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Z jednání ZO

Dbejme na bezpečnost na silnicích

Veřejné zasedání dne 15. 2. 2016
Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- příspěvky příspěvkovým organizacím pro
rok 2016 ve výši 164.000 Kč: Domov na
zámku Bystré, Farní charita Litomyšl, Salvia,
ZUŠ Dolní Újezd, florbal, Salesiánský klub
mládeže, včelaři, Spolek archaických nadšenců, TJ Sebranice, zahrádkáři, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Sebranice-Lezník, Záchranná stanice Pasíčka, Kino
Sebranice, Oblastní charita Polička.
- vytisknutí brožury o nakládání s odpady
v obci Sebranice pro předání občanům.
- projednání dotace na zhotovení sběrného
dvoru až po návštěvě Šitbořic.
- podat přihlášku do Vesnice roku 2016.
- bezúplatný převod pozemků 68/19 v k.ú.
Sebranice u Litomyšle a 726/2 v k.ú. Pohora
v obci Sebranice Krajskému úřadu Pardubického Kraje, majetkový odbor.
- darovací smlouvu podle ust. § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na pozemky 68/19 v k.ú. Sebranice a 726/2
v k.ú. Pohora v obci Sebranice. Darovací
smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice
a Pardubickým krajem. Na pozemcích jsou
umístěny stavby silnic III/36029 a III/36026.
ZO projednalo:
- návrh výstavby kapličky na Třemošné
s tím, že se o případném rozhodnutí darování
pozemku bude jednat až na základě obhajoby
konkrétního důvodu navrhovatele, proč by
měla být kaplička na Třemošné vystavěna.
ZO neschválilo:
- pronájem bytu pí Barboře Dostálové.
- investici do bezpečnostní kamery v obci.
Lenka Karalová, starostka obce

V naší obci se bohužel
stále pohybují občané,
kteří za snížené viditelnosti nejsou vůbec vidět,
a řidiči je často spatří až
na poslední chvíli.
Největší nebezpečí
hrozí dětem, ale samoZdroj: internet
zřejmě také dospělí jsou
velmi ohroženi. Proto doporučujeme VŠEM
chodcům a cyklistům, kteří se pohybují na
silnici za snížené viditelnosti (nejen v noci,
ale i za šera, mlhy apod.), aby nosili reflexní prvky. Jako ideální se tak nabízí například
reflexní pásek, umístěný na noze nebo ruce
(ideálně na obou končetinách) směrem do
vozovky. Tyto doplňky je možné zakoupit
např. na poště, ve švadlence, v papírnictví,
v prodejnách se sportovními potřebami,
v trafice, apod. Cena jednoduchých reflexních
prvků se pohybuje kolem 30 Kč.
Dostatečný je například i reflexní prvek,
který je součástí oblečení, batohu či tašky,
pokud je dostatečně viditelný pro ostatní
účastníky silničního provozu. Použití takového prvku přitom může zachránit lidský život.
Vidět a být viděn je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích.
OÚ Sebranice

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 14. 3. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Pravidelný svoz odpadů
Březen, duben 2016
Popelnice: 11. 3., 25. 3., 8. 4.
Plasty: 28. 3.

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v březnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Drobný
Josef Klejch
Jaroslav Vostřel
Jaroslav Zerzán
Josef Kopecký
Václava Tmejová
Jaroslav Raška
Josef Tměj
Miloš Husák
Jana Husáková

86 let
82 let
70 let
70 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let
55 let

„Čím je sluneční svit pro
květiny,
tím je úsměv pro lidi.“
Joseph Addison
V lednu nás opustila
paní Božena Večeřová
a v únoru jsme se rozloučili
s panem Josefem Večeřovým.
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Setkání seniorů
Vzpomínka
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
a obec Sebranice
Vás srdečně zvou na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ
které se koná
v neděli 20. března 2016 od 14. hodin
v Lubné na Skalce.
K poslechu hraje dechová hudba
POHORANKA
a slovem provází Václav Boštík.
Těšíme se na Vás!
Občerstvení a doprava zajištěny.
Doprava autobusem – odjezdy:
Pohora zastávka
13.25 hod.
Třemošná
13.35 hod.
Sebranice KD
13.45 hod.
Lubná příjezd
13.50 hod
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Dne 6. března 2016
uplyne 10 let, kdy nás předešla na věčnost naše milá
dcera a sestra Ludmila
Vomáčková.
S láskou vzpomíná
rodina a přátelé.

Hospoda na koupališti
Obec Sebranice srdečně zve místní
i přespolní k návštěvě

HOSPŮDKY NA KOUPALIŠTI
která od 29. 4. 2016
zahajuje svůj sezónní provoz.
Otevřeno bude zatím jen pátky
a o víkendech.

Pátek 16–22 hod.
Sobota 11–22 hod.
Neděle 11–21 hod.

Vítání občánků

Bez názvu …

V neděli 31. 1. 2016 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
slavnostní přivítání nových občánků do života naší obce. Přivítány
byly tyto děti: Dominik Maša, Martina Kysilková, Markéta Kysilková, Anna Křivková a Zuzana Štěrbová.
Nové občánky přivítal pan místostarosta Jiří Patočka a paní Václava Tmejová, všem přítomným zazpívaly děti z mateřské školy pod
vedením pí uč. Lydie Nagyové a žákyně základní školy pod vedením
p. uč. Vladimíra Opletala.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Vážení občané,
všechny, kdo chodíte po cestičce
nad bytovkami a vyjdete na Pohoře
u nové garáže, Vás žádám o trpělivost a shovívavost. Ještě nějakou
chvíli bude v tomto úseku probíhat
kácení stromů a čištění břehů.
Záměrem je tento úsek vyčistit
a znovu osázet. Cesta, která byla ve
špatném stavu, se až po tomto zásahu
opraví.
Děkuji za pochopení.
Lenka Karalová,
starostka obce

Foto: L. Karalová

Sběr šatstva
Od 21. 3. do 24. 3. 2016 se v čase od 7 do 15 hodin uskuteční sběr
šatstva pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Sběr bude probíhat
v bývalé zubní ordinaci č.p. 32. Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme.
OÚ Sebranice

Svoz nebezpečného odpadu
Zleva: Dominik Maša s maminkou Monikou Jindrovou a tatínkem Lukášem Mašou, Martina Kysilková s maminkou Romanou a tatínkem Bohuslavem, Markéta Kysilková s maminkou Stanislavou a tatínkem Jiřím, Anna
Křivková s maminkou Ludmilou a tatínkem Jiřím a Zuzana Štěrbová
s maminkou Janou a tatínkem Vítězslavem
Foto: M. Čermák

Upozorňujeme občany, že sběr nebezpečného odpadu proběhne
v naší obci v dubnu. O přesném termínu svozu budou občané včas
informováni plakáty a prostřednictvím rozhlasu.
Prosíme občany, aby odpad nehromadili dopředu na sběrná místa,
ale odevzdávali jej ve svozový den přímo zaměstnancům odborné
firmy. Děkujeme.
OÚ Sebranice

Výlet do Prahy
Obec Sebranice a Kulturní komise obce Sebranice pořádají v sobotu 23. 4. 2016 zájezd do Prahy na divadelní komedii „Miláček
Anna“ od autora Marca Camoletti v divadle Palace Theatre.
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Petra Špalková, Saša
Rašilov, Linda Rybová. Jedná se o světově proslulou komedii o tom,
že není šikovné přivést si domů milence právě, když má váš manžel
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna ...
Odjezd ze Sebranic v 8.00 hod., začátek představení
v 19.00 hod. Program po celý den zajištěn a bude upřesněn v dubnových Sebranických novinách. Cena zájezdu: 500 Kč. V ceně je doprava a vstupenka do divadla. Závazné přihlášky včetně platby
přijímáme do pondělí 4. 4. 2016.
OÚ Sebranice

SAN Vás zve

Přání k Velikonocům
Ať Velikonoce po duši Vás pohladí,
všechny strasti zimy Vám nahradí,
sluníčko celý den nádherně svítí,
okolo láska je, veselí, kvítí
Vám přejí starostka, zastupitelé a zaměstnanci obce
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Gogolova Ženitba v Sebranicích

Rozhovor s panem Josefem Vomáčkou
Volně přepsáno podle vyprávění pana Josefa Vomáčky

Sebranická prkna, co znamenají svět, přivítala v neděli 14. února
od 17 hodin ochotnické herce z České Třebové. Amatérští divadelníci
ze skupiny ,,Divadlo mezi světy“ nazkoušeli pod režijním vedením
Petra Kadlece hru Ženitba od slavného spisovatele Nikolaje Vasiljeviče Gogola a se svým představením přijeli i k nám.
Ženitba, která vyšla poprvé v roce 1842, je jednou z nejznámějších
her ruského, resp. ukrajinského satirika devatenáctého století. Ale
i po tolika letech je svým tématem stále aktuální a bývá často uváděna na českých jevištích. V postavě vdavekchtivé stárnoucí Agáty
a jejích nápadníků, ženatého přítele jednoho z nich i dohazovačky
Gogol vykresluje povahy a charaktery lidí ve společnosti. Hra je tragikomedií, fraškou i groteskou, v níž se mísí smích i smutek zároveň,
a ve které zákonitě na závěr přichází zvrat.
Diváci viděli kvalitní představení, zpočátku trošičku spojené
s trémou a nervozitou, ale to je pochopitelné. Herci se postupně do
svých rolí více a více vžívali a na jejich výkonu to bylo znát. Všichni
hráli přesvědčivě a dobře svoji určenou roli. Skvělý byl především
představitel ženichova přítele Kočkareva Tomáš Jakoubek a představitelka nevěsty Agáty Kateřina Kocandová. Dvouhodinový výkon
diváci právem odměnili velkým potleskem a po představení se hercům dostalo uznání v podobě pozvání na přehlídku amatérských divadel Zákrejsova Polička.
Soubor je složený, dle jejich vlastních slov, především z přátel
a schází se nepravidelně. V současnosti vystupují pouze s touto hrou,
ale v minulosti úspěšně sehráli francouzskou klasiku Cyrana
z Bergeracu. Jaká bude další hra na jejich repertoáru sami zatím ani
netuší. Co ale víme my, je, že je rádi u nás opět uvidíme.
Vstupné bylo dobrovolné, celý výtěžek jsme předali souboru. Část
použili na úhradu nákladů spojených s dopravou, část poslali na válkou zkoušenou Gogolovu Ukrajinu.
Osoby a obsazení:
Agata: Kateřina Kocandová
Tekla: Barbora Řeháčková
Duňasa: Michaela "Miho" Cinková
Arina: Pavla Svobodová
Podkolatov: Petr "Šmídy" Šmíd
Kočkarev: Tomáš "Žako" Jakoubek
Žvanikin: Jakub "Sancho" Dlabka

Od roku 1964 jsem působil v SDH Lubná. Členem SDH jsem se
v Sebranicích stal v roce 1956, kdy jsem se přistěhoval do Sebranic.
V Lubné jsem cvičil jako žák a pak jsem cvičil se Sebranickými se
žebříky – to bylo v mých 19 letech. V 18 letech mě přijali do sboru
v Lubné, byla tehdy 2letá čekací doba.
Účastnil jsem se i několika soutěží. Soutěže byly tehdy hlavně
v Litomyšli, kde jsme vyhráli 1. místo v okresní soutěži, tehdy ještě
za Lubnou.
S mládeží jsem začínal tady v Sebranicích. Tou dobou jsme založili hry Plamen (70. léta 20. století). Vzpomínek mám na působení ve
SDH hodně. Nejvíce však na krajské soutěže a týdenní pobyty na
Slovensku, poprvé v Bánské Bystrici, a poté, když jsme dvakrát vyhráli s děvčaty krajskou soutěž, to jsme jeli do Tater – Popradu.
(Zájezdu do Tater i krajské soutěže děvčat se účastnila i starostka
obce Lenka Karalová, pozn.). V tu dobu (70. léta) se skoro všechno
vyhrávalo – pár let za sebou, hlavně ty krajské soutěže.
Něco o titulu Zasloužilý hasič
Aby dobrovolný hasič získal titul Zasloužilý hasič, musí být minimálně 40 let ve sboru. Nejdříve však musí dostat okresní medaili za
zásluhy, pak krajskou, poté za mimořádné zásluhy (tu jsem dostal na
celostátním setkání hasičů v ČSSR na Slovensku) a také musí získávat i jiná sborová ocenění. Titul Zasloužilý hasič je nejvyšším vyznamenáním pro dobrovolného hasiče.
Medaili za mimořádné zásluhy dostává hasič (tak jako většinu
medailí) za dlouholetou činnost ve sboru, vedení družstev mladých
hasičů (tehdy jsem vedl až tři kolektivy) od roku 1956.
Nějakou dobu jsem vykonával i funkci starosty SDH v Sebranicích a dojížděl jsem na soutěže jako rozhodčí.
Ve sboru jsem stále, ale nejsem již činný. Jsem nejstarším členem
SDH Sebranice. Na předání vyznamenání Zasloužilý hasič nás tam
bylo 18 z celé republiky a já jsem byl služebně nejstarší.

Onučkin: Ondra Svoboda
Nenažraný: Jiří "Zoro" Zeman
Sluha Štěpán: Štěpán Kotek

Kulisy: Markéta a Lukáš Doležalovi a Zuzana Váňová
Nápověda: Anett Šmídová
Kostýmy a rekvizity: Ida Kadlecová a Anett Šmídová
Režie: Petr "Bejby" Kadlec
Pomocná režie: Tomáš "Žako" Jakoubek
Za kulturní komisi Radka Kučerová

Na zájezdu v Tatrách - pan Vomáčka úplně vpravo

Ženichové na námluvách
Foto: M. Čermák

Poděkování
Vážený pane Vomáčko,
gratulujeme k Vašemu významnému ocenění. Děkujeme za reprezentaci naší obce a vážíme si Vaší práce pro veřejnost a mládež.
Přejeme do dalšího života hodně zdraví a vnitřního klidu.
Zastupitelstvo obce Sebranice

Pan Vomáčka, vpravo, se svým dlouholetým přítelem, který má nejvyšší titul
jako dobrovolný hasič v České republice.
Foto: archiv rodiny Vomáčkových 2x
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Masopustní hody 6. 2. 2016
Masopustní veselí spojené s průvodem masek má v Sebranicích dlouholetou tradici. Jistě je to více jak třicet let, co maškary chodily po
Pohoře, Třemošné a Sebranicích a den předtím ještě stihly projít Lezníkem. Tradici zůstaly věrné i letos, i když se průběh masopustu změnil.
Od ranních hodin v sobotu 6. února to v moštárně žilo. Prase viselo na háku, voda v kotli se vařila. Řezník Josef Patočka se svými přáteli
z řad myslivců, panem Leksou, panem Vopařilem a panem Kopeckým, kteří si letos vzali zabíječku na starosti, připravili řadu lahůdek – prdelačku, ovar, jitrnice, mozeček a další. Ruku k dílu přiložila řada dalších pomocníků – Míla Kalánková, Václav a Anička Kučerovi, Honza
Gutveis, Jirka Patočka, Zdeňka Víšková, Jan Štancl, starostka Lenka Karalová. Tekuté občerstvení nachystali místní hasiči, kteří neúnavně
čepovali pivo a pro povzbuzení chuti nabízeli i něco toho ostřejšího k pití. Za pípou se vystřídali Jiří Šlesinger, Mirek Kopecký, Václav Koukal, Jiří Nechvíle a starosta hasičů František Klusoň.
Mezitím, co se u kapličky hodovalo, v hasičárně se masky připravovaly na svoji cestu. Virová infekce bohužel zabránila některým maskám
v plánované účasti, ale i tak si řada lidí našla čas na pobavení ostatních. Po důkladném nalíčení (z rukou vizážistek Elišky a Míši Kotoučkových) a ustrojení přišlo na řadu společné foto a pak už hurá k moštárně. Dlouhý průvod masek očekávaly již desítky lidí. V této chvíli si dovolíme pro ty, kteří masky nepoznali nebo stále nad jejich identitou váhají, prozradit jejich jména: vojenský vysloužilec s medvědy – Jiří Kmošek, Lenka Kmošková a Vojtěch Kmošek, policajti – Pavel Kučera a Jiří Šlezinger, matka s malým Otakarem – Štěpán Jílek a Martin Jílek,
pojízdné fitness studio Evonika – Monika Šturcová a Eva Vostřelová, indián – Boženka Horáčková, sedlák s kobylou – Zdeněk Jílek, Kryštof
Kučera, Marek Jílek, Jonáš Kovář a Vojtěch Jílek, nevěsta a ženich – Bára Kučerová a Miluška Vopařilová, zubní ordinace – Pavel Jílek
a Radka Kučerová, květinářky – Dana Šlezingerová a Marcela Hantlová, Sněhurka a trpaslíci – Jakub Kučera a Natálka Kučerová, Monička
Jílková, Jirka a Matěj Vomočilovi, Káťa Hantlová, Markétka Jílková, Anička a Káťa Kopecké a Jirka Jílek, mobilní Optika manželů Zíralových – Jana Jílková a Boženka Kalánková, Smrťáci – Pavel Nagy a Mirek Horáček, hasičská zásahová jednotka – Martin Pokorný a Tomáš
Kopecký, Pipi Dlouhá punčocha – Lydie Nagyová, kominíčci – Pepík a Jindra Nagyovi, výběrčí mýta s pomocníky – Kamil Votřel, Tomáš
a Matouš Votřelovi, selky s koblihami a malý vandrovník – Jana Svobodová, Jitka Jílková a Ilonka Vítová, kluk s dřevěnou kozou – Vojta
Nagy, thajské masérky – Káťa Jílková a Martina Vomáčková a fašankový starosta – Marek Jílek.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a kapela pod vedením Jana Pohorského veselou atmosféru a dobrou náladu jen umocňovala. Lidé se bavili až do pozdních odpoledních hodin, přesně tak, jak to má o masopustu být. Na stránkách obce si prohlédněte fotky i video, které pořídil
Michal Čermák, stojí to za to! Pro úplnost dodáváme, že peníze, které maškary od lidí vybraly, jim nezůstaly. Vybraný obnos poslouží z části
na obnovu a nákup nových masek i rekvizit (paruky, líčidla apod.) a zbytek na pořádání dalších kulturních akcí v tomto roce.
Na závěr děkujeme všem, kteří se na uspořádání letošních masopustních hodů jakýmkoli způsobem podíleli. Moc si toho vážíme. Pokud
jsme v našem výčtu na někoho zapomněli, nebylo to úmyslně, nýbrž sklerózou. Díky!
Kulturní komise

Foto: M. Čermák 3x; Více fotografií a video naleznete na www.sebranice.cz/fotogalerie
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Karneval MŠ

Florbalový trunaj
Dne 9. 2. 2016 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje v malém florbalu v Dolním Újezdě. Tento turnaj zde pořádal DDM Litomyšl.
Veronika Jiráňová, Dominik Flídr, Vojtěch Kárský, Jakub Renza,
Ondřej Kopecký, David Svoboda, Petr Kárský a Daniel Šmíd vybojovali krásné 2. místo.
Větší radost z tohoto umístění by měli, kdyby se turnaje účastnilo
více družstev. Absence byla zapříčiněna velkou nemocností dětí. Za
podporu družstva děkuji panu Renzovi, který obětavě poskytoval
rady hráčům.
Mgr. Hana Klusoňová

Bylo krásné nedělní odpoledne,
na sál kulturního domu v Sebranicích
se sbíhala všechna zvířátka z okolních lesů, zahrad, rybníků a dvorků.
Právě začal karneval na téma „Za
zvířátky do pohádky“.
Až z Frenštátu pod Radhoštěm
přiletěl vzácný host – pan Dudek,
aby s námi prožil veselé chvíle.
Malíř Adolf Dudek je známý
ilustrátor dětských knížek, který
jezdí po celé republice se svou keramickou tabulí a s řadou vystoupení
pro děti, mládež, ale i seniory.
Pro náš karneval si připravil krátká pásma na naše karnevalové téma.
Věnování od p. Adolfa Dudka
Celé vystoupení hýřilo barvami,
energií a osobitým humorem, kterým si pan Dudek získal nejen děti,
ale i rodiče.
Kromě malování si paní učitelky pro děti tradičně připravily úkoly
a malé odměny, ocenění pro všechny zvířátkové masky a vždy volné
ruce a nohy pro společný tanec.
Děkujeme panu Motyčkovi za ozvučení celé akce.
Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová

Družstvo před turnajem

Vítězní hráči; foto: ZŠ 2x

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
Ve středu 10. února 2016 proběhlo na III. základní škole v Litomyšli okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky
druhého stupně základních škol a studenty víceletých gymnázií.
Hlavním organizátorem byl DDM Svitavy. Soutěž se jako obvykle
skládala ze dvou částí – poslechové a ústní. V první části soutěžící na
základě slyšeného slova plnili zadané úkoly. V části druhé potom
konverzovali s porotou na vylosované téma, kterým bylo např. povídání o svých zájmech, škole, kterou navštěvují, o svém městě, denním programu, cestování apod. Hodnocena byla plynulost projevu,
rozsah slovní zásoby či správná výslovnost.
Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Jirka Dohnal, žák
deváté třídy. V jeho kategorii soutěžilo celkem 20 žáků, tedy konkurence byla veliká. Jirka se velmi snažil, ale i když se mu vítězství ze
školního kola obhájit nepodařilo, byla to pro něho jistě dobrá životní
zkušenost.
Mgr. Leona Plešingerová

Knihovna Sebranice informuje
V knihovně v Sebranicích je k zapůjčení nová kniha „Jan Hus
v představách šesti staletí a ve skutečnosti“. Autorem je profesor
UK Praha Jaroslav V. Polc.
Dále připomínáme návštěvníkům knihovny, kteří nevracejí včas
zapůjčené knihy, aby je co nejdříve vrátili. Otevírací doba knihovny:
PÁ: 8.00–10.00 hod., 15.00–17.00 hod.
Oldřich Šlesinger, knihovník

Foto: M. Čermák 3x
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Webové stránky obce Sebranice
Vážení občané,
mnozí z vás jste si jistě všimli, že naše obec má již od října 2015 nové webové stránky (www.sebranice.cz). Webové stránky Sebranic jsou
opravdu rozsáhlé a obsahují mnoho různých informací, proto jsme se snažili stránky zpřehlednit a usnadnit Vám tak orientaci při pohybu na
stránkách. Nejenom, že se kompletně změnila grafika a struktura stránek, ale nyní jsou stránky vytvořené v responzivním designu, což znamená, že se zobrazení stránek automaticky přizpůsobí vašemu zařízení (smartphone, tablet či desktop), na kterém jsou stránky zobrazovány.
Máte tak nyní možnost si stránky prohlížet mnohem komfortněji a rychleji na Vašem chytrém telefonu či tabletu.
Buďte stále v obraze
Další službou, kterou mnozí z Vás již využíváte je zasílání novinek na Váš e-mail.
V současné době webové stránky obce Sebranice nabízejí po předchozí registraci (e-mail, jméno) zasílání Aktualit a informací z Úřední
desky. Při registraci si sami zvolíte, které informace budete chtít zasílat. Tímto způsobem obdržíte vždy včas všechny potřebné informace
týkající se naší obce, jako například veškerá hlášení rozhlasu, připravované akce, usnesení zastupitelstva obce a mnohé další.
Stejnou možnost odebírání aktualit na Váš e-mail máte i na webových stránkách mateřské školy Sebranice. Rodiče dětí se tak včas dozví
potřebné informace týkající se provozu MŠ, plánovaných výletů, připravovaných akcí, atd.
Jak se přihlásit k odběru
Obec Sebranice
Zobrazíte 1. Úvodní stránku (www.sebranice.cz) > kliknete v rozcestníku na 2. Aktuality > 3. Přihlásit se k odběru novinek (vpravo nahoře) > 4. zadání Vašeho e-mailu a jména a výběr zasílaných informací.
Vámi zvolený odběr informací na Váš e-mail můžete kdykoliv v budoucnu editovat a změnit si tak nastavení odběru.
Mateřská škola
Na webových stránkách MŠ Sebranice (www.sebranice.cz/materskaskola) se přihlásíte k odběru Aktualit takto: 1. Úvodní stránka > 2. Aktuality > 3. Přihlásit se k odběru novinek (vpravo nahoře) > 4. zadání Vašeho e-mailu a jména a výběr zasílaných informací.
Vámi zvolený odběr informací na Váš e-mail můžete kdykoliv v budoucnu editovat a změnit si tak nastavení odběru.
Připravil Michal Čermák
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Kraj Smetany a Martinů

Kraj Smetany a Martinů

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – obec Telecí
Pan řídící – Ladislav Horníček,
člověk, který po celý svůj život miloval naši obec a pro její život
věnoval všechen svůj čas.
Narodil se 15. října 1900
v Jimramovských Pavlovicích, odkud se
však rodina záhy přestěhovala do Telecího. V letech 1915–1919 vystudoval
učitelský ústav v Poličce a poté působil
jako zatímní učitel postupně
v Borovnici, Telecím, Borové a Pusté
Rybné.
Od roku 1925 byl ustanoven definitivním učitelem v Telecím, kde od roku
1938 působil jako řídící učitel až do
roku 1953. Svoji pedagogickou činnost
ukončil v roce 1957. Ne však činnost
pro obec. Všechen svůj čas věnoval škole, obci, Sokolu /jehož byl
cvičitelem/ a dalšímu vzdělávání.
Díky jeho nezměrné píli a lásce k historii se zachovali do dnešních
dnů „Pamětní knihy obce Telecí“, tedy kroniky. Již v roce 1918 se
stal kronikářem obce a tomuto svému poslání zůstal věren po celý
život. Společně s kronikami pak sepsal osm svazků „Soupisů držitelů
usedlostí v Telecím“ /tzv. Gruntovní knihy/, v nichž jsou uvedeny
vlastnické osudy jednotlivých usedlostí, a to od roku 1538. Ti, kdož
měli možnost se seznámit s tímto dílem, žasnou nad tím, kolik úsilí
věnoval jeho zhotovení. Není v České republice mnoho obcí, které by
se mohly chlubit tak znamenitou kronikou.
Pan řídící Horníček zemřel 7. března 1981, ale jeho dílo a památka
na něj zůstávají v myslích jeho žáků a občanů naší obce navždy.

K tanci zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ Litomyšl a kapela Reflex.
Bohatý program nabízí předtančení, půlnoční překvapení, bohatou
tombolu, kde první cenou bude opět motocykl.
17. 3.–20. 3. 2016 – Květina, ozdoba plesů a slavností – Zámek
Litomyšl, slavnostní otevření zámku květinovou výstavou
23. 3. 2016 od 19.00 hod. – Expediční kamera – festival outdoorových filmů, Zámecká jízdárna, Litomyšl
Oldřiš
20. 3. 2016 od 13.00 do 18.00 hod. – Předvelikonoční posezení
a výstava v Orlovně v Oldřiši.
Ukázky řemesel, cimbálovka, posezení u koláčků a kávy, soutěž
o nejlepší mazanec.
Polička
11. 3. 2016 – Žalman & spol. – 70 JAR TOUR, velký sál Tylova
domu v Poličce od 19.00 hod. Koncert k životnímu jubileu Pavla
Lohonky Žalmana. Vstupenky v předprodeji i jako dárkové poukazy.
15. 3. 2016 – Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov
Velký sál Tylova domu od 19.00 hod.
Diashow známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby.
20. 3. 2016 – Velikonoční inspirace
Tradiční prodejní výstava spojená se svátky jara. Tylův dům Polička
Akce trvá od 13.00 do 17.00 hodin
Pomezí
5. 3. 2016 – dětský karneval v KD Pomezí, začátek ve 13.00 hodin
Sebranice
5. 3. 2016 – Kurz zpracování lnu – dozvíte se o pěstování, sklízení,
sami si upředete niť na přeslenu či kolovrátku. Pořádá SAN,
9–14 hodin, Sebranice Světnice č. p. 8
20. 3. 2016 – od 13.30 hod. Pouť po kaplích ve Vysokém lese.
Začátek u Killerovy kaple, zastávky: kaple sv. Anny, Demelova,
Schlesingerova. Okruh 6 km. Pořádá SAN, slovem provází P. Vojtěch Glogar.
12. 3. 2016 – Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! – od 13.30 hod.
v kulturním domě
27. 3. 2016 – Velikonoční zábava – od 20.00 hod. na sále kulturního
domu, hraje Rytmik Jedlová, vstupné: 80 Kč

Soutěžní otázka: Ve kterém roce byla otevřena budova školy
v obci Telecí? Autoři prvních dvou správných odpovědí získají
sadu knih o škole a obci Telecí. Odpovědi zasílejte na e-mail:
nsauerova@policka.org do 15. března 2016.
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku – Odkud pocházela
maminka Josefa Václava Síly? Jeho maminka pocházela z Kamence.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
březen 2016

Telecí
5. 3. 2016 – od 18 hodin Divadelní představení Tři veteráni –
ochotníci PRUT Korouhev
12. 3. 2016 – 13.30 hod. – Dětský karneval

Borová
11. 3. 2016 – „Maškarní merenda“ v místní sokolovně od
20.00 hod. Hraje hudební skupina ŘEMEN
12. 3. 2016 – „Dětský maškarní karneval“ v místní sokolovně od
14.00 hod.

Velikonoce 2016 v naší farnosti

Bystré
5. 3. 2016 – Integrační turnaj ve stolním tenise „O zámecký pohár“ – Domov na zámku Bystré pořádá tradiční turnaj ve stolním
tenise. Start v 9.30 hod. pro mladší a starší žáky – startovné 30 Kč.
Start ve 13.00 hod. pro muže a ženy – startovné 50 Kč. Turnaj pouze
pro neregistrované!!!
7. 3. 2016 – „Tichá srdce“ – beseda s Alenou Ježkovou, autorkou
knih „Tichá srdce aneb kláštery a jejich lidé“ a „Tichá srdce aneb
příběhy míst a lidí“, jež bude věnovaná přiblížení historie a současnosti českých klášterů a církevních řádů, které v nich působily či stále
působí. Beseda se koná od 17.00 hod. v Komunitním sále MFD.
Vstupné 20 Kč.
20. 3. 2016 – Jarní trhy – od 9.00 hod. na zahradě za Hasičskou
zbrojnicí. Těšit se můžete na výrobky s jarní a velikonoční tématikou.
V případě nepříznivého počasí se bude akce konat v budově bývalé
knihovny.

Milovaní,
těšíme se na čas, kdy slunce znovu všechno prozáří a prohřeje. Těšíme se na tento nový začátek, dar nového jara. A právě v tomto čase
křesťané prožívají radost a vděčnost za jiný dar. Každým rokem znovu prožíváme události závěru Ježíšova života. Ne jako nějakou vzpomínkovou slavnost, ale vždy novým pohledem a zkušeností víry žijeme to, co jako svou zkušenost napsal svatý Jan, autor čtvrtého evangelia: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ V této zkušenosti je
obsah celých velikonočních svátků. V tomto duchu je jako křesťané
se snažíme také prožít.
Možná jste viděli krátký film Most. Alespoň ve zkratce bych vám
rád připomenul. Táta, železničář, má na starost spouštění železničního mostu přes řeku. Jednou si do práce vezme i svého syna. Ten si
hraje u řeky, když tu slyší houkání přijíždějícího vlaku. Vlak je plný
různých lidí, různých životních osudů, kteří nic netuší o hrozícím
nebezpečí, zatímco je most zdvižený, aby mohla projet loď. Když si
syn uvědomí hrozící nebezpečí a otec nereaguje, protože vlak jel
v jinou dobu než obvykle, snaží se vlak a jeho cestující zachránit.
Otevře víko šachty, aby zapnul spouštění mostu, a nešťastnou náhodou do ní spadne. To už táta vidí nebezpečí, které hrozí přijíždějícímu
vlaku a zároveň syna padajícího do šachty. V té chvíli musí řešit životní problém: spustit most a nebo zachránit syna. Nakonec s velkou
bolestí zapne spouštění mostu a ví, že jeho syn tím zemře. Vlak jede

Dolní Újezd
19. 3. 2016 - Josefovská estráda – od 19.00 hod v sokolovně.
V programu vystoupí divadelní soubor Jožina Janouška. Po ukončení
estrády pokračuje taneční zábava, hraje skupina Mix.
Litomyšl
12. 3. 2016 od 19.30 hod. – Benefiční dobový ples – Smetanův dům,
Litomyšl
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Pokračování na další straně

Velikonoce 2016 v naší farnosti

Brigáda na úpravu pramene

Pokračování z předchozí strany

dál a málokdo si všimne zoufalého táty, který pro záchranu ostatních
obětoval svého syna. Pohled na jeho bolest vidí z projíždějícího vlaku
narkomanka. A to ji zachrání. A film končí tím, že ji potká, jak ve
svém náručí nese krásné dítě. V té chvíli i bolestí naplněný táta pochopí.
A v tom je tajemství Velikonoc. Bůh Otec, pro naši záchranu obětoval svého Syna, kterého miloval nám nepředstavitelnou láskou. To
proto, že stejnou láskou miloval i nás. Je na nás, zda chceme a pochopíme.
Přeji vám, abyste prožili požehnané a pokojné velikonoční svátky.
P. Vojtěch Glogar, salesián
A k jejich prožití vám nabízím:
Postní duchovní obnovy v sobotu 5. března pro věkovou skupinu 50–
65 let a 12. března pro věkovou skupinu 65 let a výše. Obnovy proběhnou na faře. Začátek je vždy v 9 hodin.
Vrcholem postní doby je Svatý týden začínající Květnou nedělí
(letos 20. března).
Ve Svatém týdnu církev prožívá jádro své víry a naděje. Totiž to, že
Kristus sám prošel cestou utrpení a bolestné smrti na kříži. Jeho život
a poslání nekončí tím, že je položen do hrobu. Ale že z něho třetího
dne vstává k novému životu. Jeho vzkříšení je tou největší a nejdůležitější událostí v našem světě. Tím dává naději i našemu životu, že
i nás očekává úžasná a nám nepředstavitelná budoucnost.
V tomto týdnu pak prožíváme:
Zelený čtvrtek (24. března)
Připomínka Poslední večeře, kterou Pán Ježíš prožil se svými apoštoly. Bylo to v rámci židovské velikonoční večeře, která byla pro židy
vzpomínkou na mocný Boží čin v dějinách Izraele – vysvobození
z Egypta těch, kdo měli domy označeny krví obětovaného beránka.
V rámci této události slavil Pán Ježíš s apoštoly večeři na rozloučenou, při které ustanovil eucharistii (svou stálou přítomnost na světě
pod podobou chleba a vína) a svátosti kněžství. Církev prožívá tento
Český zahrádkářský svaz informuje
den s velikou vděčností za tyto dary. Obřady začnou v 18 hodin.
Velký pátek (25. března)
Po roce jsme se sešli opět na zajímavé přednášce Ing. Rudolfa
Den Kristova utrpení a jeho oběti přinesené za naši záchranu. Je to Židka. Tématem bylo pěstování nízkých tvarů ovocných dřevin. Na
zpřítomnění Kristova utrpení a smrti. Proto v centru této bohoslužby závěr jsme ochutnávali a srovnávali jednotlivé odrůdy jablek.
je kříž, přinášený slavnostním způsobem, jenž je viditelným znameŽe zájem o pěstování ovocných dřevin roste, svědčí vysoký počet
ním lásky Boha k člověku. Obřady začnou v 17 hodin.
posluchačů. Přednášejícímu děkujeme za inspiraci a cenné informace.
Jako čas k zastavení se a vděčnosti za Kristovu oběť se nabízí příležiZa zahrádkáře Lenka Kmošková
tost celonoční adorace ukončená v sobotu odpoledne.
Bílá sobota (26. března)
Je dnem, kdy se neslaví žádná liturgie. Církev bdí na modlitbách
u Kristova hrobu, uvažuje o jeho umučení a smrti. Není to čas smutku, ale radostné naděje očekávající jeho zmrtvýchvstání.
Vigilie (noc) zmrtvýchvstání
Oslava velikonoční vigilie (noc bdění) začínající po západu slunce
v noci ze soboty na neděli. Obřady začnou v 19 hodin slavností světla. Rozžíhá se oheň a od něj se zapaluje velikonoční svíce symbol
Krista, který přemáhá temnotu zla ve světě. Na oslavu této svíce se
zpívá velikonoční chvalozpěv.
Bohoslužba slova představuje Boha v jeho mocných a podivuhodných činech v lidských dějinách.
Vrcholem této noci, je křest těch, kdo přijali Boží pozvání a rozhodli
se pro život s Kristem a pro již pokřtěné následuje obnova vlastního
křtu – nového osobního rozhodnutí se pro život s Kristem.
Slavnost zmrtvýchvstání (27. března)
Kristus svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitel- Přednáška 16. 2. 2016 o pěstování ovocných dřevin; foto: L. Kmošková
ské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet
k eucharistii (mši svaté). Každá neděle je tedy „oslavou Velikonoc“.
Upozornění
Při této mši svaté je žehnání velikonočních beránků a jiných pokrmů.
Rozpis služeb zubní pohotovosti – březen, duben 2016
To má připomínat, že společenství se zmrtvýchvstalým Kristem,
(soboty, neděle, svátky)
započaté při mši svaté, které má pokračovat i doma při hostině lásky.
5.–6. 3.
MUDr. J. Kosslerová, Polička,
461 724 369
12.–13. 3.
MUDr. P. Kossler,
Polička,
461 724 369
19.–20. 3.
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
461 619 670
25. 3.
MDDr. P. Stavělová, Polička,
461 724 423
26.–27. 3.
MDDr. I. Elčknerová, Polička,
733 152 435
28. 3.
MDDr. V. Martinec, Litomyšl,
461 615 402
2.–3. 4.
MDDr. P. Novák,
Sloupnice,
465 549 236
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Svatý František a sultán – závěrečná část

Svatý František a sultán – závěrečná část

Pokračování z předchozího čísla
Al-Kamil byl ovlivněn súfismem, a proto byl určitě přesvědčen, že
naslouchání křesťanským kazatelům je v souladu s islámským právem – ovšem pod podmínkou, že František a Illuminato nebudou
kritizovat Boha ani proroka Mohameda. Pod vlivem prominentního
súfíjského učence al-Farisiho, který působil na jeho dvoře, sultán
hleděl na františkány prizmatem súfismu a té muslimské tradice,
která hlásá úctu vůči křesťanským mnichům. František a Illuminato
dokonce ve svých hrubých a záplatovaných tunikách mohli vypadat
jako súfíjové – ostatně sám název súfí, kterým se označují muslimští
mystikové, pochází z arabského označení pro hrubou vlnu, z níž si
súfíjové vytvářeli své oděvy. Podobně jako františkáni se i súfíjové
přepásávali spíše provazem než páskem.
Františkův styl kázání byl velmi dynamický, podobal se vášnivým
pouličním kazatelům, jejichž promluvy slýchával na náměstích
v Assisi. Františkova kázání vyvěrala ze srdce. Sultán al-Kamil si
nepochybně vyslechl Františka s radostí, s tím, že pravděpodobně se
jednalo o skutečnou konverzaci spíše než o Františkův monolog. AlKamil měl rád takovéto výměny názorů, což dokládá fakt, že každý
pátek večer usedal k debatě se skupinou učenců. S největší pravděpodobností se tedy sultán a jeho rádci s chutí pustili s Františkem do
učené disputace – byla to pokojná výměna myšlenek dvou soupeřících náboženství. Ve stanu plném kultivovaných náboženských myslitelů a básníků František představil svoji pozici. Z toho, že Jakub
z Vitry uvádí, že diskuse trvaly několik dní, můžeme usoudit, že se
jich zúčastnila řada diskutérů. Bohužel nemáme o těchto rozhovorech
k dispozici žádné detailní záznamy.
Po několik dní byli František a Illuminato váženými hosty v táboře muslimů, bylo jim dokonce dovoleno, aby kázali muslimským
vojákům. Zatímco se kardinál Pelagius a křižáčtí velitelé jen pár kilometrů severně od muslimského tábora horečnatě zabývali přípravou
zbraní na další útok – a zatímco se i muslimští vojáci připravovali na
to, že znovu zaútočí na křižácký tábor, kam se dva františkáni měli
vrátit – František a vojáci z nepřátelského tábora se k sobě chovali
jako přátelé.
František měl dost času na to, aby pozoroval islámské náboženské
praktiky, zvláště modlitbu muslimů. Z jeho pozdějších spisů vyplývá,
že na něj udělalo hluboký dojem, jak vojáci vždy přerušovali svoji
činnost, aby se obrátili na jihovýchod, směrem k Mekce, a klaněli se
Bohu až k zemi.
Fakt, že František mohl mezi muslimy kázat nejméně po několik
dní, naznačuje, že se soustředil na to, co mají islám a křesťanství
společného, a že se nepustil do přímé kritiky Mohameda nebo islámu.
Dá se říci, že muslimové ochotně naslouchali mnichům, kteří přijížděli na Východ, pokud tito kazatelé neznevažovali Mohameda.
Na konci pobytu sultán Františkovi nabídl vzácné dary na důkaz
úcty. Domněnka, že František sultánovy dary odmítl, jistě lahodila
uším prvních generací františkánů, a proto ji někteří odborníci považují za nevěrohodnou. Sultán si byl jistě vědom toho – dokládal to
ostatně i Františkův bídný zevnějšek – že František neprahne po pokladech. Al-Kamil přesto Františkovi své dary nabídl, aby tak dal
svému dvoru najevo, že si Františka váží. „Chtěl darovat světci zlato
a stříbro, aby ukázal, jak moc si cení Františkovy svatosti a chudoby,“
František si v každém případě z tohoto
mimořádného
setkání
odnesl jeden dar – jde
o roh ze slonoviny, který
je dnes vystaven mezi
relikviemi ve spodní
části baziliky Svatého
Františka v Assisi. Takovéto rohy sloužily
k vyhlašování
bitev
nebo jiných významBazilika sv. Františka
ných událostí. Podle
rytiny, kterou byl Františkův roh později ozdoben, používal František
roh ke svolávání lidí na svá kázání.
Křesťanské zprávy zdůrazňují, že František na sultána al-Kamila
hluboce zapůsobil. Bonaventurovo vyprávění v Legendě Maior je již
více přikrášlené – al-Kamil zde Františkovi říká, že nemá odvahu

obrátit se na křesťanství, protože jeho lid by se vzbouřil.
Toto je hagiografie, jejímž záměrem je vylíčit Františka jako světce, který činí zázraky, a proto bychom udělali chybu, kdybychom toto
vyprávění brali jako historickou pravdu. Na druhou stranu můžeme
považovat za určitý zázrak již samotný fakt, že uprostřed strašlivé
války spolu František a sultán al-Kamil dokázali přátelsky hovořit.
V jednom dopise domů píše Jakub z Vitry o podivuhodném setkání
obávaného vůdce nepřátelského vojska s horlivým mnichem takto:
„Sultán, vládce Egypta, v soukromí požádal Františka, aby se za něj
modlil k Bohu za to, aby ho Pán osvítil a aby tak mohl vyznávat to
náboženství, které je Bohu nejmilejší.“
Al-Kamil se seznámil s tou nejhorší tváří křesťanství – s křižáky,
kteří se snažili dobýt nová území a kteří mávali Kristovým křížem
jako zbraní, dokonce i poté, co jim byl nabídnut mír za rozumných
podmínek. František poté představil sultánovi al-Kamilovi, co znamená být opravdovým křesťanem, svatým mužem, který bere vážně
Ježíšovu výzvu k lásce k nepřátelům.
Sultán al-Kamil nakonec poslal Františka a Illuminata zpět do
křesťanského tábora s ochranným doprovodem. Muslimští vojáci
doprovodili dva mnichy uctivě, „s mnoha poctami,“ jak píše Jakub
z Vitry.
Než odešel, František sultánovi řekl, že nemůže přijmout jeho
zlato, stříbro a hedvábí, ale že přijme pozvání ke společné hostině. Je
to pozoruhodné, uvědomíme-li si, že František byl zvyklý na hlad, že
zpravidla nejedl dosyta a že se živil jednoduše. František asi zatoužil
pojíst se sultánem ne proto, že dostal hlad.
„Sultán jim dal veliké množství jídla,“ píše se v Ernoulově kronice. Je pravděpodobné, že sultán nenechal jídlo pouze přinést, ale že
sám též usedl k hostině. Takováto pohostinnost je ostatně v Egyptě
tradicí. Neměli bychom však být překvapeni, že pozdější zprávy
o této hostině mlčí. Později totiž papež Řehoř IX. pokáral císaře Fridricha II. za to, že přátelsky stoloval s muslimskými vůdci, což prý
bylo hanebné. Fakt, že František se při hostině podělil o chléb se
sultánem Malikem al-Kamilem, jeho údajným nepřítelem, nezapadal
do představy, která se později prosadila a podle níž mělo setkání
Františka se sultánem podobu dramaticky vypjaté konfrontace u planoucího ohně. Škoda, že zdi kostelů dnes nezdobí fresky, které by
ukazovaly tuto přátelskou hostinu.
Připravil spolek SKT

Pouť po kaplích ve Vysokém lese
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Hasičský ples

Hasičský ples

Na tradičním hasičském plese jsme se letos v Sebranicích sešli ve
velmi brzkém termínu, již 23. ledna. A protože letošní plesová sezóna
byla velmi krátká, tak se řada podobných akcí konala i v blízkém
okolí. Myslím ale, že kdo si vybral sebranický ples, určitě nelitoval.
Připravena byla bohatá tombola, chutné občerstvení, slané, sladké
i tekuté, a především vystoupení našich malých hasiček a hasičů. Ti
nejmladší pod vedením Jany Ondráčkové, Lydie Nagyové a Radky
Večeřové předvedli skvělý výkon, podobný štafetám a požárnímu
útoku, za doprovodu písní zpívajícího hasiče Dana Moravského. Taneční vystoupení starších žáků a dorostenek skvěle „zrežírovala“
hasička Eliška Kotoučková. Potěšilo nás, že své ratolesti přišla podpořit i řada rodičů a prarodičů, vždyť tak to má na správném plese
být. Všechna vystoupení sklidila bouřlivý potlesk všech přítomných,
včetně komplimentů od členů kapely. A jak také zaznělo: pokud této
generaci vydrží jejich elán a nadšení, tak nemusíme mít obavy o budoucnost našeho sboru.
Ples pak pokračoval v tradičním duchu, kapela Vepřo Knedlo Zelo
vytvořila skvělou atmosféru, takže zábava ve víru tance pokračovala
ještě dlouho po půlnoci...
Za SDH Sebranice Jana Vomočilová

60 metrů. A aby se jim štafeta dobře běžela, nemohla chybět hudba
s hasičským textem od zpívajícího hasiče Dana Moravského. Štafetu
běžely děti ve složení – Jindra Nagy, Matýsek Vomočil, Maty Večeře
a Ondra Pohorský.
Po nich hned navázali s vystoupením mladší žáci, kteří též
v dresech nastoupili na „start“. Vojta a Pepča Nagyovi, Matoušek
Votřel, Jirka Vomočil, Ondra Pohorský, Zuzka Lipavská, Deniska
Čechová, Ilonka Vítová, Anička Kopecká a Natálka Kučerová předvedli za doprovodu písně Hasička, též od zpěváka Dana Moravského,
vtipnou ukázku požární útoku.
Děti vystupovaly s nadšením a moc si to užily. Škoda jen, že kvůli
nemoci nemohly nakonec vystoupit některé děti. Byly moc šikovné,
vystoupení se jim povedlo. Přihlížející rodiče i všichni zúčastnění
byli určitě spokojeni. Za odměnu pro ně kapela Vepřo Knedlo Zelo
zahrála dvě písničky ke společnému tanci. Dodatečně ještě všechny
děti, samozřejmě i ty, co na vystoupení chyběly, odměníme výletem
do Poličky, kde je pro ně připraveno překvapení.
Již teď se společně těšíme na další hasičský ples!
Za vedoucí mladých hasičů Radka Večeřová

Vstoupení dorostenek pod vedením Elišky Kotoučkové; foto: P. Nagy 3x
Vystoupení nejmenších dětí

Ještě k hasičskému plesu…
Jako každý rok, i letos uspořádal SDH svůj tradiční hasičský ples,
který se konal v sobotu 23. 1. 2016. A protože to byl hasičský ples,
o jeho zpestření se se svým vystoupením poprvé postarali mladí hasiči – přípravka, mladší a starší žáci a dorostenky.
S dětmi s přípravky a mladšími žáky se i přes zimu scházíme na
dvouhodinové tréninky každý čtvrtek na sále kulturního domu.
V lednu jsme ale dvě schůzky věnovali právě nácviku vystoupení.
Rozhodly jsme se zapojit do vystoupení to, co děti umí z hasičského
sportu. Děti se již při první zmínce pro vystoupení nadchly. Daly do
nacvičení a následně vystoupení všechnu radost a „zapálení“ pro
hasiče. I když na nácvik bylo málo času, výsledek byl velice zdařilý
a bylo vidět, že děti mají to důležité – srdce pro hasiče a hasičský
sport a jsou dobří kamarádi.
Vystoupení zahájili nejmenší děti – přípravka. Vyzbrojeni hasičskou přilbou a dresem předvedli ukázku jedné z disciplín – štafety 4 x

Mladší žáci
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Kino Sebranice

Halová sezona 2015/2016 – mladší + starší přípravka

Informace pro příznivce sportu a tělovýchovy

Po velmi vydařeném podzimu 2015 začali hráči mladší přípravky
TJ Sebranice výborně i v roce 2016.
Dne 7. 2. 2016 kluci vyhráli halový turnaj v Dolním Újezdu. Do
turnaje jsme vstoupili prohrou s družstvem Litomyšle 2:4, kdy „než
jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 2:0“. V závěru jsme již jen stačili
korigovat na konečných 2:4. Pak jsme se jako tým zvedli, předvedli
velmi dobré výkony a po vítězství nad hráči z Bystrého 2:1, Svitav
2:0 a Dolního Újezdu 1:0, jsme se ziskem 9 bodů zaslouženě vyhráli
celý turnaj. Martin Svoboda byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
Vojta Procházka byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Sebranic.

Příznivci sportu a tělovýchovy,
dle nového Občanského zákoníku je každé sdružení, a tedy i naše
tělovýchovná jednota, povinno se nově zaregistrovat jako spolek
a nechat zapsat u Krajského soudu. To znamená, že valná hromada
schválí nové stanovy, které určují způsob činnosti a kde bude zvolen
nový výbor.
V naší obci je jedinou sportovní činností, která je organizována
pod Tělovýchovnou jednotou, kopaná. Povinností stávajícího výboru
je svolat členskou schůzi stávajících členů Tělovýchovné jednoty,
která bude ustavující pro nový subjekt.
Proto bych touto formou chtěl vyzvat všechny občany, kteří jsou
ochotni se zapojit do činnosti tělovýchovné jednoty – ať už jako trenéři nebo na práci ve výboru, popř. jako cvičenci anebo cvičitelé –
aby se přihlásili! Tato výzva nepatří pouze pro činnost fotbalového
klubu, ale pro jakékoliv další sportovní aktivity, které by se v naší
obci mohly rozvíjet pro jakékoliv věkové kategorie.
Kontaktní telefon: 603 221 071.

Tělovýchovná jednota Sebranice svolává
na 18. března 2016
VALNOU HROMADU TJ SEBRANICE
Začátek v 19.30 hod.
v přísálí kulturního domu v Sebranicích.
Občerstvení zajištěno

Na výsledku se podíleli a pro medaile nejcennější barvy nastoupili: Vojtěch
Procházka, Sebastian Klejch, Jakub Vostřel, Tadeáš Glänzner, Dominik
Kopecký, Jakub Bartoš, Martin Svoboda, Martin Němec a Štěpán Němec.
Foto: Jan Bartoš, Lubná

Za Tělovýchovnou jednotu Sebranice
Jiří Patočka, předseda

Následoval turnaj smíšených přípravek ve Svitavách 13. 2. 2016,
v krásné sportovní hale Na Střelnici. Systém byl takový, že směli být
na hřišti současně maximálně 2 hráči ročník 2005, a minimálně
1 hráč ročníku 2007 a mladší. Hrálo se 5+1, což jsme společně
s ostatními trenéry konstatovali, že bylo minimálně nešťastné rozhodnutí. Kluci měli daleko méně prostoru a na hřišti se spíše bojovalo.
Na tento turnaj jsme bohužel odjeli v jiné sestavě než optimální.
Tým Sebranic byl 2. nejmladší, ale na předvedené hře to znát nebylo.
Kluci měli tento den velkou smůlu, kdy ani v jednom utkání nebyli
horší. Dostávali jsme nešťastné góly těsně před koncem utkání, nastřelili jsme tyče a břevna, no prostě jsme si vypili „kalich hořkosti“
až do dna. Skončili jsme na konečném 7. místě z celkových 8, kdy
jsme porazili jen Opatov 7:0. Ostatní zápasy jsme prohráli jen
o 1 gól. Pouze vítězný tým Svitav nás přehrál jednoznačně.
Děkuji za spolupráci, nejen na tomto turnaji, trenéru starší přípravky Jirkovi Mokrejšovi. Závěrem: kluci se nemusí za tento výsledek
stydět, a je velmi poučné zvládat i prohry a takovéto smolné momenty. Myslím si, že si pak kluci budou více vážit jakéhokoli vítězství.
Kluci, děkujeme, že jste to nevzdali a bojovali do konce.
Jiří Procházka

Velikonoční zábava

Tělovýchovná jednota Sebranice
Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
v neděli 27. března 2016
na sále KD v Sebrancích.
Začátek ve 20.00 hod.,
hraje Rytmik Jedlová,
vstupné 80 Kč
Permanentky na koupaliště
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Sebranicích Vám opět nabízí možnost objednání
permanentek na letní sezónu roku 2016 pro vstup do sportovního
areálu v Sebranicích. Posledním dnem pro objednání permanentek je úterý 31. května 2016. Poté již nebude možné permanentky
objednat. Permanentky si můžete objednat buď telefonicky na čísle
461 745 133, e-mailem na obec@sebranice.cz nebo osobně
v kanceláři obecního úřadu.
K objednání permanentek potřebujeme znát: jméno, příjmení,
datum narození a bydliště. Pokud objednáváte permanentky přes email, objednávku Vám potvrdíme. Pokud neobdržíte potvrzení objednání, nemusel nám e-mail přijít, a proto Vás předem prosíme
o opětovné zaslání objednávky.
Děkujeme.
OÚ Sebranice

Sestava Sebranic: horní řada zleva: Jiří Vomočil, Štěpán Němec, Tadeáš
Glänzner, David Svoboda,
dolní řada zleva: Martin Svoboda, Sebastian Klejch, Vojtěch Procházka,
Filip Stráník a Jiří Mokrejš. Na fotografii chybí Jakub Bartoš.
Foto: Jiří Mokrejš, trenér

CENÍK PERMANENTEK NA KOUPALIŠTĚ
narozeni 2011–2016
zdarma
narozeni 2001–2010
100 Kč
narozeni 2000 a dříve
190 Kč
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Turnaj ve hře Člověče, nezlob se!

Pozvánka do bazénu

Inzerce

Další možnost společného
setkání a zážitku všech věkových kategorií se nabízí
v
krytém
bazénu
v Litomyšli, který bude vyhrazen pouze pro Sebranice, v sobotu 19. března 2016
v čase od 10.30 do
12.00 hod. včetně převlékání.
Doporučený sraz v 10.20 hod.
na místě.
Doprava vlastní, vstup
všem zdarma.
Kulturní komise
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