišová

Výsledky žáků byly zařazeny do celorepublikové statistiky.
Andrea Kvasničková

Den otevřených dveří v ZŠ

Zápis do ZUŠ Dolní Újezd

Pozvánka na školní ples
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Národopisné oblasti – České Horácko

Kraj Smetany a Martinů

Pokračování z minulého čísla Sebranických novin.
Nedaleko Trhové Kamenice leží Nasavrky, což je velmi významné a zajímavé sídlo na území Českého Horácka. První písemná zmínka o Nasavrkách pochází z roku 1318, kdy se o nich píše
v dochovaném zbytku zemských desek. Již okolo roku 1350 zde stál
kostel a v místě dnešního zámku tvrz. Nasavrky – původně Nazavrchy – patřily králi a císaři Karlu IV., který je v roce 1355 daroval
spolu s nedalekým hradem Stradou pražskému arcibiskupství. V roce
1360 získaly Nasavrky status města.
V místní části Libáň prožíval část svého dětství hudební skladatel
Zdeněk Fibich (1850-1900).
Renesanční zámek pochází
z počátku 17. století, kdy byl
přestavěn ze středověké tvrze.
Na dvoupatrové budově jsou
psaníčková sgrafita. Zámek je
postaven
na
půdorysu
T
s polygonálními nárožními baštami na východní straně, střechu
zdobí dvě věžičky. V přízemí je
obřadní síň s rozměrnou sochou
zámek v Nasavrkách,
od Olbrama Zoubka. Dále zde Renesanční
zdroj fototuristika.cz
najdeme
muzeum
s galerií.
V muzeu jsou památky na období Keltů u nás. Gotický kostel sv. Jiljí
ze 14. století byl přestavěn barokně, fara je nová (2001). Sad jedlých
kaštanů pod zámkem byl založen v letech 1776–1778, dnes je chráněn jako přírodní památka Kaštanka, největší stromy mají obvod
kmene 5 metrů, působí monumentálně a majestátně. Na náměstí najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého, v parku pomník T. G. Masaryka.
V těsném sousedství Nasavrk leží menší sídlo České Lhotice, kde
na ostrohu nad řekou Chrudimkou najdeme pozůstatky keltského
hradiště – oppida – z posledních dvou století před Kristem, jež se řadí
k stradonické kultuře. Keltské oppido je ze tří stran chráněné mohutnými valy, ze čtvrté srázem nad řekou. Kromě valů jsou zde zbytky
základů tehdejších domů a pohřební mohyly. Z Nasavrk sem vede
naučná Keltská stezka. Na vrchu Hradiště byla v roce 2006 postavena
dřevěná rozhledna Boiika (podle keltského kmene Bójů), 14,5 metrů
vysoká, s panoramatickým výhledem na krásné Železné hory.
Dalším sídlem, které nesmíme vynechat při návštěvě národopisné
oblasti České Horácko je Vilémov. Okolo roku 1120 byl Vilémem
ze Sulzbachu založen benediktinský klášter (zmínka se dochovala
ve Fürstenberském rukopise Kosmovy kroniky). Klášter se stal centrem mimořádné vzdělanosti a správním místem rozsáhlého panství.
Zpustošen byl v roce 1278 vojsky císaře Rudolfa I., poté byl obnoven
a definitivně zničen až na začátku husitských válek v roce 1421, kdy
husitské vojsko za sebou zanechávalo totálně spálenou zemi a vyvraždilo většinu obyvatel v místech kudy táhlo. Po této apokalypse se
panství dostalo do rukou šlechty. Již v roce 1352 je při klášteře vzpomínáno malé město. Roku 1469 zde obklíčil Jiří z Poděbrad vojska
uherského krále Matyáše Korvína a donutil jej ke smíru, který byl
podepsán pod lípou v nedalekém Úhrově (4 km východně od Vilémova). V současné době má Vilémov titul městyse.
Na místě původních budov kláštera, dnešní místní část zvaná
Klášter byla postavena renesanční tvrz. Ta byla v polovině 18. století
přestavěna na pozdně barokní zámek. Kolem objektu se rozkládá
francouzský park s empírovým náhrobkem mladé ženy. Zámek byl
do roku 1992 využíván jako základní škola, poté byl vrácen
v restituci potomkům rodu Reiských a zrekonstruován. Barokní kostel sv. Václava pochází z roku 1726. V interiéru stojí za pozornost
hlavní oltář s barokním obrazem sv. Václava z dílny Petra Brandla.
Pozoruhodný je rokokový stříbrný velmi bohatě tepaný tabernákl
s milostným obrazem Panny
Marie millesimovské.
Třemošnice
je
město
na úpatí Železných hor, jeho
historie
je
úzce
spjata
s dějinami hradu Lichnice.
První písemná zmínka pochází
z roku 1564, městský titul udělen roku 1994. Na místě staré
tvrze nechal Jan Václav CaretZříceniny hradu Lichnice, zdroj wikipedie
to-Millesimo postavit barokní
zámek, ve kterém je kaple sv. Anny, navržena byla fenomenálním
architektem Janem Blažejem Santinim. Na skalnatém návrší (480 m)
nad městem se nacházejí zříceniny hradu Lichnice.
Pouť po Českém Horácku zakončíme v příštím čísle Sebranických
novin.
Josef Trojtler z Lubné

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – květen 2019
Borová
11. 5. 2019 – Oslavy 100 let od založení Červeného kříže a obnovení tradice stavění máje
Od 13:30 hod. v areálu sokolovny, bohatý program se skvělou hudbou
a dobrým jídlem, v případě nepřízně počasí bude program přesunut
do sokolovny.
Bystré
16. 5. 2019 – Zpívání v máji
Od 17 hod. v divadelním sále sokolovny. Kromě pěveckého sboru
Notička se představí dramatický kroužek I. stupně s divadelním zpracováním starých českých pověstí a dramatický kroužek II. stupně
s pohádkou O princezně Mlsalce.
25. 5. 2019 – Turnaj „Bysterský petanque“
Od 10 hod. v zámeckém parku, startovné činí 150 Kč.
31. 5. 2019 – Tančím, tančíš, tančíme – Taneční akademie, se kterou
vystoupí od 17 hod. žáci tanečního oboru ZUŠ Bystré v divadle.
Dolní Újezd
17. 5. 2019 – Den matek
V 17:00 Sokolovna Dolní Újezd, vystoupí ZUŠ Dolní Újezd
Litomyšl
17. 5. 2019 – 24. 5. 2019, denně 8:00–17:00 – Májová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Výstava květin, převážně rhododendronů a azalek.
20. 5. 2019, 18:00 – Postel hospoda kostel
Zámecký pivovar, Litomyšl
Talk show Zbigniewa Czendlika. Součástí pořadu je autogramiáda
stejnojmenné knihy.
Vstupné: 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
29. 5. 2019, 18:00 – Zdena Jordánová: Muž a žena - umění žít
Zámecký pivovar, Litomyšl
Přednáška. Ing. Zdeňka Jordánová je česká spisovatelka knih o osobnostním růstu, pořádá kurzy a semináře a poskytuje individuální poradenství.
Vstupné: 290 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
pořádá Centrum Spontanea
Polička
4.–5. 5. 2019 – Hradní jarmark na Svojanově
www.svojanov.cz
5.–26. 5. 2019 – Martinů fest
Tradiční festival klasické hudby věnovaný odkazu Bohuslava Martinů. Koncerty probíhají každou květnovou neděli ve velkém sále Tylova domu. (5., 12., 19., 26.5.)
www.tyluvdum.cz
24.–25. 5. 2019 – Poličské Rockoupání
Oblíbený rockový festival na poličském koupališti
Sebranice
9. 5. 2019 – Kurz síťování
15–19 hodin, naučíte se základům síťování. Sebranice Světnice č.p. 8
Svojanov
18. 5. 2019 v 16 hod. – POCTA RODÁKOVI – koncert k nedožitým 90. narozeninám operního pěvce, člena opery ND v Praze Dalibora Jedličky
ve svojanovském kostele sv. Petra a Pavla, s následným odhalením
pamětní desky na náměstí ve Svojanově.

Pozvánka na svátky řemesel
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Sebranice u Boskovic

Sebranice u Boskovic

Při přírodovědných toulkách údolím Svitavy
(studoval jsem tamní stromy, keře a byliny) jsem procházel okolo Svitávky, odkud je to do Sebranic co by
kamenem dohodil (asi 2 km). Rozhodnutí navštívit
Sebranice bylo zcela jasné a jednoznačné. Při procházce po Sebranicích jsem měl několik rozhovorů
s místními obyvateli. Při návštěvě Obecního úřadu mě
velmi přátelsky, vlídně a laskavě přivítala paní účetní, která mně věnovala mimořádnou pozornost. Připravila pro mě mnoho písemných
materiálů a odpovídala na moje otázky týkající se Sebranic. Odpovědi
paní účetní jsem si pečlivě zapisoval a čerpal z nich při psaní tohoto
článku. Asi za půl hodiny přišel pan starosta Jiří Páral, který má každou středu úřední hodiny od 16 do 18 hod. Panem starostou jsem byl
přátelsky přivítán a rozhovor s ním byl pro mě velmi zajímavý a inspirující.
Nyní o Sebranicích.
Krajina, kde leží Sebranice, lákala k osídlení od nepaměti. Svědčí
o tom předměty, které byly nalezeny v polích, jsou to kamenné sekyrky, železný a kostěný šíp, bronzové jehlice a spony, malé hrníčky,
železné kroužky, železná sekyra a další. Těmito nálezy je proslulá
Boskovicko-Jevíčská brázda. Na Malém Chlumu poblíž Krhova bylo
opevněné sídliště z mladší doby halštatské kultury (8.–6. století před
Kristem), nazývané platěnický lid.
V historických zápisech najdeme první zmínku o Sebranicích roku
1043. V roce 1255 náležely Sebranice již klášteru v Rajhradě u Brna
a byl zde již kostel, o tři roky později získal obec Bohuslav, syn
Crhův. V dalších stoletích vlastní Sebranice páni z Kunštátu, páni
z Boskovic, hrabata z Harderku, svobodní páni z Imbsen.
V patnáctém století části obce užívaly vladycké rody, například Jiřík
ze Zhoře a na Cebranicích a Hůska z Cebranic.
První podrobná zpráva o škole se datuje k roku 1790. V roce 1818
byla postavena nová jednotřídní škola, ta se později rozšířila na dvojtřídní a v roce 1901 na trojtřídní. Tehdy ji navštěvovalo 180 sebranických dětí. V roce 1869 se Sebranice staly samostatnou obcí
v boskovickém okresním hejtmanství. Počet obyvatel obce se
v historii měnil, nejvíce obyvatel měly Sebranice v roce 1900,
k trvalému pobytu se hlásilo 1016 občanů. Nyní mají Sebranice přes
240 čísel popisných a žije zde 627 lidí.
Vesnice leží mezi Kunštátem a Svitávkou v malebné oblasti Českomoravské vrchoviny a Moravského krasu. Patří do okresu Blansko
a Jihomoravského kraje. Obec je 7 km západně od města Boskovice.
Sebranice leží v nadmořské výšce 344 metrů a celkovou katastrální
výměru mají 803 hektarů, z toho má orná půda rozlohu 67 procent.
Lesy jsou na ploše jedné desetiny katastru. Přes vesnici protéká potok
Sebránek, do něho se vlévá potok Nejrovský. V obci je mateřská škola a první až čtvrtý ročník základní školy. Děti od páté třídy chodí
do okolních obcí.
Nejstarší dochovanou stavbou
v Sebranicích je kostel Nanebevzetí
Panny
Marie.
Kostel
stojí
v dominantní poloze nad obcí, vystavěn je v gotickém slohu.
Ve vysoké věži jsou čtyři zvony –
Král slávy, Královna nebes, Zvon
chvály a Zvon mrtvých. Okolo
kostela se rozkládá původní hřbitov. Ve vesnici a okolí jsou kříže Kostel Nanebevzetí panny Marie;
a boží muka. Poblíž kostela je ba- zdroj httpm.farnostsebranice.eu
rokní socha sv. Jana Nepomuckého. Jedinečnou zajímavostí je miniaturní kopie hradu Karlštejna, kterou pan Jaroslav Páral postavil za 14
let z 28000 oblázků. Správa Karlštejna mu udělila kovovou plaketu
Karla IV. za jeho výjimečný počin. Uprostřed obce je zachovalé selské stavení se žondrem, což je historická sýpka na šesti dřevěných
pilířích, kterou postavil rychtář a kronikář Ondřej Kanýz. Jde o naprostý unikát.
Obyvatelé Sebranic žijí bohatým
kulturním, sportovním a spolkovým
životem. Ze spolků je zastoupen
Český svaz chovatelů a Kroužek
mladých chovatelů, Svaz tělesně
postižených, Myslivecký spolek
a Sbor dobrovolných hasičů. Ze sportů v Sebranicích vyniká malá kopaná,
je hrána na okresní úrovni, dále se
Žondr
intenzivně věnují aerobiku a stolnímu tenisu. Kultura začíná sezónou
několika plesů, pokračuje masopustním průvodem a ostatkovou zábavou, pálením čarodějnic, zábavami o pouti v pátek i v sobotu a kulturním programem o Vánocích a Velikonocích.

Sebranice jsou součástí mikroregionu Kunštátsko-Lysicko,
ve kterém je sdruženo celkem 22 obcí s deseti tisíci obyvateli.
A nakonec jak Sebranice ke svému názvu přišly - podle věhlasných etnografů to proběhlo následovně: V hluboké minulosti, kdy
byla Morava osídlována slovanskými kmeny, tak se jeden z vůdců
jmenoval Cebran, který vykácel část lesa a na tomto místě založil
dřevěný dvorec. Kmen Cebranů obdělával pole, choval dobytek
a rodina Cebrana se zdárně rozrůstala a jeho potomci dostávali jméno
Cebranic a postupným vývojem jazyka se došlo až k dnešnímu názvu
Sebranice.
Obyvatelům jak moravských, tak českých Sebranic přeje do následujícího období všechno dobré Josef Trojtler z Lubné.

Pozvánka

Po 4 letech se v Sebranicích vracíme k organizaci akce pod záštitou FAČR: „Měsíc náborů – Můj první gól“, která je výhradně
určena dětem z MŠ a dětem z 1. a 2. třídy ZŠ, místních i z blízkého
okolí.
Akce vyzývá děti k zájmu o radost z venkovních aktivit při kolektivním sportu – fotbalu, především. Vedle finančního příspěvku
k zajištění průběhu sportovního dopoledne od FAČR umožňuje prezentaci klubu a obce k celorepublikovému povědomí.
Fanoušci, rodiče, prarodiče, přátelé, známí, ... – všichni jste tímto
srdečně zváni a vítáni k vytvoření společného zážitku!
Jana Svobodová

Svoz nebezpečného odpadu
Vážení občané,
v květnu proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Letos se bude jednat o sobotu. Konkrétní datum
bude zveřejněno na webových stránkách obce Sebranice a vyhlášeno
místním rozhlasem.
Sběrná místa:
Sebranice, parkoviště za KD – 8.00 hod.
Pohora, u kapličky – 8.20 hod.
Pohora, u kontejneru proti čp. 224 – 8.45 hod.
Kaliště, u pomníku – 9.00 hod.
Vysoký Les, u kapličky – 9. 20 hod.
Prosíme občany, aby odpad odevzdávali ve svozový den přímo
zaměstnancům odborné firmy. Hromady odpadu jsou až do doby
odstranění černou skládkou.
Do nebezpečného odpadu patří:
Ledničky, mrazničky, trouby, sporáky, televizory a jiná podobná
zařízení, podlahové krytiny, keramika, plastové předměty, hračky,
akumulátory, olejové filtry, hadry, oleje, tuky, léky, monočlánky,
nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, spreje, zářivky, výbojky.
Do nebezpečného odpadu nepatří:
Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára, azbest,
dřevo, pneumatiky, železo a barevné kovy.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková
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Pozvánka

Hospůdka Na koupališti
Zveme Vás k návštěvě
HOSPŮDKY NA KOUPALIŠTI
která od 3. 5. 2019
zahajuje svůj sezónní provoz.
Možnost obědů.
Přijďte posedět do příjemné restaurace
s krásnou vyhlídkou.
Otevřeno bude v květnu
jen pátky a o víkendech:
Pátek 16–22 hod.
Sobota: 11–23 hod.
Neděle: 11–22 hod.
Otvírací doba v dalších měsících bude upřesněna.
Pozvánka do Dolního Újezda

Nabídka zaměstnání
DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové
IČ: 42197449, DIČ: CZ42197449
http://www.hk.caritas.cz

vy hl aš u j e

VÝB ĚR O V É ŘÍ ZE N Í
na o bsa ze ní mí st a
řed ite l/ ře dite l ka O bla s t ní cha rit y Po l ič ka
Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání
manažerské a organizační dovednosti
koncepční myšlení
znalost sociálně-zdravotní problematiky a působení Charity
bezúhonnost
Vítáme:
zkušenosti s realizací projektů, čerpáním dotací a grantů
praxi řízení kolektivu a týmové spolupráce
Nabízíme:
smysluplnou a tvůrčí práci na plný úvazek na dobu 4 let s možností prodloužení

Rozpis služeb zubní pohotovosti

Strukturovaný životopis, motivační dopis, vyjádření duchovního
správce, hlavní koncepční teze rozvoje OCH Polička (max. 2 strany)
posílejte do 17. 5. 2019 na adresu:
Diecézní katolická charita, Velké nám. 37/46,
500 01 Hradec Králové
Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení“

Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Květen, červen 2019
1. 5.
MUDr. L. Nováková, D. Sloupnice, 465 549 236
4.–5. 5.
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
461 614 614
8.5.
MUDr. J. Sejkorová, Polička,
606 202 501
11.-12. 5.
MUDr. S. Ševčík,
Polička,
461 724 423
18.–19. 5.
MUDr. D. Švecová, Litomyšl,
461 613 663
25.–26. 5.
MDDr. B. Vlčková, Litomyšl,
461 615 402
1.–2. 6.
MUDr. M. Adamcová, Polička,
461 725 987
8.–9. 6.
MUDr. S. Adamec,
Polička,
461 725 987

K osobnímu pohovoru, který je plánován na 29. 5. 2019, budou
vybrané uchazečky a vybraní uchazeči
pozváni telefonicky nebo mailem.
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