SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE
SEBRANIC
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 16. 11. 2015
Přítomno bylo 6 členů ZO.
ZO schválilo:
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice
a ČEZ distribuce, a.s. Jde o pozemek p.p.č.
198/4 v k.ú. Sebranice u Litomyšle.
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.j.
510/2013. Dodatek je mezi obcí Sebranice,
a Agro družstvem Sebranice.
- umístění tábora na louce za mostkem směrem ke Stříteži.
- Obecně závaznou vyhlášku obce Sebranice
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Platnost vyhlášky od 1. 1. 2016.
- postup: pozemek č. 149/2 v KÚ Sebranice
u Litomyšle bude od Lesů ČR koupen, po
sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, která
bude mezi obcí Sebranice a Květenskými.
Pokud nebude zájem ze strany Květenských,
vyřeší se nájemní smlouva na plochu pod
vodovodem, nebo nabídneme možnost zaplacení věcného břemene na vodovod.
- směnu bytu: Pokud se uvolní menší byt,
přednostně bude nabídnut dalšímu zájemci.
- přidělení bytu zájemci s tím, že smlouva
bude podepsána po splnění všech podmínek.
- smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v PO na výdaje JSDH obce pro rok
2015 ve výši 3.600 Kč. Smlouva je uzavřena
mezi obcí Sebranice a Pardubickým krajem.

* Prosinec 2015 * 17. ročník * číslo 12*
Z jednání ZO

Společenská kronika

ZO projednalo a navrhlo:
- rozpočet obce pro rok 2016 k zveřejnění na
úřední desce.
ZO oslovilo:
- představenstvo Agro družstva Sebranice za
účelem spolupráce při tvoření územního plánu v obci Sebranice.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 7. 12. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Všem jubilantům, kteří v prosinci
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Marie Vonková
Božena Kopecká
Lidmila Pokorná
Josef Kulhavý
Jana Vostřelová
Hana Minářová
Zdeněk Horníček
Ladislav Kučera

„Přátelství je - po lásce - tím
nejkrásnějším darem nebe.“
Michel Quoist

Lenka Karalová, starostka obce

V říjnu se narodila
Anna Křivková.
Rodičům gratulujeme!

Pravidelný svoz odpadů
Prosinec 2015, leden 2016
Popelnice: 4. 12., 18. 12., 1. 1.
Plasty: 7. 12., 4. 1.

Tříkrálová sbírka

Vánoční přání
Vánoce plné radosti a pohody,
dobrou náladu, která hřeje i v mrazu, štěstí, zdraví a ten nejkrásnější nový rok 2016,
který přinese splnění všech přání
Vám přejí
starostka obce, zastupitelé
a zaměstnanci obce

Stejně jako v předešlých letech i v novém
roce proběhne také v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka.
Malí koledníci tentokrát zaklepou na vaše
srdce i dveře v sobotu 9. ledna 2016. Současně hledáme ochotné dobrovolníky, kteří
by s uskutečněním sbírky chtěli pomoci Zájemci se mohou hlásit na tel.: 739 418 179.
Děkujeme.
Anna Klejchová

PF 2016

ZO vzalo na vědomí:
- Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství týkající se projektu „B.j 4 PB-VB Sebranice s tím, že proti tomuto rozhodnutí není
odvolání. Odvolací orgán stanovil odvod za
porušení rozpočtové kázně v celkové výši
74 345 Kč, který odpovídá součtu odvodu ve
výši 42 513 Kč, tj. výši výdajů souvisejících
s výstavbou parkoviště, a odvodu ve výši
31 832 Kč, tj. výši jednotlivých dílčích porušení
rozpočtové
kázně
ve
vztahu
k uzavřeným smlouvám o nájmu bytů, které
odvolatel podmínil složením finanční částky
na zajištění pohledávek vyplývajících
z těchto smluv.
- navýšení ceny Technické služby Hlinsko,
s.r.o. za služby v roce 2016 o 0,4%.
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84 let
80 let
65 let
65 let
65 let
60 let
55 let
50 let

Čestný titul „Zasloužilý hasič“

Podzimní výstava

Medaile a čestný titul „Zasloužilý hasič“ je nejvyšší vyznamenání
udělované Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska osobnostem
z řad dobrovolných hasičů jako poděkování za jejich celoživotní práci.
Letos byl tento titul udělen panu Josefu Vomáčkovi ze Sebranic.
Slavnostní předávání se uskutečnilo 5. listopadu 2015 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Společně s panem Vomáčkou bylo oceněno
dalších 17 osobností Sboru dobrovolných hasičů. Nejstarším vyznamenaným byl právě pan Vomáčka.
Josef Vomáčka se narodil v roce 1929, členem hasičského sboru
se stal v roce 1948, v roce 1957 založil kolektiv mladých požárníků,
který řadu let vedl. V rámci činnosti pro mládež spoluzakládal celorepublikovou hru Plamen na Svitavsku. Několik volebních období působil v Okresním sdružení ve Svitavách, v odborné radě mládeže.
V Sebranicích patřil vždy k nejvýraznějším osobnostem sboru, vychoval zde několik generací hasičů, pro nás mladší zůstává velkým
vzorem. O dění ve sboru se stále zajímá, i když mu zdraví už bohužel
neumožňuje aktivní činnost.
Panu Vomáčkovi k jeho ocenění srdečně blahopřejeme, do dalších
let přejeme především pevné zdraví a stálý životní optimismus.
Za SDH Sebranice Jana Vomočilová

a výrobky dětí ze základní školy.
Letos, stejně jako předchozí roky, se na přípravě a průběhu výstavy podílelo mnoho šikovných a ochotných lidí. Opravdu moc si vaší
pomoci vážíme a děkujeme vám za ni. O tom, jakou má Podzimní
výstava atmosféru, mě přesvědčili naši známí z Prahy. Vzali jsme je
v sobotu na punč a jak se tady říká na besedu právě na tu naši výstavu. Byli mile překvapeni přátelskou až rodinou pohodou, která na
sále panovala. Lidé se zdravili, povídali si, společně v klidu poseděli.
Něco takového z Prahy neznají. A to je, sebraničtí, vaše zásluha.
Ještě jednou všem velmi děkujeme za to, co pro uspořádání letošní
Podzimní výstavy udělali.
Za kulturní komisi Radka Kučerová

Podzimní výstava
Konec října bývá v kalendáři kulturní komise vyhrazen Podzimní
výstavě. O víkendu 24. 10.–25. 10. se dveře kulturního domu otevřely stovkám návštěvníků, kteří si přišli prohlédnout a nakoupit výrobky místních či přespolních vystavovatelů. Pro děti byla připravena
v ,,pekle“ dílnička, kde si mohly vydlabat halloweenské dýně, které
pro ně během léta vypěstovali naši zahrádkáři. Svoji malou premiéru
také měla nově zrekonstruovaná kuchyň a výčep.

Zruční řezbáři; foto: M. Čermák 3x
Více fotografií a video z výstavy naleznete na www.sebranice.cz.

Tenisový turnaj
Jak se ten rok rychle otočí. Tenisový kurt, který nám po celou
sezonu sloužil k tomu, abychom si nejen zahráli tenis a další míčové
hry, už je uložen k zimnímu spánku.
Jsme rádi že mohl proběhnout již 4. ročník tenisového turnaje
o pohár starostky naší obce. Zde děkuji paní starostce, že převzala
opět záštitu nad letošním ročníkem a zároveň věnovala věcné ceny
pro všechny účastníky. V roce 2015 se ho zúčastnilo 15 dvojic, které
spolu svedly mnohdy náročné a vypjaté zápasy. Letošní ročník již
potřetí vyhráli František a Rosťa Svobodovi, na druhém místě se
umístili bratři Propperovi a krásnou třetí příčku obsadili Stanislav
Švec a Kamil Sodomka. Tímto všem na bedně patří velká gratulace
a pro všechny ostatní velká výzva zkusit to příští rok znovu.
Všem přeji pevné zdraví a hodně odhodlání při všech výzvách
které jsou před námi.
Pavel Jílek

Pohled na sál

Téma vystavovaných fotografií v zasedací místnosti obecního
úřadu bylo tentokrát ,,Škola, základ života“. Na chvíli jste se tedy
mohli ocitnout zpátky ve třídě a pod bedlivým zrakem soudruha prezidenta Husáka zavzpomínat na svá školní léta. Mnoho skutečně
historických fotek nám ze svého soukromého archivu zapůjčila paní
ředitelka Jitka Kučerová, za což jí patří dík. Skutečnou perlou, ale
také velkým překvapením pro mnohé, bylo promítání starého filmu.
Obrázky ze Sebranic pořídil na konci 50. a začátkem 60. let
MUDr. Hlávka, který zde nejen ordinoval, ale také s rodinou žil.
Velmi děkujeme
jeho
potomkům,
kteří
film
naší
obci
n a b í d l i
k promítání.
Celkovou
atmosféru
Podzimní
výstavy pak
velmi
pomohly dotvořit výkresy Pan Jílek s výpěstky místních zahrádkářů

Zleva: Miroslav a Lukáš Propperovi, František Svoboda, Rostislav Svoboda,
Kamil Sodomka, Stanislav Švec
Foto: M. Čermák

Plesová sezóna v Sebranicích
Dětský ples – 9. 1. 2016 od 16.00 hod.
Farní ples – 15. 1. 2016 od 20.00 hod., hraje kapela MIX
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Zlatá svatba

Den otevřených dveří bufetu v KD

V sobotu 7. listopadu 2015 oslavili zlatou svatbu manželé Božena
a Jaroslav Kučerovi z č.p. 103. V zasedací místnosti Obecního úřadu v Sebranicích pro ně byla připravena malá oslava společně prožitých 50 let života.
Výročí svatby je oslavou lásky, důvěry, sounáležitosti, tolerance,
pochopení. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení.
Manželům Kučerovým k tomuto významnému jubileu srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho dalších společně prožitých let plných
lásky, zdraví a pohody.
OÚ Sebranice

V sobotu 14. listopadu 2015 nás v kulturním domě v Sebranicích
u příležitosti dne otevřených dveří nově zrekonstruovaného bufetu
poctil svou návštěvou slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák
Louis Armstrong, přezdívaný „Satchmo“. Tedy, ne on osobně, ale
pan František Procházka, který jako jediný v České republice hraje
a zpívá jako skutečný „Satchmo“.
Vystoupení bylo doplněno přehlídkou dobových klobouků ze
30. let, které nám předvedla paní Dagmar Procházková, manželka
českého Armstronga. Klobouky to byly vskutku krásné. Viděli jsme
na 30 klobouků různých barev, tvarů, pro různé příležitosti. Některé
z nich byly dokonce 80 let staré. Dozvěděli jsme se, že klobouky,
které vypadají spíše jako čepice, se nazývají „hučky“.
Tímto bychom rádi poděkovali manželům Procházkovým za příjemně strávený sobotní večer a přejeme jim mnoho dalších takových
úspěšných vystoupení.
OÚ Sebranice

Manželé Kučerovi se svými příbuznými
Foto: M. Čermák 3x

Přehled akcí v Sebranicích v prosinci
Kulturní komise a obec Sebranice srdečně zvou na
ADVENTNÍ KONCERT
13. 12. 2015 od 17 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích,
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Dolní Újezd a Sebranice.
Vstupné dobrovolné.
Obec Sebranice srdečně zve občany na tradiční
PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
28. 12. 2015 od 18 hodin
v KD v Sebranicích
Čeká Vás předtančení,
k tanci a poslechu bude hrát Vepřo – knedlo – zelo.
Vstupné 60 Kč.
Srdečně zveme seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ,

Upozornění

které se uskuteční
ve čtvrtek 17. prosince 2015 ve 14 hodin
v jídelně Agro družstva Sebranice.
Svoz i odvoz zajištěn,
zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě na tel. č. 461 745 133
nejpozději do čtvrtka 17. 12. 2015 do 11 hod.
Těšíme se na Vás.
Kulturní komise obce Sebranice

Vážení občané,
od 1. 1. 2016 vybíráme poplatky za svoz domovního odpadu a za
držení psů. Splatnost poplatků je 28. 2. 2016. Pokud celková výše
platby přesáhne částku 1000 Kč, může být tato platba rozdělena
do dvou splátek, které jsou splatné v termínech do 28. 2.
a 30. 6. 2016.
Žádáme občany a chalupáře, aby při platbách upřednostňovali
zasílání poplatků převodem na účet obce č. 1217273389/0800, var.
symbol - číslo domu. Zaplatit lze také složenkou či hotově, a to
v úředních hodinách v pondělí nebo ve středu na OÚ.
Poplatek za odvoz domovního odpadu je 550 Kč za osobu. Od
poplatku se osvobozují: každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti, poplatník s pobytem v obci, který se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí, fyzická osoba, která je
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v domově pro seniory.
Poplatek za psy platí držitel psa s trvalým pobytem v obci. Poplatek se platí za psy starší tří měsíců a je splatný nejpozději 28. 2. 2016.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za prvního psa 200 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 260 Kč. Pes musí být
označen známkou, kterou obdržíte na OÚ.
OÚ Sebranice

Kulturní komise a obec Sebranice
srdečně zvou na
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
31. 12. 2015 v 19 hodin
u kapličky na Pohoře.
Přijďte společně ukončit rok 2015!

Otevírací doba OÚ o Vánocích
Během vánočních svátků bude Obecní úřad v Sebranicích otevřen:
21., 22., 29. a 30. 12. 2015. Ostatní dny bude zavřeno.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Sebranice
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Co se děje v naší obci?
Během září a října proběhla rekonstrukce kaplí v naší obci. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedeno nové oplechování, exteriér
byl nově natřen a provedeno vymalování interiéru kaplí. Dále proběhla výsadba stromů a keřů u kostela a na koupališti.

Kaple Největější Trojice na Pohoře před rekonstrukcí

Kaple Největější Trojice na Pohoře po rekonstrukci

Kaple sv. Anny ve Vysokém Lese před rekonstrukcí

Kaple sv. Anny ve Vysokém Lese po rekonstrukci

Nová výsadba stromů u zdi kostela sv. Mikuláše

Výsadby keřů a stromů v zahradě u kostela sv. Mikuláše

Výsadby keřů a stromů v zahradě u kostela sv. Mikuláše

Výsadby stromů a keřů v zatáčce u silnice směrem na Sebranice
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Co se děje v naší obci?

Co se děje za dveřmi ZŠ?
a s pingpongovými míčky také skončilo. Na jeviště se shora sesypala
víc jak stovka míčků. Na závěr plný sál žáků a učitelů ocenil umělce
velikým potleskem.
Petra Koukalová a Hana Preclíková
Exkurze v Poličce
Zima se blíží a krytý poličský zimní stadion nabízí skvělé podmínky pro bruslení s žáky. Ve čtvrtek 15. 10. 2015 jsme toho využili
s dětmi ze třetí třídy a zpestřili jsme si tak hodiny TV.
Za doprovodu hezkých písniček jsme bruslili zcela sami celé dopoledne. Komu chyběly brusle, mohl si je vypůjčit, kdo neuměl bruslit, pomáhal si „lyžemi“. Mnoho dětí bruslilo poprvé, ale občasné
pády nikoho neodradily. Bruslení si každý moc užíval a ze stadionu
se nám vůbec nechtělo.
V Poličce jsme ještě navštívili rodnou světničku Bohuslava Martinů. Sympatická průvodkyně byla během výkladu zahlcována zvídavými dotazy dětí, které projevovaly neobvyklý zájem o historii Poličky a život malého Bohouška.
I přes nepříznivé počasí se nám výlet velmi líbil a ještě dlouho na
něj budeme vzpomínat.
Hana Preclíková

Výsadba stromů v areálu koupaliště

Výstavba nového plotu v areálu koupaliště mezi kurty na plážový volejbal
a bazénem
Foto: M. Čermák: 10x

Třeťáci u rodiště B. Martinů
Foto: ZŠ 2x

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Den techniky
Dne 27. 10. 2015 se žáci devátého ročníku zúčastnili soutěže
v praktických dovednostech a teoretických znalostech pořádané ISŠT
Vysoké Mýto. Po slavnostním zahájení se přihlášené školy rozdělily
na jednotlivá stanoviště, kde je učitelé a mistři odborného výcviku
seznámili s náplní učebních oborů. Žáci si některé činnosti mohli
vyzkoušet, na některých stanovištích probíhala soutěž. V teoretické
soutěži „Víš to?“ pojmenovávali žáci pomůcky a nářadí, s kterými se
setkali při prohlídce dílen.
Naši žáci prokázali zručnost i teoretické znalosti. Ve vědomostní
soutěži obsadili druhé místo a cena v podobě dortu jim unikla jen
o vlásek. Při výměně kola na čas obsadil Ondřej Chadima třetí místo.
V montáži a demontáži excelovali David Vraspír, Petr Klusoň a Martin Stráník a tím obsadili první místo. Rozdělení čalounických pomůcek se žákům zadařilo na plný počet bodů. V celkovém vyhodnocení
všech disciplín obsadila naše škola čtvrté místo.
Myslím si, že se pořadatelům podařilo zajímavou formou představit vyučující, nabízené obory a vybavení dílen Integrované střední
školy technické.
Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce)

Mime fest 2015
Ve čtvrtek 17. září se žáci třetí třídy vydali na výlet do Poličky,
kde se konal čtvrtý ročník Mime Festu. Žáci zhlédli představení
s názvem KING PONG’S PING PONG RODEO klauna Michaela
Trautmana, který přiletěl až z daleké Ameriky.

Přírodovědný KLOKAN
Jako každoročně se žáci osmého a devátého ročníku naší školy
zúčastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Při řešení úloh
uplatnili znalosti z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, chemie, ale i logické myšlení, intuici a všeobecný přehled. Soutěž zahrnovala otázky různé náročnosti a soutěžící mohli získat 120 bodů.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci deváté třídy:
Jakub Večeře
64 bodů
Martin Břeň
60 bodů
David Vraspír
58 bodů
Výsledky našich žáků byly zařazeny do celostátní statistiky.
Mgr. Andrea Kvasničková

Třetí třída v poličském divadle

Jak název představení napovídá, měli jsme možnost vidět žonglování, střelbu na terč a spoustu dalších triků s pingpongovými míčky.
Světově uznávaný americký mim uměl udržet pozornost a zájem
publika po celou dobu svého představení. Děti si bral na jeviště, žádal
po nich potlesk, dupot aj. Artistické kousky doplňoval komickou
pantomimou. Díky pantomimě, která nepoužívá slova, klaunovi každý rozuměl.
Vystoupení začalo triky s pingpongovými míčky
-5-

Svatý František a Vánoce
Postavili jesle, přinesli
seno a přivedli i vola
a oslíčka. Je uctěna
prostota, povýšena
chudoba, zvelebena
pokora a z Greccia se
stává nový Betlém. Noc
je jasná jako den a lidé
i zvířata se cítí blaženě.
Lidé se sem scházejí
a naplňuje je nová radost z obnovené tajemné události. Les zní
písněmi a od skal se
odráží jásot. Bratři
zpívají, přinášejí tak
Bohu náležitou chválu,
a celá noc jásá čistou
Giotto di Bondone: Františkovy jesličky
radostí. Světec stojí
v Grecciu
u jesliček, vzlyká bolestí a zároveň je proniknut svatou zbožností a podivuhodnou radostí.
U jeslí se slaví slavná mše svatá – kněz pocítí netušenou útěchu.
Světec si obléká jáhenská roucha – byl totiž diakonem – a libozvučným hlasem zpívá evangelium. Jeho hlas, jeho silný hlas, jeho
něžný hlas, jeho jasný hlas, jeho libozvučný hlas zve všechny
k nejvyšší chvále. Pak shromážděnému lidu káže o narození chudého
Krále a blahořečí městečku Betlému

Betlém
Když se řekne slovo betlém, tak se prakticky každému člověku,
žijícímu v našem prostředí, vybaví vymodelovaná krajinka
s postavičkami a jesličkami s Ježíškem, jež bezesporu patří k idylce
Vánoc.
Betlémy papírové, dřevěné, keramické, hliněné i sádrové, ze skla,
slámy, kovu, vosku, plastu, perníku, krajky či těsta, stojící, hýbající
se, blikající, hrající, miniaturní, malé, střední velké, v životní či
nadživotní velikosti, vyrobené či živé – všechny tyto podivuhodné
výtvory lidského umu
a fantazie zdobí během
Vánoc naše příbytky,
kostely i veřejná prostranství. Každé dítě ví,
že v jeslích leží Ježíšek
a ten nosí hodným dětem dárky, i když
v současné době na
žebříčku preferencí vede
spíše Děda Mráz či
Santa Klaus, protože „je přece větší a unese toho víc“.
Pro nás křesťany jsou Vánoce oslavou narození Spasitele, Božího
Syna Ježíše, které se odehrálo před dvěma tisíciletími v judském
městečku Betlémě.
První „živý“ betlém Svatého Františka
S tradicí betlémů či jesliček jsou neodmyslitelně spjata dvě jména:
Greccio a sv. František z Assisi. Zatímco druhé není třeba představovat, první je jméno italského středověkého
městečka, asi 50 km od
Rieti s jedenapůltisícem
obyvatel. Těžko by dnes
patřilo ke známým
a hojně navštěvovaným
místům, kdyby předkové
dnešních „greccianů“
nadšeně nepřijali kázání
Chudáčka z Assisi.
I prostá krása tohoto
místa přispěla k tomu, že si jej František velmi oblíbil.
Tři roky před svou smrtí (zemřel 1226 v Assisi) – tedy v roce
1223 – byl právě v Grecciu inspirován k tomu, aby zvláštním způsobem oslavil svátky Narození. Požádal proto papeže Honoria III.
o povolení, aby směl v lese u městečka sehrát to, co popisuje Lukáš
ve svém evangeliu: narození Spasitele v jeskyni. Povolení bylo dáno,
a tak se Greccio stalo místem prvního živého betlému od doby skutečného Vtělení.
Tomáš z Celana, autor
světcova životopisu Vita Prima, píše: Proto musím vzpomenout a uctivě vylíčit onu
slavnost, kterou konal tři roky
před svou slavnou smrtí u vesničky jménem Greccio, v den
Narození našeho Pána Ježíše
Krista. V té krajině žil muž
dobré pověsti a ještě lepšího života, jménem Jan. František ho zvlášť
měl rád, protože přes znamenitou pověst a vážnost, kterou tam požíval, pohrdal šlechtictvím těla a snažil se dosáhnout šlechtictví duše.
Toho si – jak často činíval – povolal blažený František k sobě. A řekl
mu: „Chceš-li, abychom blížící se slavnost Vánoc slavili u Greccia,
pospěš si a pečlivě obstarej, co ti říkám. Chtěl bych totiž slavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě a chtěl bych, pokud
možno, vidět svýma očima hořkou nouzi, kterou už jako dítě musilo
snášet, jak leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když to dobrý a oddaný muž uslyšel, spěšně na jmenovaném
místě připravil všechno, jak mu světec uložil.
Den radosti se přiblížil, čas jásotu nadešel. Z různých chýší přišli
bratři, muži i ženy z okolí, jak jen mohli, připravili svíce a pochodně,
aby osvítili onu noc, která ozářila jasnou hvězdou všechny dni a roky.
Konečně přišel světec, všecko našel připraveno, viděl to a radoval se.

Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství
Papež František
oznámil v pátek
13. března 2015
slavení
nového
mimořádného Svatého roku.
Jubileum milosrdenství bude zahájeno
otevřením
Svaté brány ve
vatikánské bazilice
o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude
20. listopadu 2016.
„Toto je čas milosrdenství. Je důležité, aby ho laičtí věřící prožívali a vnášeli do různých oblastí společnosti,“ uvedl papež František.
„Často jsem přemýšlel, jak může církev více poukázat na své poslání,
být svědkem milosrdenství. Je to cesta, jež začíná duchovním obrácením. Proto jsem rozhodl vyhlásit mimořádné jubileum, v jehož středu
bude milosrdenství. Bude to Svatý rok milosrdenství. Chceme jej
prožívat ve světle Pánova slova: ´Buďte milosrdní jako Otec´,“ řekl
dále papež.
Zahájení jubilea proběhne o slavnosti Neposkvrněného početí
Panny Marie, 8. prosince 2015. Jak uvádí vatikánské tiskové středisko, v tyto dny se bude zároveň připomínat 50. výročí uzavření
II. vatikánského koncilu. Jubileum tak má dát církvi nový impuls
v uskutečňování koncilního díla. Zakončení Svatého roku je pak naplánované na 20. listopadu 2016.
Slavnostní vyhlášení jubilea přečtením buly proběhlo u Svaté
brány vatikánské baziliky v Neděli Božího milosrdenství (12. dubna
2015). Svatá brána se nachází ve čtyřech římských bazilikách a bývá
otevřená pouze během Svatých roků. V jinou dobu bývá zazděná.
Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné
cesty“ ke spáse.
Jubilejní rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let.
V tomto období byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek
původnímu majiteli. Jak uvedl Jan Pavel II., „podle Zákona Izraele
spočívala spravedlnost především v ochraně slabých“.
Katolická církev započala tradici Svatých roků za papeže Bonifáce
VIII. v roce 1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila jejich konání na období jednou za sto let. Od roku 1475 bylo řádné jubileum
vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly prožít všechny generace.
Dosud bylo slaveno 26 řádných Svatých roků, poslední z nich probě-6-

Svatý František a Vánoce

Svěcení kaple ve Vysokém lese

hl v roce 2000. Od 16. století se začaly vyhlašovat také mimořádná
jubilea, které měla zdůraznit události zvláštního významu. Posledními takovými byl rok 1933 (1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950 let
od Vykoupení).
Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti
obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.
Skrze nové jubileum chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou podle něj dále povoláni, aby „přinesli útěchu každému člověku naší doby“.
Milosrdenství je téma papeži Františkovi zvlášť blízké, neboť si za
své biskupské (a později papežské) heslo zvolil větu: „Miserando
atque eligendo“(v překl. „Pohleděl na něj s milosrdenstvím a vyvolil
jej“).
Při první modlitbě Anděl Páně po svém zvolení římský biskup
prohlásil: „Pocítit milosrdenství, toto slovo proměňuje všechno. Je to
to nejlepší, co můžeme pocítit. Proměňuje to svět. I trocha milosrdenství činí svět méně chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře
rozumět tomuto milosrdenství Boha, milosrdného Otce, který má
takovou trpělivost.“
V lednu letošního roku řekl: „Je tolik potřeba milosrdenství a je
důležité, aby ho laičtí věřící prožívali a vnášeli do různých oblastí
společnosti. Odvahu! Žijeme čas milosrdenství, toto je čas milosrdenství.“
Připravil Spolek SKT

te nechat u kaple sv. Anny, odtud po tří stech metrech směrech na
Chmelík stojí kaple Killerova, na ukazatelích najdete cestu
k Demelově kapli na začátku Sněženkového údolí. Směrem od Bukové rezervace k Lezníku stojí kaple Schlesingerova. Celý okruh je
dlouhý asi 5 km.
Za Spolek archaických nadšenců, o.s. Ing. Lenka Kmošková

Svěcení kaple ve Vysokém lese

Ve dnech 2.–6. listopadu 2015 proběhl v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sebranicích počítačový kurz pro seniory od nadace
manželů Livie a Václava Klausových.
Kurz byl určen pro úplné začátečníky, kteří s počítačem nikdy
nepracovali. V prvních lekcích se naučili počítač zapínat/vypínat,
napsat několik vět, uložit si soubor, až se dostali k práci s internetem
a naučili se odesílat e-maily i s přílohou.
Děkujeme nadačnímu fondu za zrealizování tohoto kurzu, který
byl pro zúčastněné jistě přínosným, alespoň v tom, že nyní už se počítače třeba nebudou tolik „bát“.
OÚ Sebranice

Foto: M. Čermák 2x

Počítačový kurz pro seniory

Spolek archaických nadšenců ze Sebranic od jara loňského roku
pracoval na obnově třetí zaniklé kaple a jediného lesního pramene
v oblasti Vysokého lesa. Ten od nepaměti sloužil k občerstvení dělníků v lese, pracovníků na poli nebo napojení zvěře z širokého okolí.
Nad pramenem byla postavena začátkem 20. století Schlesingerova kaple na počest uzdravení hospodářovy slepé manželky. Od té
doby se ke kapli konaly poutě a voda byla vyhledávána pro svoje
léčivé účinky. Kaple po pádu stromu v 70. letech minulého století
zanikla a pramen byl zanesen blátem z pole. Od jara loňského roku
bylo okolí pramene a kaple vyčištěno a kaple s pramenem obnovovány. Z prostředků Pardubického kraje, nadace O2 a hlavně darovaného
materiálu a dobrovolnickou činností řady občanů byla koncem října
kaplička dokončena. Současně bylo koryto potůčku vyčištěno a vybagrováním prohloubeno. Přes potůček byla postavena lávka pro
lepší schůdnost.

Foto: V. Motyčka

Upozornění FÚ Litomyšl
Podle sdělení FÚ Litomyšl, je od 1. 9. 2015 ukončen provoz
pokladny na tomto pracovišti. Daňovou povinnost můžete uhradit
bezhotovostním převodem z účtu, případně poštovní poukázkou typu
„A“. Od příštího roku můžete platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Výhody a postup placením SIPO popisuje Finanční
správa.
Jako přílohu Vám vkládáme „Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“, které můžete vyplnit
a odevzdat na finanční úřad nebo obecní úřad, kde žádosti podáme
najednou. V případě že využijete OÚ vezměte s sebou aktuální doklad o placení SIPO.
OÚ Sebranice

Průvod ke kapli

V sobotu 7. listopadu 2015 se konalo slavnostní odhalení a vysvěcení Schlesingerovy kaple, kterého se zhostili Otec Vojtěch Glogar ze
Sebranic a bratr Štěpán Klásek z Litomyšle. Kaple je zasvěcena Panně Marii. Hudbou doprovázeli písničkář Petr Linhart a sbor Lubenika.
Děkujeme všem, kteří se na obnově poslední kaple podíleli a dali
tak opakovaně vzniknout něčemu, co obohatí naši krajinu, ale hlavně
bude dalším místem setkávání. V dalších letech se můžete těšit
na rozšíření a obohacení prostoru kaplí o křížovou cestu.
Zveme všechny, kteří se nemohli této slavnostní chvíle zúčastnit,
na procházku nebo projížďku po kaplích Vysokého Lesa. Auto může-7-

Kraj Smetany a Martinů
Toulovcova historicky doložená dobročinnost začíná v r. 1407.
V první nadaci daroval úrok ze svého dvorce v Trusnově Litomyšlskému špitálu a kaplanu špitálského kostela. Už tato první nadace
svědčí o jeho váženosti, prozíravosti a obratnosti. Nadaci v r. 1408
zvýšil pro budoucí spasení své duše, všech předků a přátel svých.
Důchod byl vyplácen z jeho statků v Mladočově. Jsou zde velmi
podrobně stanoveny pravidla, podmínky a postup rozdělování nemocným a chudým. Vztahuje se na správu špitálského majetku. V nadaci
z r. 1409 sepsanou litomyšlským biskupem Janem Toulovec obdaroval církev a kostel sv. Bartoloměje v Mladočově, ani zde nechybí
prostředky pro chudé.
V r. 1412 Toulovec zřejmě onemocněl. Byla provedena revize
všech nadací a sepsány dvě další nové. Jedna se týkala opět špitálského kostela, tedy církve, další byla Toulovcem určena lázním tak, aby
se chudí mohli dvakrát ročně vykoupat. (Lazebník musel vousatým
mužům i bradu oholit.) Nadace byly opět hrazeny z úroků ze vsi Mladočov.
Je otázkou až záhadou, jak svého majetku nabyl. Vlastnil krčmy,
mlýny, pivovar, vsi, možná zbohatl postupně zde. Mohl být kupcem,
výběrčím daní, finančníkem, který poskytoval půjčky. Praktičnost
a preciznost, s jakou spravoval své majetky a určoval nadace, k tomu
navádí. Nelze však s jistotou vyloučit i v lidových pověstech zmiňovanou minulost loupeživého rytíře. V nich se vypráví, že se účastnil
nájezdů na Moravu, do Uher a za to byl pronásledován. Existence
loupeživých rytířů totiž ve 13. století a v první polovině 14. století
byla běžná. Neví se též, zda byl nižší šlechtic, tedy rytíř, nebo jen
měšťan.
Když Vavřinec Toulovec zemřel na konci r. 1412, byl slavně pohřben v kostele na „Špitálku“ (kostelík Rozeslání sv. Apoštolů).
Pro město Litomyšl byly Toulovcovy odkazy základem jmění,
které dostalo pod svou správu a které vytrvalo staletí. Jeho dobročinné nadace byly nadčasové, téměř všechna města nadace ztratila při
politických konfiskacích. V Litomyšli zůstaly do r. 1945, kdy byly
pozemky převedeny do státního fondu.

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – Sebranice
Jaroslav Šejnoha
Akademický malíř a diplomat se narodil 24. 8. 1889 v Sebranicích č.p. 11. Zanedlouho se ale rodina přestěhovala do
Makova (a v roce 1922 do Morašic), kde
Jaroslav absolvoval základní čtyřtřídní
školu. V deseti letech odešel studovat na
gymnázium do Jičína. Zájem o malířství
jej přivedl na vysokoškolská studia, byl
žákem Maxe Švabinského. Akademii
ukončil ještě před 1. světovou válkou
a díky skvělým výsledkům a svému talentu byl vybrán na stipendium do Paříže.
Během první světové války byl Jaroslav zatčen a vězněn v internačním táboře.
Když válka skončila, vrátil se na krátkou dobu domů do Makova, ale
pak opět odjíždí do Paříže zpět ke svému malování. Tady se seznámil
s bývalým ministrem zahraničních věcí Dr. Eduardem Benešem a na
jeho žádost a doporučení vstupuje do diplomatického sboru nově
vzniklé republiky. A jelikož Jaroslav Šejnoha mluvil francouzsky,
anglicky, německy, částečně italsky, stal se pro novou republiku velmi platným členem. Nastoupil na československou ambasádu
v Paříži.
V roce 1923 se ve svých 34 letech oženil s Albertou Jedličkovou,
dcerou muže, který jej na začátku války dostal z internačního tábora.
Krátce po svatbě se manželé stěhují do Prahy.
V roce 1940 je Jaroslav Šejnoha i s manželkou nucen odejít do
Anglie. Tady se opět setkává a začíná spolupracovat s Dr. Benešem,
seznamuje se s Janem Masarykem. Od roku 1943 pracuje jako vyslanec v Káhiře a zastupuje zájmy ČSR i v Habeši.
Přišel rok 1948. Pro Gottwaldovu vládu je Jaroslav Šejnoha naprosto nevhodným, nepohodlným člověkem. Byl přítelem Dr. Beneše, Jana Masaryka, většinu svého života pracoval v zahraničních službách a udržoval přátelské svazky s diplomaty západních států. Znal
mnohá tajemství zahraniční politiky. Věděl, že návrat do Prahy není
možný.
Proto raději odešel do Kanady a tady si na okraji Toronta za své
úspory zakoupil dům, kde žil se svou ženou Albertou. V Kanadě také
v roce 1982 ve svých 93 letech zemřel.
Celý svůj život vzpomínal na rodný kraj, na Makov a Morašice,
a přesto, že žil v Kanadě uprostřed nedotčené přírody a země, nemohl
zapomenout na krásy zdejší krajiny. A tak vyslovil přání, že alespoň
po smrti by se rád vrátil do rodného kraje. To mu jeho paní splnila
a v roce 1983 poslala urnu s jeho popelem do Morašic, kde byl
v tichosti pochován do hrobu svých rodičů.

Soutěžní otázka: Proč v pověsti „o desenských babách“ byly báby
zatlučeny do sudů a valeny z kopce dolů? Odpovědi zasílejte na
adresu nsauerova@policka.org do 14. prosince 2015. Autor
správné odpovědi získá dárkový balíček s upomínkovými předměty obce Sebranice.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – prosinec 2015
Bystré
5. 12. 2015 – Mikulášská nadílka – tradiční mikulášská nadílka,
která se uskuteční v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.
12. 12. 2015 – Vánoční trhy – na nádvoří Domu na zámku. Od
13.00 hod. vystoupí ZUŠ Bystré.
13. 12. 2015 – Vánoční koncert – ZUŠ Bystré Vás zve na tradiční
vánoční koncert žáků, který se uskuteční v 16.00 a v 17.30 hod.
v tanečním sále ZUŠ.
17. 12. 2015 – Vánoce, Vánoce přicházejí – ZŠ Bystré zve všechny
občany na tradiční vánoční program, který se koná od 17.00 hod.
v divadelním sále Sokolovny. Kromě pěveckého sboru Notička se
můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. a 2. stupně. Tu
pravou vánoční náladu navodí pásmo koled a vánoční poezie.

Vavřinec Toulovec z Třemošné
Vavřinec Toulovec z Třemošné je
zde v okolí jednou z velmi známých,
významných, ale také nejrozporuplnějších osobností středověkého Litomyšlska ... Kdo byl Vavřinec Toulovec?
Podle lidových pověstí v mládí
loupeživý rytíř, ve stáří doložen jako
měšťan proslulý svou dobročinností.
Předpokládá se, že se zřejmě narodil
kolem roku 1350.
Pravděpodobně v letech 1407–
1412 žil skutečně přímo v Litomyšli.
Učinil několik charitativních nadací
především Litomyšlskému špitálu
a městským chudým. Toulovec byl ženatý, pravděpodobně bezdětný.
Neví se též, zda jméno Toulovec bylo jeho jméno rodné. Zcela jistě
se má za to, že jeho jméno má souvislost s jeho erbem, který využíval. Byl na něm toulec se šípy.
Až v roce 1407 je veden jako měšťan litomyšlský, velice majetný,
vážený a štědrý. V této době vlastní na Vysokomýtsku ves Trusnov, na západ od Litomyšle obce Mladočov, Jarošov, Budislav, statky na Desné a lesy u Proseče. Také majetky v Třemošné (dnešní část
Sebranic). Právě odsud se objevilo jeho přízvisko „z Třemošné“.

Dolní Újezd
9. 12. 2015 – Česko zpívá koledy
Od 18. hod. před základní školou
13. 12. 2015 – Tradiční vánoční výstava. V sokolovně od 9. hod. do
17. hod. Od 10. hod. vystoupí děti MŠ, ve 13. hod. žáci ZUŠ a od
15. hod. hraje skupina NÁHODA
18. 12. 2015 – Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd
V 17. hod. v kostele sv. Martina.
20. 12. 2015 – Vánoční koncert
Pořádá hudební soubor DúVá v sokolovně od 17. hod a od 19. hod.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na projekt: Hudba pomáhá.
Litomyšl
4. 12. 2015–6. 12. 2015 – Zámecké sklepení v moci pekelné
Návštěvníky čeká patnáctiminutová prohlídka pekelných slují plných
čertů a zatracených duší. Rezervace na www.pekelnekralovstvi.cz
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Kraj Smetany a Martinů

Sváteční slovo

17. 12. 2015, 19.30 hod. – Bratři Ebenové – koncert
Smetanův dům, Litomyšl
Bratři Ebenové, Marek, Kryštof a David připravili nový koncertní
program s názvem Čas holin.
17. 12. 2015, 18.00 hod. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
Účinkují: litomyšlské pěvecké sbory (Vlastimil, Sbor paní a dívek
a Mužský pěvecký sbor), Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent
David Lukáš.
Vstupné: 80 Kč
27. 12. 2015, 14.00–20.00 hod. – Silvestrovské odpolední čaje pro
dříve narozené
Lidový dům, Litomyšl
K tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové.

právě doba adventu a vánoc je příležitostí, jak objevit to, co je podstatné a nejdůležitější.
Byl jednou jeden dřevorubec, který přišel vzít práci na pile. Plat
byl dobrý a pracovní podmínky ještě lepší, a tak chtěl dřevorubec
udělat dojem. První den přišel za vedoucím a ten mu dal do ruky
sekeru a svěřil mu kus lesa. Muž nadšeně kácel a podařilo se mu
pokácet osmnáct stromů. „Výborně,“ řekl mu vedoucí. „Jen tak dál.“
Dřevorubec tím byl povzbuzen a rozhodl se, že další den svůj výkon
ještě vylepší. Na druhý den vstal dřív než ostatní a šel do lesa. Ale ať
se snažil sebevíc, pokácel jen patnáct stromů. „Asi jsem unavený“,
pomyslil si. Ráno začal hodně brzy, ale ať se snažil jak snažil, nepokácel ani polovinu prvního dne. Další den jich bylo jen sedm, pak pět,
nakonec jen dva. Dřevorubec měl obavy, co na to řekne vedoucí.
A tak šel za ním, aby se mu svěřil. Zapřísahal se, že se opravdu snažil, jak jen mohl. A když skončil, zeptal se ho vedoucí: „Kdy jsi naposledy brousil sekeru?“ „Brousil? Neměl jsem čas brousit, pořád
jsem jen kácel.“
Příběh nám asi ani nezní moc vánočně a přece v sobě skrývá mnohé. Přeji vám, abyste dokázali to, nač během roku je tak málo času.
Právě pro všechny ty mnohé každodenní povinnosti. Udělat si na sebe
čas. V tom je ta chvíle na „nabroušení“. A to ne proto, abychom toho
třeba zvládli ještě více, ale abychom se uměli zadívat jeden na druhého a objevit to, co nám v běžném životě uniká. Že vedle sebe máme
někoho, komu můžeme říct: „Mám tě rád. Jsi pro mě důležitý. Děkuji
ti...“
Děkuji vám za společně prožitý rok a přeji vám, až to bude, požehnané vánoční svátky a do nového roku hodně Božího požehnání
a ochrany.
o. Vojtěch

Oldřiš
26. 12. 2015 od 20.00 hod. v Orlovně Oldřiš se koná tradiční předsilvestrovský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela COMBO 2.
Vstupenky v ceně 80 Kč jsou k zakoupení na místě. (Popřípadě místenky možno zamluvit na tel.: 723 068 502).
Můžete se těšit na zajímavý program, tombolu, půlnoční překvapení
a lákavé občerstvení. Vstup ve společenském oděvu.
Za pořadatele zve OKAP o.p.s.
Pomezí
5. 12. 2015 – Peklo v hasičárně
12. 12. 2015 – Vánoční koncert v kostele sv. Jiří
20. 12. 2015 – Zpívání u vánočního stromu
Polička
5. 12. 2015–28. 2. 2016 – Zimní veselí od adventu po Hromnice
Třída B. Martinů v Centru Bohuslava Martinů v Poličce
tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro radost
i na přilepšenou
8. 12. 2015 – Pocta Martinů
Slavnostní koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů
Ensemble Martinů & Jan Šťastný
velký sál Tylova domu v Poličce od 19.00 hod.
18. 12. 2015 – Kamil Střihavka – Vánoční akustické turné
19.00 hod. Velký sál Tylova domu v Poličce

Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné
18. prosince – příležitost ke svátosti smíření od 14 do 18 hodin
23. prosince – koledování – návštěva nemocných a starších občanů
24. prosince – Štědrý den
- 16.00 dětská „půlnoční“ s přineseným betlémským světlem
(zpívá dětská schóla)
- 24.00 půlnoční mše svatá (zpívá starší schóla )
25. prosince Slavnost Narození Páně (pátek)
- 7.30 Sebranice (zpívá dětská schóla)
- 9.30 Široký Důl
- 9.45 Sebranice (zpívá starší schóla)
- 11.00 Lezník
- od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček

Sebranice
12. 12. 2015 – Výroba vánočních ozdob ze slámy, 9–14 hod. Sebranice Světnice č.p. 8, objednávky na telefonu 604 590 474, pořádá
SAN, o.s.
13. 12. od 17 hodin – Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
v Sebranicích, vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Dolní Újezd a Sebranice.
Vstupné dobrovolné.
28. 12. od 18 hodin – Předsilvestrovské posezení v KD
v Sebranicích, předtančení, hraje Vepřo – knedlo – zelo. Občerstvení
zajištěno.

26. prosince – svátek svatého Štěpána, prvomučedníka (sobota)
- 7.30 Sebranice (zpívá mládežnická schóla)
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lubná
27. prosince – svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů)
- 7.30 Sebranice
- 9.45 Sebranice (zpívá mládežnická schóla)
- 11.00 Široký Důl

Svojanov
12. 12. 2015 v 14.30 hod. v kostele sv. Mikuláše – Vánoční koncert
– koncert spojených litomyšlských sborů. Poslech tohoto unikátního
a velkého tělesa v ranně gotickém kostelíku se zajímavou akustikou
je již tradičně výjimečným zážitkem pro posluchače.
19. 12. 2015 od 16.00 hod. proběhne před svojanovskou radnicí tradiční akce – svojanovské Vánoce.

31. prosince – svatého Silvestra (závěr občanského roku)
- 16.00 Sebranice – mše svaté na poděkování za uplynulý rok
- 23.00 Sebranice – s prosbou o Boží ochranu a požehnání do
nového roku
1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie (pátek)
- 7.30 Sebranice
- 9.30 Lezník
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lubná

Sváteční slovo
Milovaní,
rád vás všechny zdravím v tomto předvánočním čase, v čase adventu. Moc vám přeji, aby byl pro vás požehnaným časem. Náš život
je naplněn prací, starostí o rodinu, mnohými aktivitami, někdy se
nezastavíme od rána do večera. A tak se nabízí otázka, jaký to všechno má smysl? Ne, že bychom neměli všechny tyto věci dělat. Možná

6. ledna – slavnost Zjevení Páně (Tří králů) – žehnání vody, křídy
a kadidla
10. ledna (svátek Křtu Páně) – Závěr vánoční doby
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Nakládání s odpady v obci Sebranice
Zastupitelstvo obce Sebranice na svém zasedání dne 16. 11. 2015 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které se snížila sazba poplatku z 580 Kč
na 550 Kč. Ke snížení sazby přispěla (díky Vaší zodpovědnosti a přístupu k věci) skutečnost, že se snížil objem sváženého odpadu, a to díky
třídění biologického odpadu do kompostérů. Ve třídění odpadů, a tedy i snižování částky za odpad, bychom rádi pokračovali, a to následujícím
způsobem.
Rok 2014 byl z důvodu legislativních změn a úprav v oblasti odpadů v mnohém přelomový. Evropská komise přišla s návrhy, jak Evropu nasměrovat na cestu k tzv. oběhovému hospodářství a zvednout recyklaci v členských státech. Za úkol si dala dosažení nových cílů ve sféře
odpadů, které by přitom zvýšily i konkurenceschopnost Evropy a snížily poptávku po drahých a vzácných zdrojích. Podle těchto plánů mají
Evropané do roku 2030 recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu a od roku 2025 má být umísťování recyklovatelného
odpadu na skládky zakázáno. Tato navrhovaná opatření byla promítnuta i do schváleného Plánu odpadového hospodářství ČR. Znamená to, že
se nebude moct skládkovat – spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba
nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do nákladů – tomu chceme předejít poctivějším tříděním odpadů.
Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za tímto sloganem skrývá.
1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí.
2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpad vychází levněji než směsný netříděný odpad.
Nové efektivní nakládání s odpady
O co vlastně jde – zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to hlavně plastu, papíru
a bioodpadu. Zavedením efektivního systému sběru odpadu, kdy budou jednotlivé nádoby při sběru evidovány v systému, bude mít každá
domácnost přehled o tom, kolik vytřídí složek komunálního odpadu a tím bude motivována k většímu třídění odpadu. Platí zde pravidlo, že
čím více bude domácnost třídit, tím menší poplatky za svoz bude platit a celkově se sníží i náklady pro obec za svoz směsného komunálního
odpadu.
Jak to funguje – principem fungování systému je evidence svezených nádob. Díky jednoduché technologii čárových kódů na nádobách, které
se při výsypu načtou a uloží do systému, se získají údaje o tom, kolik která domácnost odevzdala odpadu. Když víme, kolik je třeba zaplatit za
odvoz směsného komunálního odpadu a kolik peněz se utrží z prodeje vytříděného papíru, plastu atd. není problém jednotlivým domácnostem
nabídnout nemalou slevu na poplatcích.
Jak celý systém vypadá
1. Obec pořídí nádoby na tříděný odpad, kontejnery
2. Domácnosti obdrží nádoby na tříděný odpad s čárovými kódy, které se zaevidují do systému
3. Obec nebo svozová firma v pravidelných intervalech sváží vytříděné odpady, veškeré odpady jsou evidovány, obec má přehled jak o celkovém objemu svezených odpadů, tak o tom, kolik svezla ze kterého stanoviště.
4. Směsný komunální odpad z domácností sveze svozová firma, vytříděné odpady obec odevzdá svozové firmě.
5. Díky nižšímu objemu odpadů dojde k úspoře na poplatcích za svoz směsného odpadu.
6. Pomocí evidence objemu vytříděného odpadu v jednotlivých domácnostech obec vyměří slevu na poplatku pro jednotlivé domácnosti.
JAK TŘÍDIT ODPAD
PAPÍR A LEPENKA

PLASTY

SKLO

BIOODPAD

Nepatří

Patří

Nepatří

Patří

Nepatří

Patří

Nepatří

noviny

mastný papír

sklo barevné
i čiré

zrcadlo

stlačené
PET lahve

znečištěné
plastové nádoby

posekaná tráva

podestýlka od
domácích zvířat

časopisy

papírové
kapesníky

nevratné
skleněné lahve

drátěné sklo

igelitové tašky
a sáčky

guma, molitan

spadané ovoce

pleny

sešity

papírové pleny

velké skleněné
střepy

autosklo

nápojové kartony

větvičky
z ořezů keřů

sáčky z vysavače

voskový papír

tabulové sklo

keramika,
porcelán

kelímky
od potravin
(vymyté)

zemina

uhelný popel

žárovky, zářivky

mikrotenové
sáčky

kabely

pauzovací papír

skleněné vázy,
sklenice

polystyren

PVC

plevel, listí

zbytky omáček,
pomazánek…

vypláchnuté
plastové
nádoby od mycích
prostředků

pneumatiky,
linolea

sedliny kávy
a čaje,
čajové sáčky

olej

vlnitá lepenka

nádobky od léčiv

pokojové rostliny

kosti

čisté papírové
obaly a sáčky

textil

skořápky z vajec,
slupky

Patří

reklamní letáky
brožury
knihy
(bez potažených
hřbetů)

dehtový papír

lahvičky od léčiv

papírové krabice

OBJEMNÝ
ODPAD

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Patří

Patří

TEXTIL

starý nábytek

nádoby od sprejů

léky, teploměry

zářivky, výbojky

koberce, linolea

baterie,
akumulátory

kyseliny,
hydroxidy

chladničky,
mrazáky

staré lyže, kola
velká zrcadla
umyvadla, WC
mísy

I nadále bychom chtěli sběrem textilu podporovat Diakonii Broumov, sociální
družstvo, která jej využije pro
charitativní účely. Sběry v naší obci probíhají 1-2x ročně. Pokud by někdo
nechtěl vyřazené oblečení skladovat doma,
může jej dovézt na obecní úřad, kde ho uložíme do dalšího svozu.

vyřazené
zahradní chemie lepidla, pryskyřice elektrické spotřebiče
mazací oleje
ředidla, barvy

SMĚSNÝ ODPAD

fotochemikálie

Vše, co se nevytřídí do skla, papíru, plastu, bioodpadu, objemného odpadu
a nebezpečného odpadu, patří do směsného odpadu.

pesticidy
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Fotbalové ozvěny starší přípravky

Fotbalové ozvěny mužů

Polička – halový turnaj 22. 11. 2015
Po dlouhé době jsme se zúčastnili turnaje v hale – mezi městy
jsme se neztratili – 6. místo je přesto za očekáváním.
Sestava: Ondra Kopecký, Jirka Mokrejš, Petr Kárský, Štěpán Filipi,
Dan Brabenec, David Svoboda, Jirka Vomočil, Damián Klejch, Filip
Stráník, od 4. zápasu Vojta Procházka.
Sálová kopaná je úplně „jiný“ fotbal než na jaký jsme zvyklí na
venku. Především branky 3x2 metry oproti těm, co jsou na venku
(5x2), tak to byla pro nás na tomto turnaji nepřekonatelná překážka.
Celkem jsme odehráli pět utkání. Ve čtyřech jsme byli lepším
týmem, více na balonu, hustý prostor před brankou soupeře a mizerné
naše řešení v koncovce znamenaly pouze jednu výhru na celém turnaji, jednu remízu a tři prohry. Nutno podotknout, že jsme si vybrali
i pořádnou porci smůly. Hned v prvním zápase se nám zranil Filip
Stráník, ve třetím Danda Brabenec, v bráně se zdravotními problémy
musel povinně být od druhého zápasu Jirka Mokrejš. Ač kluci po
zápasech slyšeli slova chvály jak ode mě, tak od přihlížejících rodičů,
smutek a zklamání z obličejů dětí nešly vymazat …
Nevadí, prodali jsme v silné konkurenci svoje umění, viděli ale
i nedostatky. Věřím, že to přetavíme v nové odhodlání do další práce
– kluci na to mají se zlepšovat. Je to i dobrá parta, a to je základ.
Turnaj vyhrál Sokol Dolní Újezd, kdy ve finále porazil po krásném boji zaslouženě domácí Poličku. Třetí Pardubice, čtvrté Nové
Město na Moravě. Pátá Kuřim, potom my, za sebou jsme nechali jen
Moravskou Třebovou a rezervu Poličky.
Připravil Jiří Mokrejš

Černá série bez vstřeleného gólu skončila po 313 minutách
krásnou střelou Jirky Malého…
TJ Sokol Bystré x TJ Sebranice 1:3 (0:2)
Sebranice:
Kysilka
Patočka J. (81´ Večeře) Chadima
Nezbeda Kučera
Jílek (68´ Vopařil) Horníček J. Prokůpek Kalánek P.
Mitáš Malý
Střelci: Putnar – Malý 2x, Horníček J.
Žluté karty: Němec – Horníček J., Kysilka, Patočka J., Chadima,
Malý, Vopařil
Rozhodčí: Dvořák – Brandejs, Mačát
Druhou říjnovou neděli jsme zavítali do Bystrého. Herní neděle
u nás nepříliš oblíbená, počasí věru spíše zimní, sestava jak už tomu
bývá zvykem ne plně kompletní. I přes tyto nepříjemnosti jsme zápas
rozehráli velmi solidně, již v osmé minutě ošálil Jirka Malý kousek
od rohového praporku obránce, posunul si míč do vápna a krásnou
střelou pod břevno ke vzdálenější tyči otevřel skóre zápasu 0:1. Hosté
se poprvé připomněli kolem patnácté minuty, šance však skončila
pouze střelou do boční sítě. Ve 24. minutě jsme opět zahrozili my, na
konci akce byl Mitáš, který hlavou tečoval jen těsně vedle rozehraný
přímý kop. Pět minut před koncem poločasu rozehřál hrstku věrných
sebranických fandů opět Jirka Malý, po celkem velké chybě domácí
obrany se k míči dostal právě jmenovaný a přesnou střelou kolem
gólmana uzavřel poločasové skóre na 0:2 … Nutno konstatovat, že
poločas z těch velmi vydařených.
V druhém poločase se nám bohužel nedařilo hrát to, co v prvním,
z čeho pramenil v 55. minutě snižující gól na 1:2. O sedm minut později mohlo být ještě hůře, ovšem pohotovým zákrokem proti střílejícímu Mužíkovi nás v naději na tři body udržel Martin Kysilka. Po
zbytek zápasu jsme se pak spíše bránili drobné převaze domácích,
ovšem bojovností a urputností se nám útoky dařilo celkem dobře
eliminovat. Pěknou tečku za odbojovaným zápasem pak ještě napsal
náš kapitán Honza Horníček … Nejprve zkoušel štěstí Jirka Večeře,
jeho střelu ovšem obrana odrazila pouze k připravenému Jendovi,
který pěknou střelou z 20 metrů uzavřel skóre na konečných 1:3.
Body z venku velmi důležité, teď jen ještě potvrdit za týden doma
v sobotu s Opatovem. Zápas začíná již v 15.30 hod.
Petr Jiráň

Veřejné bruslení
O podzimních prázdninách v pátek 30. 10. 2015 zajistila kulturní
komise pro občany Sebranic zimní stadion v Poličce.
Sešlo se mnoho příznivců tohoto sportu různých věkových kategorií. Malé děti se mohly učit bruslit za pomoci hrazdiček, větší děti
a dospělí měli možnost zahrát si hokej.
Děkujeme kulturní komisi za příjemně strávené páteční odpoledne, které si všichni zúčastnění užili.
OÚ Sebranice

Prosba mateřské školy
S napadlým sněhem a potřebou sjíždět kopec na čemkoliv, se nám
ve školce objevil jeden problém. Proto vás chceme poprosit:
Pokud máte na půdě nebo ve sklepě nepotřebné boby, prosím, doneste nám je do školky, potřebovali bychom obměnit náš zimní vozový
park.
Za MŠ děkuje Jana Mokrejšová
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Foto: M. Čermák

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
www.sebranice.cz.

Jaký byl letošní rok u malých hasičů?
Práce s mládeží je pro náš sbor velkým
a důležitým úkolem, který se nám v posledních
letech daří plnit a jsme za to vděčni. Dětí zapálených do „hasičiny“ přibývá a nejsou to jen
kluci, ale zájem mají i děvčata. Je to mravenčí
práce, která vyžaduje hodně času a trpělivosti.
Každý, kdo pracuje s dětmi, to dobře ví, ale ví
také to, že tato „investice“ se mnohonásobně
vyplatí.
V letošním roce zahájily děti sezónu Čarodějnickým rejem, kde
pro ně byly připraveny různé soutěže a opékání buřtů. Pak se scházely na trénincích, trénovalo družstvo mladších a starších žáků a fungovat začala i tzv. přípravka. Se svými vedoucími Jiřím Kopeckým,
Liborem Glänznerem a Radkem Kotoučkem se děti zúčastnily
v sobotu 27. června Poličské pohárové soutěže. Soutěžilo pouze družstvo starších žáků, mladší nebyli v tomto termínu v plném počtu.
V požárním útoku obsadili 18. místo s časem 26,92 s a v běhu na
60 m překážek obsadil Martin Kopecký 30. místo z celkového počtu
45 soutěžících s časem 19,27 s (pro srovnání – čas závodníka na
15. místě byl 16,59s).

Na startu požárního útoku v Lezníku

Ti nejmenší, v tu dobu ještě předškoláci, se s vedoucími Jiřím
Kopeckým, Radkou Večeřovou, Jiřím Nechvíle st. a Jiřím Nechvíle
ml. pomalu seznamovali se základy hry Plamen a hasičinou vůbec.
O letních prázdninách se děti rozjely na tábory, k babičkám, na
dovolené, tak až poslední týden v srpnu bylo možné sejít se zase pohromadě. Během prázdnin se u mladších žáků změnili vedoucí –
pomyslnou štafetu převzali Jana a Tomáš Ondráčkovi a Lýdie a Pavel
Nagyovi.

Při vyhlášení výsledků v Lezníku

Všichni společně jsme se v pátek 28. srpna vydali pěšky do Lezníka, kde bylo pro naše a leznické děti připraveno stanování s bohatým
programem. V pěkném areálu leznických hasičů jsme po příchodu
postavili stany a po krátkém odpočinku jsme se připravili na společný
závod požárnické všestrannosti. Děti ve skupinkách po pěti absolvovaly trasu dlouhou asi 2 km, se všemi stanovišti, která jsou
v oficiálním závodě. Ten se konal 17. října, ale o tom později. Po
skončení závodu bylo připraveno opékání buřtů a pak oblíbené pro-

mítání filmu. Tentokrát děti zvládly oba díly Já, padouch.
V sobotu po snídani jsme sbalili stany a připravili se na klání
v požárních útocích. Po obědě si děti ještě zahrály fotbal a po slavnostním vyhlášení výsledků jsme se chystali na cestu domů.
S přibývajícím časem ale přibývala i únava, a tak jsme cestu pěšky
vzdali a rádi se nechali zavézt Soptíkovou ávií.
Po této vydařené víkendové akci jsme se začali s dětmi intenzivně
připravovat na závod okresní ligy mládeže, který se konal již
v sobotu 5. září v Sádku. Zde děti soutěžili ve štafetě 4x60 m a požárním útoku. Našim mladším žákům se tento závod velmi vydařil. Ve
štafetě se umístili na 3. místě s časem 63,13 s. V požárním útoku se
první pokus sice nepovedl, ale při druhém to napravili a s časem
27,03 s obsadili 11. místo. V celkovém pořadí se nakonec umístili na
krásném 8. místě z celkového počtu 18 družstev mladších žáků. Naši
starší žáci také bojovali, ve štafetě dosáhli na 10. místo s časem
56,54s a v požárních útocích obsadili s časem 26,23 s místo dvanácté.
V celkovém pořadí to však znamenalo místo 13. ze 13 družstev starších žáků. Po tomto závodě ještě starší dále trénovali, aby se zúčastnili posledního závodu okresní ligy mládeže, který se konal v sobotu
3. října v Mladějově. I když opět bojovali, obsadili 15. místo
z celkového počtu 16 družstev. Ale nevěšme hlavu. Příští sezónu zase
budou o rok starší a začnou být konečně trochu ve výhodě proti družstvům, kde běhají téměř dorostenci. Na vysvětlenou, kategorie starších je pro děti od 11 do 15 let.
Mladší žáci
se
závodu
v Mladějově
nezúčastnili
a pilně se připravovali na
závod požárnické všestrannosti (ZPV),
kterým se každoročně zahajuje celorepubliko vá
h ra
Hlídka s velitelem Tomem Ondráčkem na startu ZPV
Plamen. Děti
se musí naučit vázat uzle, střílet ze vzduchovky, poznávat topografické značky, orientovat mapu, zvládnout základy požární ochrany
a zdravovědy a ručkovat po laně. Tyto dovednosti plní na stanovištích, která jsou rozmístěna po trase dlouhé 2 km u mladších žáků
a 3 km u starších žáků. Na ZPV odjížděly děti připravené a odhodlané obsadit horní příčky. Závod se konal v sobotu 17. října na Pohodlí.
Tohoto závodu se zúčastnily i děti z přípravky, již prvňáčci, Matýsek
Vomočil, Daník Volf, Adámek Peška, Matýsek Večeře a Vojtík Zindulka. Byla to jejich premiéra a byla úspěšná. Z celkového počtu
38 hlídek mladších žáků skončili na 34. místě. Naši mladší běželi ve
dvou hlídkách a obsadili krásná místa. Hlídka ve složení Tom Ondráček, Pepča Nagy, Anička Kopecká, Natálka Kučerová a Ráďa Bulva
z Dolního Újezda, který ochotně zastoupil nemocného Jirku Vomočila, vybojovala skvělé sedmé místo! Hlídka ve složení Vojta Nagy,
Péťa Kárský, Zuzka Lipavská, Ilonka Vítová a Matoušek Votřel doběhla na jedenáctém místě a po přesunu pořadí u některých družstev
nakonec obsadila příčku desátou. S dětmi jsme měli obrovskou radost
z tohoto úspěchu, je to pro nás odměna za vynaloženou snahu a píli
a velká motivace do další práce.
Po tomto závodě jsme se začali s mladšími žáky a s dětmi
z
přípravky
scházet každý
čtvrtek na sále
kulturního
domu.
Na
dvouhodinové
schůzce hrajeme hry, učíme
se
zručnosti
a vytrvalosti,
sounáležitosti
s kolektivem
a pomalu se
Hlídka s velitelem Vojtou Nagyem na startu ZPV
připravujeme
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na disciplíny jarního kola hry Plamen. Plánujeme i víkendové akce,
výpravy a výlety.
Blíží se vánoční svátky a děti se již těší na Ježíška a na prázdniny.
My, dospělí, se těšíme na Vánoce prožité v klidu, pohodě a ve zdraví.
Přeji nám všem, aby to tak bylo a abychom do nového roku vstoupili
s optimismem, klidem a v blízkosti všech, které máme rádi.
Jana Ondráčková

nezúčastnilo, doufejme, že se to podaří
v příštím roce.
Družstva mužů
a žen vyrazila na svoji
první letošní soutěž do
Lubné 20. června, kde
absolvovala požární
útok a poté i soutěž
s poctivou PS 12. Ve
velké konkurenci obsadili muži 15. místo
(čas 21,88 s), ženy
7. místo (čas 23,94 s).
Účast na soutěžích
je v letních měsících
problematická, zejména z důvodu dovolených, a tak se naše
družstva účastnila
v srpnu populární
noční
soutěže
Příprava veteránů na základně v Širokém Dole
v Oldříši. Soutěž byla
zahájena ve 21 hodin, družstvo mužů nastupovalo na start kolem
23. hodiny, družstvo žen kolem 2. hodiny ranní, což bylo poměrně
náročné. Soutěž jsme si všichni užili, neboť má skvělou atmosféru,
naše umístění ale bohužel nepatřila k nejlepším. Muži s časem
23,01 s obsadili 27. příčku, požární útok žen bohužel rozhodčí vyhodnotili jako neplatný pokus.
Soutěže v Desné se 22. srpna zúčastnilo pouze družstvo mužů,
které poprvé nastupovalo ve smíšené sestavě, a s časem 23,66 s obsadilo 19. místo.
Letošní závodní sezónu jsme ukončili 27. září na soutěži v Sádku.
Kromě družstev žen a mužů na svoji první soutěž vyrazilo i družstvo
dorostenek. Svůj premiérový závod děvčata rozběhla velmi dobře, ale
bohužel tento požární útok skončil jako neplatný pokus, se stejným
výsledkem skončilo i družstvo mužů. Naopak ženám, které startovaly
mezi posledními, se požární útok vydařil. Čas 21,99 s je nejlepší,
který ve své historii toto družstvo dosáhlo. Tento výkon je pro nás
velkou motivací do další sezóny, doufáme, že nám vydrží především
zdraví a elán, neboť obojí je pro náš sport naprosto nezbytné.
Velké poděkování od všech sportovních družstev patří především
našemu hlavnímu trenérovi Mirkovi Kopeckému za jeho dlouholetou
práci a trpělivost, se kterou se nám věnuje. Uvědomujeme si, že ne
vždy je to pro něj jednoduché. Poděkování patří všem, kteří nás při
těchto aktivitách podporují a jakýmkoli způsobem pomáhají, víme, že
to v dnešní uspěchané době není samozřejmost, a velmi si toho vážíme. Děkujeme též zastupitelstvu naší obce a paní starostce Lence
Karalové za jejich nemalou podporu a pomoc a věříme, že tato dobrá
spolupráce bude nadále pokračovat.
Za SDH Sebranice Jana Vomočilová

Družstvo mladších a starších žáků na závodech v Sádku
Foto: P. Nagy 5x

SDH Sebranice v roce 2015
Blíží se závěr roku a s ním i každoroční bilancování. Zhodnocení
celé sezóny provádíme vždy na výroční Valné hromadě SDH, dnes
pouze krátké shrnutí.
Činnost sboru je velmi široká – především je to pomoc při ochraně
zdraví a majetku obyvatel, výjezdy k požárům či dalším zásahům,
pokud je to zapotřebí. Velmi důležitá je v tomto případě pečlivá příprava, která probíhá např. formou námětových cvičení, kterých se
naši hasiči pravidelně účastní.
Nezbytná je také péče o veškerou techniku – zásahová vozidla,
včetně absolvování STK, požární stříkačky a další vybavení potřebné
pro případný zásah. Je to činnost téměř neviditelná, málokdo tuší,
kolik času jí technický tým, v čele s Jiřím Šlesingerem, věnuje, ale
víme, že tato práce je nenahraditelná.
Tak jako každý rok se naši hasiči podíleli i na čištění požární nádrže na Pohoře a koupaliště před zahájením letní sezóny.
Doplňkovou činnost sboru tvoří také podíl na kulturním životě
obce – Hasičský ples, Čarodějnický rej, Václavské posezení, pomoc
při Masopustních hodech, oslavách Dne dětí a dalších akcích.
Velké poděkování patří všem hasičům za práci, kterou odvedli
v průběhu celého roku, a té práce opravdu nebylo málo. Poděkování
patří i jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří nám pomáhají,
kdykoli je to zapotřebí.
Sportovní družstva
Činnost družstev mužů a žen se v posledních letech začala slibně
rozvíjet, mj. i díky značným investicím do úpravy sportovní stříkačky
a také do lepšího vybavení pro požární sport.
S pravidelnými tréninky jsme začali už v dubnu, obě družstva
trénují většinou v pátek, což má velkou výhodu v tom, že si můžeme
vzájemně pomáhat, případně se i zastoupit. Někdy je totiž obtížné,
abychom se sešli všichni, zejména z důvodu pracovního vytížení.
Družstvo mužů trvale bojuje s nedostatkem lidí, nadšených pro
požární sport, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas pravidelným
tréninkům a účasti na soutěžích. Letos v závěru sezóny jsme to vyřešili zastoupením z družstva žen – na koši Jana Ondráčková, na rozdělovači Lýdie Nagyová. Obě děvčata svoji roli zvládla na výbornou,
nicméně natrvalo je tento stav neudržitelný. Rádi bychom našli další
zájemce o požární sport, zejména mezi místní mládeží, ale i v kategorii 35+, tedy pro družstvo veteránů.
Letošní závody Okresní ligy Svitavska byly zahájeny 9. května
v Širokém Dole. Této soutěže se účastnilo družstvo našich veteránů,
které s časem 20,35 s obsadilo skvělé 3. místo (pro srovnání – vítězný
čas byl 17,02 s). Je škoda, že se toto družstvo žádných dalších soutěží
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Část družstva veteránů s pohárem za 3. místo
Foto: J. Ondráčková 2x

Kino Sebranice

SAN Vás zve

Spolek archaických nadšenců
Vás srdečně zve na kurz

Sebranice č.p. 8
12. prosince 2015 9–14 hodin
Kurz povede Dagmar Kuncová
Cena kurzu 300 Kč
Naučíte se plést ze slámy ozdoby nebo řetězy na vánoční stromek
a hotové výrobky si odnesete domů.
Světnici č.p. 8 najdete v domě č.p. 8 v Sebranicích u Litomyšle
naproti kostelu. Je to prostor bývalé prodejny smíšeného zboží.
Více o našem spolku na www.sebranice.cz/san.
Objednávky na telefonu 604 590 474 nebo emailem cp8sebranice@seznam.cz.
Spolek archaických nadšenců, o.s.m 569 62, IČ22834672

Pozvánka ZUŠ Dolní Újezd
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD

Pozvánka ZUŠ Dolní Újezd

ADVENTNÍ KONCERT
9. 12. 2015 V 16 HODIN, SÁL KD V SEBRANICÍCH
SVÁTEČNĚ VÁS NALADÍ ŽÁCI HUDEBNÍHO
OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Upozornění

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V SEBRANICÍCH
13. PROSINCE 2015 V 17.00 HODIN
Uslyšíte instrumentální soubor a pěvecké sbory ZUŠ.
Zazní skladby všech žánrů.
Vstupné dobrovolné.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Prosinec 2015, leden 2016 (soboty, neděle, svátky)
5.–6. 12.
MUDr. M. Kučerová, Polička,
461 724 635
12.–13. 12.
MUDr. P. Novák,
Sloupnice,
465 549 236
19.–20. 12.
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
461 614 614
24. 12.
MUDr. J. Pokorná,
Litomyšl,
461 615 414
25. 12.
MUDr. J. Sejkorová, Polička,
606 202 501
26.–27. 12.
MUDr. S. Ševčík,
Polička,
461 724 423
28. 12.
MUDr. D. Švecová, Litomyšl,
461 613 663
29. 12.
MUDr. I. Veselíková, Litomyšl,
461 614 569
30. 12.
MUDr. F. Zeman,
Litomyšl,
461 613 827
31. 12.
MUDr. O. Zeman,
Polička,
733 152 435
1. 1.
MUDr. M. Adamcová, Polička,
461 725 987
2.–3. 1.
MUDr. S. Adamec,
Polička,
461 725 987
9.–10. 1.
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
461 634 157
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