SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 17. 6. 2019
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- nabídku Energy Benefit Centre a.s. Předmětem nabídky je „Projektová dokumentace –
návrh interiéru MŠ“ v rámci projektu
„Rekonstrukce a dostavba mateřské školy
v Sebranicích u Litomyšle“.
- smlouvu o podmínkách zřízení stavby
č. SMLM-249/1191/MS/87/2019. Smlouva je
uzavřena mezi Pardubickým krajem, obcí
Sebranice a BUILDING EXPERT s. r. o.
- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019
č. 11/2019 na financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka“.
Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice
a Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka. Dotace je ve výši 34.616 Kč.
- smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova č. OŽPZ/19/22842. Smlouva
je uzavřena mezi obcí Sebranice a Pardubickým krajem. Předmětem smlouvy je účelové
poskytnutí
neinvestiční
dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na akci „Oprava místních komunikací
v obci Sebranice“ ve výši 110.000 Kč.
- smlouvu o poskytnutí dotace „Obnova veřejného prostranství“ mezi Mikroregionem
Litomyšlsko a obcí Sebranice. Dotace je
ve výši 45.000,- Kč.
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice
a Svazkem obcí Vodovody Poličsko. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí dotace
na akci: „Obec Sebranice rekonstrukce vodovodu – I. etapa“ ve výši 1.559 894 Kč.
- prodej pozemku p. č. 498/22 k. ú. Sebranice
u Litomyšle. Cena za pozemek je cena obvyklá 35 Kč/m². Kupující si hradí vklad
do katastru nemovitostí.
- rozpočtové opatření č. 4/2019 v příjmech
a výdajích v částce 1 588 894 Kč.
- umístit kabel veřejného osvětlení v části
„Jiskrův kopec“ do země, společně s novou
plánovanou přípojkou el. vedení ČEZ.
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o přidělení obecního bytu s tím, že
v současné době nemá obec žádný větší volný
byt k pronájmu, proto bude žádost zařazena
do pořadníku.
- smlouvu o připojení odběrného místa
č. 19_SOP_01_4121528035. Smlouva je
uzavřena mezi Mateřskou školou Sebranice,
okres Svitavy a ČEZ Distribuce, a. s.
- závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí AZASS za rok 2018.
Lenka Karalová, starostka obce
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Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO, které se koná
v pondělí 15. 7. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Poplatek za svoz odpadu
Upozorňujeme občany, kteří si splátku
poplatku za odvoz domovního odpadu rozdělili na dvě části, že do konce června,
tj. do 30. 6. 2019, je splatná druhá část
poplatku. Splátku je možné uhradit hotově
do pokladny obce nebo převodem na účet
obce č. 1217273389/0800, variabilní symbol
číslo domu.
Současně upozorňujeme, že v případě
požadavku osvobození třetího a dalšího
dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné
doložit důvod osvobození (potvrzení
o studiu), a to u všech nezaopatřených
dětí, které ukončily základní školu a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku, a to do věku 26 let. Pokud potvrzení
o studiu nebude doloženo do 31. 7. 2019,
nemůže být dítě osvobozeno. Potvrzení je
možné
zaslat
na
e-mail:
obec@sebranice.cz nebo donést na Obecní
úřad.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Poděkování
Děkuji všem, kteří se podílejí na údržbě
veřejných prostranství v obci nebo výsadbě
květin. Každý ví, koho se to týká. Je chvályhodné, že trávu ukládáte do kontejnerů
a větve odvážíte k Mikulášku.
Lenka Karalová, starostka obce

Prodej medu
Na Obecním úřadě
v Sebranicích
je k zakoupení
čerstvý včelí med.
Jedná se o produkt
včelařského kroužku
Sebranice.
Cena: 130 Kč.

Pravidelný svoz odpadů
Červenec, srpen 2019
Popelnice: 12. 7., 26. 7., 9. 8.
Plasty: 15. 7.
Papír, olej: 26. 7.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v červenci
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Milada Nováková
Pavel Kopecký
Zdeněk Kvapil
Marcela Večeřová

91 let
55 let
55 let
50 let

„Dosáhnout klidu
znamená dát toku pohybu
ten správný směr.“
Chan Fej-c
V červnu se narodily:
Barbora Patočková
a Rozálie Vopařilová
Rodičům gratulujeme!
V červnu jsme se rozloučili
s panem Štefanem Šivákem
a paní Annou Kovářovou.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Pozvánka na Anenskou pouť
Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na

ANENSKOU POUŤ
NA VYSOKÉM LESE

která se koná
v neděli 28. 7. 2019.
V 15 hodin začne mše svatá.
Po mši bude posezení s harmonikami.
Občerstvení zajištěno.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
hasičkám, hasičům a příznivcům SDH
za pomoc při oslavách 140. výročí založení
našeho sboru. Děkuji za pomoc při organizaci oslav, za přípravu výstavy, vystoupení
a požární útok mladých hasičů, obsluhu
ve stáncích s občerstvením, pomoc při přípravách a následném úklidu, panu Václavu
Kopeckému za dopravu hasičské techniky.
Taktéž děkuji za pomoc paní Janě Vomočilové, paní starostce Lence Karalové, Obecnímu úřadu a TJ Sebranice.
Za SDH Miroslav Kopecký

Ohlédnutí za VI. setkáním rodáků obce Sebranice
Jednoduše… Povedli se! Sebranice samy sobě znovu ukázaly, že
Sebraničtí jsou veselí, obětaví a mají rádi společenství. Děkuji všem,
kdo přispěl. Ať si je to v běžném životě jak je, když jde o nás, umíme
se stmelit a užít si to.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali a byli tady.
Lenka Karalová, starostka obce
Statistika
Na VI. Setkání rodáků obce Sebranice bylo v podpisových listinách zapsaných celkem 403 návštěvníků. Z toho bylo 252 trvale
žijících v Sebranicích, 116 rodáků, a 35 ostatních hostů.
Nejstarším rodákem byl Jiří Vokatý, nar. 1931, pochází z č. p.
260, nyní žije v Poličce. Nejstarším občanem na VI. Setkání rodáků
obce Sebranice byl Václav Klusoň, nar. 1927, žije v č. p. 232.
Václav Klejch, nar. 1938, pochází z č. p. 93, nyní žije v Banské Bystrici, k nám přijel z největší dálky v rámci Evropy.
Z nejvzdálenějšího místa celkově, a to z USA, k nám dorazila rodina
Pohorských. Předci pana Pohorského pocházeli ze Sebranic.
Za OÚ Sebranice Gabriela Prokůpková

Foto: A. Kučerová 13x
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Ohlédnutí za VI. setkáním rodáků obce Sebranice
Vážení,
dovolte mi, abych vám poděkovala a pogratulovala za perfektní
uspořádání oslav, kterých jsme se s rodinou rádi zúčastnili. Dokážu si
představit, co obnáší zorganizovat takovou akci, jak náročné jsou
veškeré přípravy a ještě jednou blahopřeji, protože jste to zvládli
na jedničku. Děkuji a přeji ať se Sebranicím daří a ať vzkvétají.
Jarmila Drábková, rozená Nováková

A to už nám mnohým kručelo v břiše, a tak jsme si rádi dali dobrý
oběd v jídelně naší ZŠ, za který vděčíme a děkujeme kuchařkám
pí Horáčkové a pí Svůrové. A kromě toho zde byly připravené fotografie a video mapující život v naší obci jak v minulosti, tak i v současnosti. Od 14 hod. začal na prostranství u Orlovny hlavní bohatý
program, z něhož jsem zhlédla jen malou část, a i ta byla překrásná!
Myslím si, že každý, kdo přijal pozvání a přišel na toto setkání,
byl potěšen, co vše se u nás děje a kolik ochotných lidí zde máme,
kteří přiloží ruku k dílu pro dobrou věc bez nároku na odměnu.
A i za ně všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a pořádání tohoto setkání MOC DĚKUJEME a těšíme se na příští setkání!
Anna Klejchová

Ohlédnutí za VI. setkáním rodáků
Letošního setkání rodáků jsem se mohla zúčastnit bohužel jen pár
hodin. Proto se mé ohlédnutí týká jen jeho prvních částí. Ne že bych
o ostatní neměla zájem, ale čas mých vycházek neúprosně skončil a já
musela jít domů. I přesto tento krátký čas byl pro mě příjemným shledáním s lidmi, které buď nevídám vůbec nebo jen minimálně.
Setkání jsem zahájila, pro mě již tradičně, mší svatou. K jejímu
slavnostnímu rázu přispěla přítomnost kněží pocházejících z naší
obce a krásný hudební doprovod kapely Horňané z Horní Bečvy.
Kdeže se zde vzala? Náš nový pan farář Ladislav Kozubík pozval
mezi nás svoji rodinu. No a protože jsou to moc dobří muzikanti, byla
by velká škoda toho nevyužít! Náš stálý varhaník Ivan Klusoň si plnil
své povinnosti na jiném místě, a tak jejich umění znělo naším kostelem již při mši svaté. A po jejím skončení se naším kostelem rozezněly další tóny a melodie různých žánrů při jejím koncertě. Moc krásně
se to poslouchalo. Otče, moc děkujeme za tento skvělý nápad, který
obohatil naše setkání!

Pak jsme se již přesunuli ven, kde myslím nikdo neodolal a neodmítl chutné koláčky, které nám nabízely děti a mládež naší obce.
Pod lípou před školou všichni obdivovali krásné lavičky, dílo šikovného Františka Malého ml. Děti školou povinné/ a určitě nejen ony /
na nich budou rády odpočívat ve stínu tohoto krásného stromu.
A protože František, jako čtyřnásobný tatínek, dobře ví, že děti moc
dlouho neposedí, vyřezal také krásného lva, pro jejich skotačení.
A jak jsem se na vlastní oči hned v sobotu přesvědčila, lev udělal
radost i dospělým, vždyť přece: „Kdo si hraje nezlobí“! Krásné
na tom všem je i to, že dřevo je z lípy, která stávala nedaleko u kostela, ale z důvodu jejího špatného stavu, který ohrožoval vše, co se pod
ní ocitlo, musela být pokácena, stejně tak jako i všechny ostatní. Teď
se nám vrací zpět, aby nám dělala radost, a to je dobře! I tyto chvíle
nám zpříjemnili naši milí hosté z Moravy, jak jinak, než na krásnou
lidovou notu.
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Když kostely promlouvají aneb Noc kostelů

Když kostely promlouvají aneb Noc kostelů

V roce 2009 se v České republice poprvé konala akce zvaná Noc
kostelů, která se k nám dostala z Rakouska. Tehdy málokdo tušil,
do jakých rozměrů se po deseti letech rozšíří. V 1640 českých kostelech, kaplích a modlitebnách měli návštěvníci možnost zažít hudební
a divadelní představení nebo netradiční prohlídky duchovních staveb. Navíc v tuto noc kostely vydávají svá tajemství, a tak se zájemci
dostanou i na místa, kam se obyčejný smrtelník během roku zpravidla
nedostane.
Letos se do tohoto projektu zapojila i sebranická farnost, a to již
podruhé. Díky iniciativě O. Ladislava Kozubíka se zformovala aktivní skupina farníků z jednotlivých obcí farnosti, aby připravila
pro veřejnost nevšední zážitky. Vznikla tak myšlenka navštívit v pátek 24. 5. společně všechny kostely a kaple ve farnosti a nechat je
k nám svým způsobem promlouvat.

vě čekala kaplička v Lubné.
Kaple sv. Anny v Lubné nabídla téma: Móda v církvi. Vystavené ornáty
a liturgické nádobí pocházely z šatníku
a zákristie lubenské kapličky. Ornáty
a ministranské sukně krásně vyšívané, barevně odpovídající liturgickým obdobím,
vše v úctě pečlivě připravené k Boží slávě.
Při chystání výstavy byl dokonce jeden
kousek nalezen ještě s cenovkou v originálním balení. A o tom, že v kostele je smích
nejen povolen, ale i vítán, nás přesvědčil
Jarda Flídr svým vyprávěním o návštěvě
školní mládeže v kostele. Jarda nás všechny
uchvátil svojí fenomenální schopností,
neboť celý dvacetiminutový příběh vyprá- Zvon v kostele sv. Jana
věl z paměti. K razítku jsme dostali ještě Křtitele v Širokém Dole
na památku sáček s kadidlem a už jsme spěchali na poslední místo.
Závěr našeho putování patřil opět kostelu sv. Mikuláše na Sebranicích a jeho varhanám, na kterých Martin Kubát zahrál několik děl
anonymních autorů z barokního a renesančního období. Je neuvěřitelné, jakým nástrojem dokážou varhany být. Ačkoli již byla půlnoc,
rádi jsme písní ,,Bože, chválíme tě“ poděkovali za netradičně, ale
hlavně příjemně strávený večer v našich kostelech a kaplích. Po závěrečném občerstvení ve velké síni kostela jsme se s přáním dobré
noci pokojně rozešli domů.
Děkuji O. Ladislavu a obětavým organizátorům - farníkům
za skvěle připravenou Noc kostelů. O tom, že program byl skvěle
připraven svědčí nejméně stovka orazítkovaných cestovních farních
pasů.
Radka Kučerová

Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše

V kostele sv. Mikuláše na Sebranicích jsme začali komentovanou
mší svatou ke cti Panny Marie Pomocnice křesťanů. Zájemci si poté
prohlédli kostel, dostali jsme (dospělí i děti) farní cestovní pasy
a zaplněný přistavený autobus se již vydal s poutníky na svoji druhou
zastávku.
Pohora s kaplí Nejsvětější Trojice nás překvapila houslovým pohlazením Vendulky Boštíkové, proložené historií stavby kaple
a na závěr návštěvy jsme se občerstvili připraveným luxusním pohoštěním. Ještě nezbytné kulaté razítko do pasu a rychle na další cestu.
V kapli Nanebevzetí Panny Marie v Lezníku jsme prožívali divadelní představení o vysvobození Izraelitů z egyptského zajetí, které
poutavým způsobem ztvárnily leznické děti. Nezbytné historické
údaje a už jsme se nedočkavě postavili do fronty na ochutnávku jídel
z Palestiny a Izraele, nesoucí se ve starozákonním duchu. Připravena
byla i hádanka: poznej z deseti hořkých bylin Yzop. Věřte mi, nic
snadného.
Poutníci v kapli sv. Václava ve Stříteži
Foto: B. Kysilka 4x

Pohádkový les
Dne 23. června 2019 proběhl v lese za koupalištěm tradiční Pohádkový les. Děti potkávaly kouzelné postavičky z večerníčků a pohádek, kterým pomáhaly v plnění pestrých úkolů. Po projití všech
stanovišť se každému dostala malá sladká odměna a krásné odpoledne bylo zakončeno společným opékáním.
Sebraničtí animátoři

Připravená starozákonní hostina na Lezníku

Čas se nachýlil a setmělo se. To ale střítežské nezaskočilo a dorazivším poutníkům rozdali zapálené svíčky. Ke kapli sv. Václava
ve Stříteži, která se nachází na kopci, se tak vlnil dlouhý světelný had.
Do krásně opravené kaple se běžně vejde 30 lidí, tentokrát se nás tam
tísnilo kolem šedesáti návštěvníků. A podstatná část putujících zůstala venku před svatostánkem. Všichni společně jsme prožili ,,minimájovou“ pobožnost s krásnými mariánskými písněmi. Mohutný svatováclavský chorál, který zazněl nakonec, jen doplnil neopakovatelný zážitek průvodu světla. Po vynikajících svátečních koláčích
a prohlídce kaple jsme se vydali do Širokého Dolu.
Kostel sv. Jana Křtitele v Širokém Dole nás přivítal tajemně. Zahalen jen do mihotavého světla svíček a moderních tématických písní.
Mnozí se spontánně přidávali. Po přivítání od širokodolských farníků
se ti odvážnější vydali „na vlastní nebezpečí“, ale s patřičným dohledem prozkoumat kůr a věž kostela. Rozhoupat zvon, najít na oltáři
postavu, která tam nepatří (čert), i to byly některé z možností, které
jsme si mohli vyzkoušet. Po doplnění razítka do pasu nás už netrpěli-4-

Zprávičky z mateřské školičky

Letos jsme se na školkový výlet vydali do Oucmanic do ekocentra, kde se děti dozvěděly něco o včelkách, vyrobily si vlastnoručně máslo
ze smetany a mohly se pomazlit s morčetem či králíčkem.

Se svým programem "Dravci a sovy" nás ve školce navštívil a mnoho zajímavého pověděl Karel
Nejman. A dovolil dětem pohladit si dokonce i orla, který byl velký jako naše nejmenší dítě.

Se všemi dětmi jsme se vydali na velmi zajímavou interaktivní výstavu do Poličky do muzea nazvanou „FENOMÉN
IGRÁČEK A RŮZNÁ POVOLÁNÍ DŘÍVE I NYNÍ“

Foto: MŠ 12x

Děkujeme p. Křivkovi, že si na nás udělal čas a opět
nám s nadšením vyprávěl o životě včel, dovolil dětem stáčet a ochutnat med, vzít do ruky trubce…
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Máváme ze sebranického koupaliště a přejeme
všem krásné a slunečné prázdniny a šťastné návraty z cest!
Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Soutěž mladý zahrádkář
V pátek 17. května se konalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. V kategorii mladších nás reprezentovali dva žáci z páté třídy Jan Motyčka a Josef Nagy.
Za starší nás zastoupili Vojtěch Nagy (7. třída), Dominika Mastíková (8. třída) a Pavel Jána (9. třída).
Soutěž se skládá ze dvou částí:
1. Vědomostní test (30 otázek)
2. Poznávací test (poznat 32 bylin a dřevin)
V kategorii starších obsadil Pavel Jána vynikající 2. místo. V této
soutěži jsme se v minulých letech vždy dobře umístili a máme radost,
že i letos jsme navázali na předchozí ročníky. Všichni soutěžící dostali malou pozornost od Svazu zahrádkářů.
Věra Kořínková

Deváťáci ohromili krajskou soudní porotu
Žáci 9. třídy (Aneta Renzová, Pavel Jána, Jiří Jílek a Jan Vostřel)
svými znalostmi v oblasti právního vědomí vybojovali úžasné
2. místo v krajském kole soutěže žáků základních škol Právo
pro každý den. Soutěž se konala 28. 5. 2019 v nádherných novorenesančních prostorách Regionálního muzea Chrudim.
Smíšený čtyřčlenný tým ve velké konkurenci 17 týmů z celého
Pardubického kraje si výborně poradil s 45minutovým testem,
ve kterém s přehledem zvládl odpovědět na všetečné otázky poroty
týkající se různých oblastí právních nauk. Museli si poradit
i s modelovými situacemi z každodenního života a určit, jak na ně
pohlíží český právní systém. V bodovém hodnocení deváťáci převýšili i týmy z gymnázií, které soutěžily v samostatné kategorii.
Chtěla bych poděkovat organizátorům za přípravu celé akce, žákům za výbornou reprezentaci naší školy a hlavně jim popřát mnoho
úspěchů v dalším studiu na středních školách a ubezpečit je, že právní vědomí se jim určitě v každodenním životě mnohokrát bude hodit.
Zvládli byste test také? Zde jen pár otázek na ukázku:
1) Jakým způsobem může být se zaměstnancem rozvázán pracovní
poměr?
2) Kdy končí vyživovací povinnost vůči dětem?
3) Vyjmenuj pět pravomocí Prezidenta České republiky?
4) Jaký je rozdíl mezi nedbalostním a úmyslným trestným činem?
Uveďte příklady.
5) Šestnáctiletý mladík byl přistižen při řízení motorového vozidla.
Dopouští se nějakého protiprávního jednání, pokud ano, jakého?
Mgr. Lenka Řebíčková

Architektonický workshop
V pondělí 17. června se žáci šesté a sedmé třídy proměnili na pár
hodin v architekty. Pod vedením brněnské architektky
Ing. arch. Jany Kaštánkové, která se svým týmem navštívila naši
školu, vytvořili z různých krabic, krabiček, papírů, špejlí či drátů své
vlastní návrhy budov, kterými by ozvláštnili svou vesnici. Předtím
však ještě proběhla beseda, kde se děti s náplní práce architektů seznámily.
Hotové výrobky jsou vystaveny na obecním úřadě v Lubné.
Mgr. Leona Plešingerová

„Nicholas Winton – Síla lidskosti“
Ve středu 22. května se celý druhý stupeň vydal do Tylova domu
v Poličce, aby zhlédl pořad věnovaný mimořádnému člověku Nicholasu Wintonovi. Byl to britský makléř, který před druhou světovou
válkou zachránil stovky převážně židovských dětí před transportem
do koncentračních táborů. Zorganizoval převoz dětí do Velké Británie k novým rodinám a tím jim zachránil jejich životy. Některé
z těchto tzv. Wintonových dětí žijí dodnes, ale většinou je možné
setkat se už jen s jejich potomky. Účelem tohoto projektu je inspirovat se příkladem pana Wintona a poskytnout pomoc, která zachrání
nebo vylepší život jiným.
Hraný dokument byl zakončen besedou s dramaturgem projektu
Zdeňkem Tulisem, kterému mohli žáci položit otázky, jež je
v souvislosti s osobou N. Wintona zajímaly. A nebylo jich málo.
Mgr. Leona Plešingerová

Přání
Jménem všech pracovníků školy i jménem svým Vám přeji krásnou dovolenou a prázdniny plné sluníčka, pohody a dobré nálady.
Ať si je užijete ve zdraví a načerpáte sílu do další práce.
Krásné léto všem!
Mgr. Jitka Kučerová
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka

Lesní pedagogika
Jak se jmenuje brouk, který se vyvíjí v lýku smrku a způsoby
ochrany lesních porostů proti němu? Čemu se říká semenáček a jak
se získávají semena stromů? Dokážete rozeznat stopy zvířat? Odpovědi na tyto otázky s ukázkou a spoustu dalších informací se dozvěděli žáci 2. třídy na akci, kterou připravili zaměstnanci Lesů ČR
v Klášterních zahradách v Litomyšli.
Zuzana Laštovicová

Dne 7. 6. 2019 se uskutečnil již 19. ročník soutěže Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka, tentokrát ve Vidlaté Seči. Letošním tématem
pro naše účastníky bylo ,,povolání a zaměstnání“.
Žáci byli přivítání organizátory soutěže, a po vylosování čísla
stanoviště startu mohlo vše začít.
Jako první nás čekalo stanoviště zahrádkářů, kde děti předvedly
své znalosti v květinách, bylinkách a stromech. Dalším stanovištěm
byli pragáni, u kterých si žáci vyzkoušeli hod granátem, plazení,
či běh ve stižených podmínkách. Třetím stanovištěm pro nás byli
myslivci a střelba ze vzduchovky, na které navazovalo další stanoviště myslivců, kde žáci měli za úkol poznat lesní zvěř. Následovalo
stanoviště hokejistů, na kterém si děti zastřílely na bránu. Po hokejistech zdravotníci. Zde děti ukázaly své dovednosti a znalosti zdravovědy a první pomoci. Dále pak čekalo žáky stanoviště historiků, které
se týkalo vědomostí o vesnicích Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
V druhé polovině nás přivítali popeláři, kde si děti zkusily třízení
odpadu, dále pak dvě stanoviště hasičů. V prvním stanovišti se jednalo o teoretické znalosti, ve druhém o fyzickou zdatnost. V pořadí
desáté stanoviště bylo vytvořeno včelaři. Předposlední stanoviště
se týkalo skautingu, kde děti procvičily svou paměť. Posledním stanovištěm byla turistika. Zde žáci ukázali své znalosti značek.
Žáci si soutěž velice užívali a svými sportovními výkony a znalostmi dosáhli moc pěkných výkonů. Mladší žáky reprezentovali:
Marek Mokrejš, Sam Dostál, Tomáš Stříteský, Amálie Dvořáková
a Tadeáš Glänzner. Umístili se na 11. místě. Starší žáky reprezentovali: Tomáš Sotona, Vojtěch Nagy, Dominika Mastíková, Tereza
Glänznerová a Adéla Kárská. Tato skupina obsadila krásné 2. místo
a odvezla si spoustu cen a nádherný pohár. Tímto oběma skupinám
děkujeme za účast a reprezentaci naší obce.
Eliška Kotoučková

Foto: ZŠ 6x

Okénko včelařského kroužku
Pro nás včelaře i zahrádkáře začátek května, který byl velice
chladný, dělal starosti jak o včelky, tak o budoucí úrodu, jestli budou
květy ovocných stromů opyleny. Také bylo otázkou, na který termín
uspořádat veřejné medobraní.
Vše však dobře dopadlo a po opětovném oteplení mocná příroda
vše dohnala. Včelky se pustily s velkou chutí do práce. Přilétaly
na česna s plnými košíčky pylu, a jak těžce dosedaly, svědčilo o tom,
že i nektar přinášejí.
Při prohlídce úlů se potvrdilo, že mají dostatečné zásoby pro sebe,
ale i v medníkách to také přibývalo.
V tomto období jsem již mohl určit termín medobraní.
Předpověď počasí byla také příznivá,
a tak neděle 9. června začala
s východem životadárného sluníčka.
Vše bylo připraveno, maminky dětí
z kroužku ochotně napekly dobroty
ke kafíčku, masíčko se také točilo na
grilu a všichni očekávali první zájemce
o včelaření. Mile mě překvapilo, když
první přišli manželé Kopečtí z Pohory
č. p. 204. Obdivoval jsem jejich velký
zájem o včelky. Pan Kopecký říkal, že
dříve byly včely skoro u každé chalupy.
Velice pěkně jsme si společně popovídali a oni se také nebáli ledacos si vyzkoušet. Takových lidí by mělo být
v dnešní době více, kteří se chtějí účastnit zajímavých akcí. Nedělní odpoledne bylo velice teplé, ale včeličky byly klidné a děti i s rodiči se přišli podívat na medobraní i popovídat si se sousedy.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo pomohli tuto akci uskutečnit,
a věřím, že se příští rok opět sejdeme.
Jiří Křivka

Květy nás provázejí po celý rok…
… a v červnu nás provázely především tyto květy a vůně:

Kalina obecná (lat. Viburnum opulus)
Zdroj: sekvoj.cz

Pustoryl obecný, lidově jasmín
(lat. Philadelphus coronarius)
Zdroj: www.nelenprozelen.cz

Foto: M. Křivková 2x
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Pivoňka (lat. Paeonia)
Zdroj: levnerostliny.cz

růže šípková, (lat. Rosa canina)
Zdroj: BioLib.cz

Josef Trojtler z Lubné

Národopisné oblasti – Horácko

Kraj Smetany a Martinů

Metropolí Českomoravské vrchoviny, národopisné oblasti Horácko a kraje Vysočina je Jihlava. Horácko leží v okolí Jihlavy do vzdálenosti 12 až 20 kilometrů. Pouť Horáckem začneme v Jihlavě, která
patří k nejstarším a nejlépe dochovaným městům v České republice.
Byla založena na moravsko-české hranici, kterou tehdy tvořila řeka
Jihlava. Na levém (českém) břehu vznikla na Jánském vršku při brodu na Haberské cestě trhová ves s havířským kostelem sv. Jana Křtitele. V době, kdy byly objeveny stříbrné rudy, založil Václav I.
na moravské straně hornické město Jihlavu a v roce 1249 mu udělil
horní právo. Město rychle bohatlo a vzkvétalo. Rozvoj zastavily až
husitské války, ze kterých se Jihlava dlouho vzpamatovávala. Další
tragédií pro město bylo období třicetileté války. K výraznějšímu hospodářskému rozkvětu došlo až v 18. století. Tentokrát to bylo
v souvislosti se soukenictvím, kdy zde byly textilky vyrábějící sukno,
které se dobře prodávalo.
Nyní půjdeme na prohlídku nejvýznamnějších kulturních a přírodních památek Jihlavy. Centrem historického jádra města je Masarykovo náměstí, dříve označované jako horní a dolní rynek, protože je
dělila skupina středověkých domů. Rozlohou 110x340 metrů patří
náměstí k největším v Evropě a původně gotické domy mají většinou
renesanční podobu. Domy jsou doplněny arkýři, vysokými štíty
s atikami, zdobenými portály a sgrafity. Zajímavé jsou domy, které
vznikaly patrně pod vlivem holandských staveb a v nichž se nad gotickým mázhausem vytvořil zvláštní typ zaklenutých dvoran
s arkádovým ochozem. Tyto místnosti byly určeny k vystavování
zboží a nejlépe se dochovaly v cechovních domech č. p. 57 a 58 –
dnes Muzeum Vysočiny. Na náměstí je také vstup do místy dvoupodlažního podzemního labyrintu chodeb, které byly raženy v průběhu
několika staletí, jsou přístupné. Na horním náměstí je mariánský
sloup a dvě kašny, jednu zdobí socha Neptuna, což je mytologický
bůh moře a vod.
Už ve 13. století byly založeny
tři církevní stavby. Městský kostel
sv. Jakuba byl vysvěcen v roce
1257 a jeho dvě nestejně vysoké
věže tvoří jednu z dominant Jihlavy. Minoritský kostel Nanebevzetí
Panny Marie (kolem roku 1250) je
trojlodní bazilika, jejíž hlavní loď
je sklenuta masivními cihlovými
žebry.
Dominikánský
kostel
sv. Kříže je síňové trojlodí, jehož
stavba byla zahájena ve slohu Kostel sv. Jakuba je jednou z domicisterciácko-burgundském a do- nant Jihlavy; zdroj: wikipedie.org
končena ve 14. století ve stylu parléřovské gotiky. V 16. století byl
postaven kapucínský klášter, v němž je dnes Horácké divadlo.
V horní části náměstí najdeme jezuitskou kolej s kostelem sv. Ignáce
s velmi cenným barokním interiérem.
Památkou na hudebního skladatele Gustava Mahlera (1860–1911)
je dům ve Znojemské ulici, kde jsou kromě vzpomínkové expozice
i výstavní prostory.
Také se dochovala velká
část dvojitého pásu hradeb
s polokruhovými baštami
a věžemi, ale z pěti bran zůstala jediná, Matky Boží. Rovněž
zavítáme na menší jihlavská
náměstí, patří k nim náměstí
Svobody, Štefánikovo náměstí
a Jakubské náměstí.
Z přírodních krás nás přiláBřezinovy sady; zdroj: Mapio.net
kají krásné jihlavské sady.
Navštívit můžeme sady Mládeže, Tyršovy sady, Smetanovy sady
nebo Březinovy sady.
Po Horácku budeme putovat i v příštím čísle Sebranických novin.
Josef Trojtler z Lubné

20.–21. 7. 2019 – Výstava v areálu sokolovny, SO od 10
do 17 hod., NE od 8 do 16 hod.
Bystré
12. 6. 2019 – Ženy v běhu – letní kino, od 21:30 hod. v areálu HZ.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.
Dolní Újezd
13. 7. 2019 od 20:00 hod. – Italská noc I od 20:00 hod.
areál SDH, hraje kapela Rock Faktor, občerstvení zajištěno
10. 8. 2019 od 20:00 hod. – Italská II od 20:00 hod.
areál SDH, hraje kapela Těžká doba, občerstvení zajištěno
Litomyšl
2. 6. 2019–8. 9. 2019, Regionální muzeum v Litomyšli – Zdeněk
Miler dětem
Hravá výstava připomíná výtvarníka, scénáristu, ilustrátora a režiséra
kreslených filmů Zdeňka Milera. Na výstavě je věnována největší
pozornost jeho nejznámější postavičce – Krtkovi, proslavené
po celém světě, ale autoři nezapomněli ani na další známé postavičky, Cvrčka nebo Štěňátko.
5. 7. 2019–30. 8. 2019, 18:00 hod. a 19:30 hod., Toulovcovo náměstí,
Litomyšl – Toulovcovy prázdninové pátky 2019
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka
nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.
10. 7. 2019–28. 8. 2019, 19:30 hod., park u Smetanova domu, Litomyšl – Středa, hudby Vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou hudbou různých žánrů
v hudebním pavilonu v parku za Smetanovým domem. Občerstvení
zajištěno. Vstup volný.
Lubná
5. 7. 2019 – Lubenská křídlovka – 13:00 hod. - letní areál, účinkují: Leškovanka, Dolnovanka, Lácaranka
27. 7. 2019 – Pouťová zábava
20:00 hod. – letní areál
Oldřiš
12. 7.–14. 7. 2019 Pouťové slavnosti v Oldřiši
pátek 12. 7. – taneční zábava za Orlovnou od 20:00 hod. – hraje
Rytmik
v sobotu 13. 7. – taneční zábava – Kyvadlo – za Orlovnou, začátek
20:00 hod.
v neděli odpoledne posezení s hudbou za Orlovnou – hrají Countrymeni od 15:00 hod. Více informací na www.oldris.cz
28. 7. 2019 – Léto v pohybu
Sportovní aktivity pro děti i dospělé v novém Víceúčelovém sportovním areálu za školkou v Oldřiši.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
Polička
26.–27. 7. 2019 – Colour Meeting
Multikulturní festival v krásném prostředí poličského parku u hradeb.
www.colourmeeting.cz
15.–21. 7. 2019 – Řezbářské dny na Svojanově, www.svojanov.cz
13. 7. 2019 – Festival akustické hudby na Svojanově
Sebranice
4. 7. 2019 – Loutkové divadlo „O červené karkulce aneb utekl
nám vlk“ – od 18 hod. na Kališti „u křížku“ odehraje divadlo Julie
a spol. Vstupné dobrovolné.
28. 7. 2019 – Anenská pouť na Vysokém Lese – začátek v 15 hodin
mší svatou, poté sousedské posezení s harmonikami. Občerstvení
zajištěno.
Svojanov
6. 7. 2019 – v rámci Zahájení léta budou mít děti svůj den, odvážlivci pojedou Šífem přes Petrův rybník - závody netradičních plavidel
a večer bude taneční zábava. Vše se koná v areálu rybníka Šindelky
ve Svojanově Předměstí.
Putování Františka Povídálka - cesta za svojanovskými strašidly podle námětu knihy B. Březovského Tajemný hrad Svojanov.
Svojanovské talenty - vystoupení dětí na přírodním hřišti ve Starém
Svojanově. Letní promítání filmů u rybníka Šindelky
Čas a termín akcí bude včas upřesněn na www.mestyssvojanov.cz

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červenec 2019
Borová
4. 7. 2019 – Letní kino – Ženy v běhu, začátek promítání po setmění
po 21:30 hod., vstupné 50 Kč, do 15 let 30 Kč, občerstvení zajištěno.
6. 7. 2019 – Borovský kiláček – 4. ročník dětského cyklistického
závodu, prezentace od 8:45 hod., začátek závodu od 10 hod., místo
konání za Roubenkou, jede se za každého počasí!
12.–14. 7. 2019 – Borovská pouť
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Pozvánka na loutkové divadlo

Odhazování odpadků
Malí vandalové
moc si vážím toho, jak obyvatelé naší obce odpovědně třídí odpad,
zapojují se do akce Ukliďme Česko a snaží se udržovat všude pořádek. Proto mě mrzí, že totéž nedělají také děti. Rozmohl se takový
nešvar, kdy se děti (a jsou to podle mě asi především chlapci okolo 8
–13 let) cestou ze školy, nebo od autobusu, dole u kapličky staví
v obchodě, kde si nakoupí nezdravé potraviny, které nechtějí přiznat
svým rodičům a pomalu se šourají směrem Kaliště a po cestě odhazují sáčky od chipsů, čokolád, bonbónů a plechovky „nenápadně“ strkají do zahrádek a za stromy…
Svačiny, které jim rodiče připravili, strkají do okrasného břečťanu.
Bylo by asi dobré je upozornit, že odpadky, které odhodí nejen, že
ničí přírodu a někdo se potom bude muset ohnout a uklidit to po nich,
ale především, že svačiny vyčenichají psi a jsou schopni to spolknout
i se sáčkem a takové případy končí často bolestivou smrtí psa.
I. Bidmonová

ve čtvrtek 4. července 2019
od 18 hodin
na Kališti „u křížku“

Představení je určeno pro malé i velké diváky.
Vstupné dobrovolné.

Foto: I. Bidmonová 3x

Kompostovat má smysl
Milí občané,
horké dny s letními teplotami jsou tu
a jelikož je opakování matka moudrosti, rozhodli jsme se opět otevřít téma BIO odpadu
a kompostování.
Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž
výborná surovina do kompostu. Někteří lidé
si myslí, že kompostér je pouze na trávu
a listí, a to je velký omyl. Kompostéry jsou
především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí není žádná
hitparáda. Kuchyňský bioodpad díky svojí
pestré skladbě a velkému obsahu vody proces
kompostování doslova nakopne.
A co vše mohu do kompostéru dát?
Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti
v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo
(i plesnivé), květiny (včetně hlíny), papírové
kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry
a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky
od vajíček, pečicí papír (ne mastný) apod.
Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu
se zápachem žádný problém.
Tým MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz
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Ohlédnutí za modelářskou soutěží

Fotbalový zážitek

Český modelářský svaz pověřil náš klub uspořádáním MČR rádiem řízených modelů letadel s elektro pohonem (kategorie F5J).
Soutěž se uskutečnila v polovině června na osvědčeném místě,
tj. na pozemcích pod letištěm Aeroklubu Polička. Zájem o účast
na této soutěži nás překvapil, 96 soutěžících zaplnilo plochu letiště
opravdu na sto procent. Klání bylo „otevřené“, to znamená, že se
mohli účastnit i piloti ze zahraničí. Přijeli přátelé ze Slovenska, Německa, Polska, Norska, Rakouska i USA. Někteří přijeli již ve čtvrtek, aby měli čas si prohlédnout město Litomyšl, Poličku a vzhledem
k teplému počasí i sebranické koupaliště. Mnozí modeláři přijeli
i s krásnější polovičkou rodiny, proto nemohu nepopsat i zážitek
jedné paní ze Slovenska: Oba manželé přijeli ve čtvrtek, byli nadšeni
prohlídkou Litomyšle a hradeb v Poličce, i nádherným prostředím
Sebranic a místního koupaliště, které samozřejmě vyzkoušeli.
Do smrti nezapomenutelným zážitkem ovšem byla noc strávená
v obytném karavanu během bouřky ze čtvrtka na pátek. Paní se přiznala, že se tak bála, že si i zopakovala otčenáš…
Zpět k vlastní
soutěži. V sobotu
ráno, po proškolení
časoměřičů
a po slavnostním
zahájení, na kterém
nechyběla
naše paní starostka, se začalo létat.
Foukal
čerstvý
vítr, díky kterému
se dalo přežít
velké
horko
a dusno. V 19
hodin bylo odlétáno 6 kol (každý z 96 pilotů odletěl 6 startů) a sobotní program byl ukončen. Díky nepříjemnému větru se létání s modely
stávalo bojem s přírodními živly a o překvapivé výsledky a polámané
modely nebyla nouze.
Večerní posezení sice opět narušila bouřka s krupobitím, ale přesto modeláři ukázali, že ač ve vzduchu jsou nesmlouvavými soupeři,
na zemi mají smysl pro kolektiv a nějakou tu legrácku. A o tom to
především je.
V neděli ráno nám sv. Petr poslal ještě pár kapek, ale nakonec
se počasí umoudřilo a základní část soutěže mohla být dolétána.
Po spočítání výsledků patnáct nejlepších pilotů svedlo boj o titul
Mistra české republiky. Naplánována byla tři finálová kola, ale počasí
se proti nám opět spiklo a při třetím finálovém letu modely zmizely
v nízkých mracích. Proto byl poslední finálový let zrušen.
Po sečtení výsledků pořadatelé vyhlásili výsledky. Mistrem české
republiky se stal Jan Leiner z Hradce Králové. V kategorii juniorů
vyhrál Jan Bruner a náš Jarda Vostřel junior skončil na druhém místě.
Piloti z našeho klubu věnovali veškerou svoji pozornost a energii
na zajištění dobrého chodu soutěže, což se negativně projevilo
na jejich výsledcích. Myslím, že kvůli tomu nebrečí, protože hladký
průběh soutěže byl jejich prioritou a nejdůležitějším úkolem .
Nechci se chválit, protože, jak se říká „samochvála smrdí“, ale
podle ohlasů zúčastněných si myslím, že se celá akce vydařila. Za to
patří díky všem, kteří se na organizaci tak veliké akce podíleli a věnovali tomu mnoho svého času. Díky patří časoměřičům, panu startérovi, výpočetnímu středisku… a mnoha dalším, kteří nejsou tak vidět,
ale bez jejichž pomoci by akce v takovém rozsahu byla neuskutečnitelná.
Především děkujeme OÚ Sebranice, Agro družstvu Sebranice,
Městskému úřadu Litomyšl, letišti Polička a SMČR České republiky.
Ještě jednou všem díky, díky, díky.
Tichému letu zdar!
Jaroslav Vostřel, děda

FOTBALOVÝ VÝLET na Finále MOL CUP, OLOMOUC
22. 05. 2019
Ve středu 22. 05. 2019 se na Andrově stadionu v Olomouci uskutečnil finálový zápas České fotbalové soutěže MOL Cup mezi SK
Slavia Praha a FC Baník Ostrava.
Díky úsilí Mgr. Jindřicha Novotného, vynaloženému k zajištění
vstupenek pro obsazenost celého autobusu a se záštitou TJ Sebranice
si většina dětí a dospělých mohla užít atmosféru vyprodaného fotbalového stadionu. Zážitek z „velkého“ fotbalu umocňovaly jak fotbalové výkony známých hráčů na trávníku, tak skalní příznivci obou prvoligových klubů se svými připravenými choreografiemi. Nad jejich
nápady a provedením tak diváci na tribunách mohli jen žasnout.
Zpestření, hlavně našim divákům, se naskytlo v poločase, když tři
fotbaloví fanoušci byli pozváni na trávník k účasti v doprovodné
soutěži ve střelbě na bránu. Dva ze tří vyvolených byli zrovna naši
kluci ze Sebranic: Jiří Mokrejš, ml. a Vojtěch Procházka. Kluci
nezklamali. Fotbalovou dovednost předvedli, když oba dva trefili
vytýčené otvory v bráně, Jirka za 1000 bodů a Vojta za 10000 bodů!
Nutno dodat, že odměnou za předvedené výkony jim byla trička
v limitované edici tohoto finále, a hlavně – výborný zážitek!!

Foto: J. Svobodová

V sezóně 2018/2019 se vítězem FORTUNA:LIGY stal tým
SK Slavia Praha, která i v Olomouci zvítězila v MOL Cupu výhrou
2:0 nad FC Baník Ostrava a mohla tak oslavit fotbalový double v
jedné sezóně. Za výjimečný průběh celé sezóny si takový titul zcela
zasloužila!
Velké poděkování za uskutečněný zájezd patří: TJ Sebranice,
Mgr. Jindřichu Novotnému a Jiřímu Mokrejšovi. Projev zájmu
o fotbalový výlet by dal na obsazenost 2 autobusů, … Tak uvidíme,
jaké možnosti budou příště.
Jana Svobodová

Část výpravy ze Sebranic na finále MOL Cup v Olomouci – 22. 5. 2019
Foto: J. Mokrejš

Fotbalové ozvěny mladší přípravky
Mladší přípravka TJ Sebranice v jarní části 2018/2019
V návaznosti na úspěšné zakončení halové (zimní) části v březnu
2019 začínali kluci, s jednou slečnou v týmu mladší přípravky
TJ Sebranice, na jaře přivykat trávníku, běhu (někdy v těžkém terénu), jinému odrazu míče, apod. Závěr jarní části sezóny byl opět herně lepší než její začátek, a to je moc dobře. Úsilí vynaložená do průběhů utkání často neodpovídala závěrečným výsledkům, v neprospěch
našeho týmu.
Jarní část byla specifická na termínové změny turnajů z důvodu
často chladného, ale hlavně velmi deštivého počasí v květnu. Přesto
se nakonec podařilo, že hráči v základní části okresní soutěže odehráli
8 turnajů a závěrečný finálový turnaj „O pohár mladších přípravek
2018/2019“, který se konal v neděli 2. 6. 2019 v Jevíčku.
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Co se děje u starších elévů TJ Sebranice

Fotbalové ozvěny mladší přípravky
Velkou pochvalu si hráči z týmu zaslouží za docházku a účast
na trénincích a turnajích. Početní pohoda a legrace mezi sebou je
jejich týmovou výsadou a věřme, že utužení a nadhled z mnohých
proher hráče posílí do nové sezóny 2019/2020, ve které jich většina
zůstává (do starší přípravky TJ Sebranice přechází Patrik Novotný
a Petr Kovář, který přestože preferoval hru ve starší přípravce
TJ Sebranice, býval posilou i týmu mladší přípravky).

Zleva stojící: Petr Kovář (trenér), Barbora Kovářová, Martin Němec, Matěj
Vomočil, Petr Kovář, Dominik Kopecký, Štěpán Němec a Martin Filipi
(trenér), v podřepu zleva: Josef Vopařil, Matyáš Filipi a Jakub Bartoš
Ležící: brankář Daniel Volf; foto: TJ Sebranice

Fotbalové jaro žáků 2019 – TJ Sebranice
Za trenérské vedení patří velké poděkování: Mgr. Jindřichu Novotnému, Jiřímu Mokrejšovi a jejich asistentům Marku Karalovi
a Martinu Jílkovi.
Krásné léto, krásné prázdniny a co nejvíce pěkných zážitků malým fotbalistům a Vám všem!!
Jana Svobodová

Foto z fotbalové rozlučky na závěr sezóny 2018/2019 v Sebranicích
Zleva stojící: Patrik Pohorský, Marek Mokrejš, Matyáš Blažek, Filip Svoboda,
Patrik Novotný
V pokleku zleva: Nela Brabencová, Václav Leksa, František Malý,
Radim Renza, Ondřej Mastík, Michal Blažek a ležící Dominik Novotný.
Mgr. Jindřich Novotný (trenér) a Martin Jílek (asistent trenérů).
Na fotografii chybí: Jiří Mokrejš (trenér)
Foto: Mgr. J. Novotný 1x a J. Svobodová 1x

Co se děje u starších elévů TJ Sebranice
V jarní části se nám tentokrát úplně nepodařilo navázat na úspěšný podzim 2018. I přesto jsme obsadili v 7 turnajích: 1x první místo,
3x druhé a 3x jsme skončili třetí. Dosáhli jsme skóre 84:69.
V porovnání s minulými sezónami je to výrazně méně vstřelených
gólů, což svědčí o vyrovnanosti soutěže.
Jak zaznělo již výše, všechny turnaje byly velmi vyrovnané a naši
borci se daleko hůře prosazovali. V porovnání s minulým rokem nám
tolik nepřálo ani počasí. Ale přes to všechno jsme odehráli
7 kvalitních turnajů a směřovali k závěrečnému turnaji „O pohár
starších přípravek“, který se tento rok konal v Březové nad Svitavou.
Turnaj byl velmi dobře zorganizovaný (s výjimkou neplánovaného
časového posunu posledních zápasů) a soutěžilo v něm 11 mužstev
ve dvou skupinách. My jsme byli vylosováni do 6členné skupiny A.
I přes snahu a předvedené pěkné výkony našich hráčů a hráčky jsme
po skončení skupiny hráli o sedmé místo. Do posledního utkání
sezóny daly děcka poslední zbytky sil a vyhrály jej. Potom už nás
čekalo pouze zakončení sezóny. Nechybělo opékání buřtů, dobroty
od maminek a spousta zábavy – a to vše i díky přispění klubu.
Rozloučili jsme se také se staršími hochy – Danem Volfem, Kubou
Bartošem a Martinem Němcem, kteří se posunou do starší kategorie žákovské. Nás posílí na začátku příští sezóny Patrik Novotný.
Teď už klepou na dveře prázdniny a odpočinek. Sejdeme se opět
na konci srpna, kdy se rozjede další sezóna. Tak si je všichni užijte.
Martin Filipi a Petr Kovář, trenéři

Školní rok končí a mílovými kroky se blíží letní
prázdniny a přiznejme si, že naše děti už ani na nic
jiného nemyslí! A s nadcházejícím létem končí také
fotbalová sezóna 2018/2019. A jaké, že to jaro
u žáků bylo? Pojďme si ho připomenout.
Po zimní přestávce začali trenéři s kluky opět
pravidelně trénovat. Ale bohužel se nezměnila neutěšená situace v týmu, který se i v druhé půlce sezóny stále potýkal
s malým počtem hráčů, a tak se opakovala opět situace nám již dobře
známá: jakmile někdo onemocněl nebo se z rodinných důvodů nemohl zúčastnit zápasu, docházelo k tomu, že náš tým hrál v oslabení.
Ještěže nám často opět výborně vypomohli mladší hráči ze starší
přípravky, pokud neměli herní povinnosti ve své věkové kategorii.
Kluci, děkujeme - jmenovitě: Jakub Bartoš, Matyáš Filipi, Daniel
Volf a Dominik Kopecký.
A také u hráčů přetrvává problém s fyzickou kondicí! Chápu, že
kluky nebaví běhat kolečka kolem hřiště, že raději hrají fotbal, ale zde
se musím zastat trenérů! Prostě dobrá kondice je stejně potřebná jako
dobrá technika, jedno s druhým se doplňuje a společně jsou základem
dobrého výsledku. A je-li pravidelný trénink, alespoň v 7 hráčích, je
i výkon.
A dalším důležitým a významným faktorem je proměňování vytvořených šancí. To se klukům dařilo i nedařilo. A neméně důležitá je
nepropustná obrana. Ta bývala někdy děravá, chyby často pramenily
ze špatné domluvy bránících hráčů a brankáře.
Ale nebuďme smutní, trenéři i kluci celou sezónu pracovali a snažili se, i přes veškeré překážky, vždy utkání odehrát co nejlépe,
bez ohledu na počet hráčů na hřišti! A za to patří všem hráčům i trenérům VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
A na závěr trochu statistiky:
Celkové umístění v sezóně 2018–2019:
Klub
Z V R P
S
B P+ P1. M. Trnávka
18 16 0 2 75:20
48 0 0
2. Březová nad Svit.
18 13 1 4 68:27
40 0 0
3. Kunčina/Mladějov
18 11 1 6 43:25
34 0 0
4. Němčice
18 10 2 6 54:34
32 0 0
5. Dolní Újezd
18 10 1 7 105:55 31 0 0
6. Morašice/Hor. Újezd
18 9 3 6 52:36
30 0 0
7. Hradec nad Svit.
18 8 1 9 56:69
25 0 0
8. Sebranice
18 6 0 12 36:76
18 0 0
9. Opatov
18 1 2 15 23:80
5 0 0
10. Křenov/Dl. Loučka
18 0 1 17 10:100 1 0 0
Pro nadcházející sezónu 2019/2020 se trenéři, Josef Nechvíle
a Milan Pokorný, těší nejen na stávající hráče, ale i na nové posily
z řad šikovných dětí přecházejících ze starší přípravky, a to jak z naší
vesnice, tak i z blízkého okolí.
Slovem člena výboru TJ Sebranice:
„V zájmu sebranického fotbalu je udržení maličkých, menších a žáků
- tudy cesta. V týmu mužů je důležitá stabilizace. Chybí hráči typu,
kteří si nejdou jen kopnout, ale jsou si vědomi, že ve svém věku musí
udělat i něco navíc, mimo hřiště.“
Připravila Anna Klejchová
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Pozvánka na divadelní hru

Újezdské babí léto

Kočování se Švédy
Mladí kočovníci vás v rámci oslav 200 let poličského ochotnického divadla zvou na hru Bysterský primátor Václava Batíka.
„Námětem hry je skutečná událost z doby třicetileté války, která se
odehrála v roce 1646 v Bystrém. Již předtím Bystré několikrát navštívila švédská vojska, ale roku 1646 do městečka vpadla naposledy.
Švédové ve městě vymáhali výpalné, vyhrožovali lidem a požadovali
sirotčí peníze.“1
Kočování proběhne na území vesnic poznamenaných švédským
tažením na Bystré. Roli bysterského primátora ztvární skutečný občan Bystrého David Janoušek.
———
1
KRÁLOVÁ, J. Historie a současnost města Bystré, diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, str. 35, 2014

Poličský bagr

V SEBRANICÍCH
V KULTURNÍM DOMĚ 1. 8. 2019
Rozpis služeb zubní pohotovosti
Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Červenec, srpen 2019
5. 7.
MDDr. I. Elčknerová, Polička,
733 152 435
6.–7. 7.
MUDr. L. Kašparová, Polička,
775 724 524
13.–14. 7. MUDr., MBA E. Feltlová, Bystré,
606 182 715
20.–21. 7.
MUDr. P. Kopecká, Litomyšl,
461 614 614
27.–28. 7.
MUDr. P. Kossler,
Polička,
461 724 369
3.–4. 8. MDDr. M. S. Kotlárová, Litomyšl,
461 614 614
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