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Z jednání ZO

Cestovní doklady pro děti

Veřejné zasedání dne 9. 5. 2016
Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- variantu předložené studie chodníků
s podchodem v otáčce u č.p. 108
a s chodníkem přes zahradu u domu č.p. 108
s tím, že se musí ještě dořešit zastávky pod
paní Klejchovou a u Lněničkových.
- žádost o dlouhodobý pronájem pozemků od
Agro družstva Sebranice za účelem pořízení
sběrného místa pro obec Sebranice.
- směnu, náhradu soukromého stavebního
pozemku č. 239 v k.ú. Sebranice u Litomyšle
s garáží za garáž stejného typu na pozemku
obecním a umožní se tak ukládání zeminy
za účelem narovnání terénu a cesty
na „Dolci“.
- směnu pozemků p.p.č. 53/3 o rozměru
8 m2, p.p.č. 499/40 o rozměrech 20 m2
a 499/39 o rozměrech 19 m2 za p.p.č. 210/6
o rozměrech 12 m2, vše v k.ú. Sebranice dle
geometrického plánu č. 334-135/2015
za cenu obvyklou, tj. 35 Kč/m2.
- prodej pozemku p.č. 499/38 o výměře vyměřené dle geometrického plánu č. 334135/2015 s tím, že souhlasí s výměrou
a cenou obvyklou, tj. 35 Kč/ m2.
ZO vzalo na vědomí:
- informace o průběhu třídění odpadů v obci
Sebranice a bylo seznámeno s poznatky
se svozem odpadů v měsíci dubnu.
- stížnost obyvatel domu č.p. 253.
Lenka Karalová, starostka obce

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovní
pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Po většině států Evropy je možné cestovat
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba platnosti 5 let.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při
podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti lze zjistit u zastupitelského
řadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
www.mzv.cz.

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 13. 6. 2016 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Posezení pod lípou
Kulturní komise obce pořádá

v neděli 19. června 2016 od 16 hod.
POSEZENÍ POD LÍPOU
u kapličky na Pohoře
Hraje kapela Jana Pohorského.
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v červnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
František Klusoň
Zdeněk Vraspír
Marie Drobná
Božena Jílková

84 let
84 let
80 let
75 let

„Zdvořilost je jako
vzdušný polštář,
uvnitř nemusí být nic,
ale zmírňuje rány života.“
Arthur Schopenhauer

Upozornění
Upozorňujeme občany, že do konce června, tj. do 30. 6. 2016, vybíráme druhou splátku poplatku za odvoz domovního odpadu.
Žádáme Vás, abyste při platbě upřednostňovali zasílání poplatků převodem na účet
obce č. 1217273389/0800 a jako variabilní
symbol uvedli číslo domu. Splátku je možné
uhradit též hotově v úředních hodinách na OÚ
nebo složenkou.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Nabídka práce
Obec Sebranice hledá pracovníky
na pozice

ČÍŠNÍK/ČÍŠNICE,
VÝPOMOC DO KUCHYNĚ
do restaurace na koupališti
pro sezónu 2016.
Požadavky: dovršení 18 let,
chuť pracovat
(možnost přivýdělku)
Zájemci ať se hlásí osobně
v restauraci na koupališti
nebo na tel.: 732 282 266

Pravidelný svoz odpadů
Červen, červenec 2016
Popelnice: 3. 6., 17. 6., 1. 7.
Plasty: 20. 6.
Papír: 24. 6.

Okénko včelařského kroužku a soutěž o ceny

Akce v KD v Sebranicích obrazem

V květnovém čísle Sebranických novin
jsem čtenáře informoval o tom, jak se děti
v kroužku učí na včelařskou soutěž.
Tato soutěž proběhla 23. 4. 2016 v Bystrém,
kde jsme prožili pěkný jarní den. Děti byly sice
trochu nervózní, protože na této soutěži byly
poprvé. Soutěžící se sjeli z celého Pardubického kraje, v hojném počtu přes 70 dětí. První místo jsme neobsadili,
drželi jsme se zlatého středu, ale hlavně, že jsme se zúčastnili.
Jaro již pokročilo a v kroužku se děti pilně starají o přezimované
včeličky. Vše již bohatě kvete a včelky se i přes stále chladné počasí
snaží přinést co nejvíce nektaru, který pak upraví na med.
A nyní pár otázek pro veřejnost:
1) Co je včelí mezera?
Včelí mezera je vodorovná vzdálenost mezi 2 zámky v úlu.
2) Jaká je velikost včelí mezery?
Je to 6 mm.
3) Jak se jmenuje včelí dílo vystavěné mimo včelí zámky?
Jmenuje se divočina.
4) Kde se v úlu nachází podmet?
Podmet je prostor dna úlu.
5) Co jsou to uteplívky?
Je to izolační materiál zabraňující úniku tepla z úlu, např. polystyrén,
sláma, hobra.
6) SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak se nazývá překlopné prkénko před
vchodem do úlu?

Den matek 15. 5. 2016

Odpovědi zasílejte na obec@sebranice.cz nebo sdělte na tel.:
461 745 133 nebo osobně na OÚ Sebranice do 20. 6. 2016. Autor
první správné odpovědi bude odměněn.
Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla – Co
nazýváme panenským dílem? Panenským dílem je nově vystavěný
plást, který ještě nebyl zakladen a nevylíhl se v něm plod.
Jiří Křivka
Koncert ZUŠ Dolní Újezd 20. 5. 2016

Děti z našeho včelařského kroužku, které se zúčastnily včelařské soutěže
Foto: pořadatelé soutěže

Pan Křivka s dětmi ze včelařského kroužku a s novou košnicí, kterou vyrobila
paní Lenka Kmošková
Foto: M. Čermák

Foto: M. Čermák 4x

-2-

Co se děje za dveřmi ZŠ?
ZŠ Lubná–Sebranice – 2. ZŠ Litomyšl
(Chadima 2, Kučera, Bartoš, Jiráň)
ZŠ Lubná–Sebranice – 3. ZŠ Litomyšl

Umístění našich žáků
Školní rok 2015 / 2016
Jméno

Škola

Obor

9. třída
Martin Břeň
Kamila Čermáková
Jiří Dohnal

Gymnázium Polička
Gymnázium
Gymnázium Polička
Gymnázium
SOU Svitavy
Mechanik seřizovač
VOŠP a Střední peda- Předškolní a mimoškolní
Kateřina Horáčková
gogická škola Litomyšl pedagogika
Ondřej Chadima
Jakub Indruch
Jan Jiráň
Laura Klejchová

Markéta Kopecká

VOŠP a Střední peda- Předškolní a mimoškolní
gogická škola Litomyšl pedagogika
Gymnázium Polička
ISŠ technická
Vysoké Mýto

Gymnázium
Autolakýrník

Martin Stráník

SŠ zahradnická a
technická Litomyšl

Jakub Večeře

Gymnázium
Gymnázium
Aloise Jiráska Litomyšl

Tomáš Vomočil

SŠ automobilní Holice

Mechanik opravář motorových vozidel

David Vraspír

SŠ zahradnická
a technická Litomyšl

Mechanizace a služby

Opravář lesnických strojů

Gagriela Zavoralová SŠ automobilní Holice Autotronik
VOŠP a Střední peda- Předškolní a mimoškolní
Nicola Zavoralová
gogická škola Litomyšl pedagogika
Jiří Zindulka
8. třída
Jan Hrůzek
5. třída
Veronika Jiráňová

Naši školu reprezentovali:
Tomáš Vomočil, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Martin Stráník, Ondřej
Chadima, Jiří Chadima, Jan Jiráň a Jakub Večeře.
Mgr. Jindřich Novotný

SSOŠ TRADING CENEkonomika a podnikání
TRE s.r.o., Litomyšl
VOŠZ a Střední
zdravotnická škola
Zdravotnické lyceum
Hradec Králové
SŠ polygrafická
Polygrafie
Olomouc
VOŠ a SŠ technická
Mechanik elektrotechnik
Česká Třebová

Robin Letáček

0:3

VOŠ a SŠ technická
Truhlář
Česká Třebová

Petr Klusoň

Barbora Kučerová

5:0

ISŠ technická
Vysoké Mýto

Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU Polička

Řezník - uzenář

Gymnázium Polička

Gymnázium

Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce)
Ve florbalové lize jsme stanuli těsně pod vrcholem
V pátek 1. dubna proběhlo 2. kolo Litomyšlské florbalové ligy
žáků základních škol v kategorii starších žáků, v němž šlo našim
borcům o celkové vítězství, neboť v první části soutěže na podzim zvítězili. Chlapci v prvních pěti utkáních sice jasně přehráli svoje
soupeře, ale v rozhodujícím posledním střetnutí podlehli lépe hrající
3. ZŠ Litomyšl, a proto obsadili jak v tomto turnaji, tak v celkovém
součtu obou podniků 2. místo. Částečnou náplastí na zklamání
z umístění byla skutečnost, že obě individuální ocenění putovala do
Lubné. Nejlepším střelcem i nahrávačem celé florbalové ligy byl
vyhodnocen náš Lukáš Kučera.
Přehled utkání našeho družstva:
ZŠ Lubná–Sebranice – Gymnázium Litomyšl
(Kučera 2, Jiráň 2, Dohnal)
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Morašice
(Dohnal 2, Kučera, Chadima)
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Sloupnice
(Chadima 2, Kučera, Bartoš, Jiráň, Dohnal)
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Dolní Újezd
(Kučera 3, Jiráň, Chadima)

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 7. dubna 2016 uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár ředitelky školy. V pořadí již 9. ročníku se zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ Dolní Újezd, ZŠ T. G.
Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov, Masarykova ZŠ Polička
a ZŠ Proseč, které se vzájemně utkaly ve dvou paralelních turnajích
starších a mladších žáků systémem každý s každým.
Naši mladší žáci obhajovali loňské prvenství, nicméně tento plán
dostal vážnou trhlinu již po úvodní prohře s Dolním Újezdem. Ačkoliv zbývající dvě utkání s Litomyšlí a Prosečí chlapci s přehledem
zvládli, museli se nakonec spokojit s celkovou druhou příčkou.
Vše nám ovšem vynahradili naši starší žáci, kteří dokázali svůj
turnaj vyhrát, i když se toto vítězství nerodilo vůbec lehce. Po prvních dvou střetnutích na rozehrání, v nichž jsme deklasovali družstva
Dolního Újezdu a Jimramova, na nás čekal největší rival ze ZŠ T. G.
Masaryka Litomyšl. V krásném a bojovném duelu se nám podařilo
soupeři vrátit týden starou porážku z finále florbalové ligy a bylo
jasné, že k celkovému vítězství stačí v posledním utkání s Poličkou
bodovat. Tento jednoduchý úkol si ovšem sami naši hráči zkomplikovali špatným vstupem do utkání, a vytouženou remízu zachránili
až v nervydrásajícím závěru zápasu, padesát sekund před jeho koncem.
Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích. V kategorii
mladších žáků byl nejlepším hráčem turnaje vyhodnocen Jiří Hrůzek.
V kategorii starších žáků byl nejlepším brankářem vyhlášen Tomáš
Vomočil a nejlepším hráčem Lukáš Kučera.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony
a vzornou reprezentaci školy. Velký dík patří rovněž všem žákům
a pracovníkům školy, kteří se nezištně zapojili do organizace turnaje
a svým dílem přispěli k hladkému průběhu celé akce.

5:3
4:2
6:1
5:0
Družstvo mladších žáků ZŠ Lubná-Sebranice
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Pokračování na další straně

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Zprávičky z naší školičky

Pokračování z předchozí strany

Jaro ve školce
S příchodem jara jsme si s dětmi na školkové zahradě společně
vytvořili zahrádku. Do záhonů z trámků děti navozily hlínu, zasely
semínka a pak už jen trpělivě zalévaly a čekaly, až vyraší první lístky.
Zkušenost k nezaplacení – vypěstovat si vlastní ředkvičky, hrášek
nebo jahody. Budou dětem chutnat určitě lépe, když uvidí, kolik času
a práce za tím vším stojí!

Soupisky výběrů ZŠ Lubná–Sebranice
Starší žáci: Tomáš Vomočil – Lukáš Kučera, Martin Stráník, Ondřej
Chadima, Jiří Dohnal, Jan Jiráň, Jakub Večeře, Patrik Bartoš
Mladší žáci: Lukáš Neumeister – Jiří Hrůzek, Vítězslav Kuchta, Filip
Pavliš, Jiří Šturc, Jan Vostřel, Pavel Jána, Martin Kopecký
Přehled všech výsledků, tabulky turnajů a individuální soutěže
Výsledky utkání – mladší žáci
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
5:1
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Proseč
6:1
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Dolní Újezd
1:4
ZŠ Dolní Újezd – ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
3:2
ZŠ Dolní Újezd – ZŠ Proseč
6:1
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl – ZŠ Proseč
3:1

1.
2.
3.
4.

Tabulka turnaje
ZŠ Dolní Újezd
3 3
ZŠ Lubná–Sebranice
3 2
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 3 1
ZŠ Proseč
3 0

0
0
0
0

0
1
2
3

13:4
12:6
6:9
3:15

9
6
3
0

Individuální soutěže – mladší žáci
nejlepší střelec:
Lukáš Jireček, ZŠ Dolní Újezd
nejlepší hráč:
Jiří Hrůzek, ZŠ Lubná–Sebranice
nejlepší brankář:
Oldřich Hána, ZŠ Dolní Újezd
Výsledky utkání – starší žáci
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Jimramov
ZŠ Lubná–Sebranice – ZŠ Dolní Újezd
ZŠ Dolní Újezd – ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
ZŠ Dolní Újezd – ZŠ Jimramov
ZŠ T. G. Masaryka – ZŠ Jimramov
ZŠ Lubná–Sebranice – Masarykova ZŠ Polička
ZŠ Jimramov – Masarykova ZŠ Polička
ZŠ Dolní Újezd – Masarykova ZŠ Polička
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl – Masarykova ZŠ Polička

1.
2.
3.
4.
5.

Tabulka turnaje
ZŠ Lubná–Sebranice
4 3
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 4 3
Masarykova ZŠ Polička
4 1
ZŠ Jimramov
4 1
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl 4 0

1
0
2
1
0

0
1
1
2
4

18:7
29:4
7:12
13:16
2:20

Vytváření zahrádky

Doba, ve které žijeme, je rychlá, hlasitá… Děti neumí čekat, chtějí
všechno a hned, neumí mluvit, ale umí zacházet s mobilem… Naše
doba je interaktivní, hlavní je rychle se připojit.
I dětem v předškolním věku se stále nabízí interaktivní tabule,
programy, tablety…
Ale kdy se děti naučí hrát si, komunikovat, sportovat, spolupracovat s vrstevníky a dospělými?
Proto dětem často připomínáme, a povídáme si o tom, jak těžký
život měli naši předkové, co všechno si vyráběli a pěstovali sami…
To nás inspirovalo k programu na Čarodějnice – naše školková čarodějnice Popletýna si pro nás každý rok připraví úkol, kterým jí pomůžeme – letos nás pozvala na statek, kde slouží a musí vykonávat
všechna ta stará řemesla s maximálním využitím rukou – a tak si děti
na vlastní kůži vyzkoušely, jak náročné je nosit vodu ve vědrech,
vytloukat obilí cepem, drhnout prádlo na valše, tlouct koření
ve hmoždíři... Nedávejme dětem všechno zadarmo!
Děkujeme všem maminkám, které si daly práci s vytvořením kostýmu!!!

4:2
7:2
5:1
0:9
0:11
9:0
2:2
0:0
1:5
9:0

10
9
5
4
0

Individuální soutěže – starší žáci
nejlepší střelec:
Marek Lampot, ZŠ T. G. Masaryka
nejlepší hráč:
Lukáš Kučera, ZŠ Lubná–Sebranice
nejlepší brankář:
Tomáš Vomočil, ZŠ Lubná–Sebranice
Mgr. Jindřich Novotný

Čarodějnice

Čas strávený s maminkou je nejkrásnější… Co je ale v určitém
věku ještě důležitější? Čas strávený s tátou! To nás vedlo k myšlence
zorganizovat Dílnu pro tatínky s dětmi. Nápad vyrábět dárek pro
maminky z ytongu se nám zdál pro tuto příležitost ideální. Tolik šikovných tatínků na jednom místě… To byl opravdu nevšední zážitek!
Také další květnový týden se ve školce nesl ve znamení řemesel
a povolání… To, když jsme s dětmi nacvičovali krátké pásmo na
vystoupení na Svátek matek, jehož oslava na sále vyšla letos na neděli 15. 5. – v kalendáři označena jako Den rodin. Naše vystoupení tedy
nemohlo končit jinak, než písní:

Družstvo starších žáků ZŠ Lubná-Sebranice
Foto: ZŠ 3x
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Zprávičky z naší školičky

Co se děje v naší obci?

„Máme vás rádi, mámy, tátové,
máme vás rádi, právě takové,
i když se dopouštíte chybiček,
co na tom, to úděl je všech lidiček.
Mějte nás rádi, mámy, tátové,
mějte nás rádi, právě takové,
víme to od dědy a babičky,
že jsme váš obrázek věrný, celičký!
Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová

Čištění bazénu
Foto: V. Motyčka

Dílna pro tatínky s dětmi
Foto: MŠ 3x

Co se děje v naší obci?

Oprava cesty na hřbitově

Nové schody do plaveckého bazénu

Děkujeme všem, kteří se podílejí na zkrášlování, opravách, úpravách a inovacích v naší obci.
Lenka Karalová

Úprava prostranství u kostela s vývěskou, kterou vyrobil pan František Malý

Výměna potrubí vodovodu, mobilní komunikační síť, veřejné osvětlení, kabely
ČEZ
Foto: OÚ 3x

Zrekonstruovaná terasa v hospodě na koupališti
Foto: M. Čermák 2x
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Studie chodníků v Sebranicích
Studie chodníků byla vytvořena za účelem bezpečnosti chodců
v naší obci. Po zvolení variant bude zpracován projekt. Studie bude
k nahlédnutí ve vývěsce naproti obecnímu úřadu.
Občané mají možnost se ke studii vyjadřovat.
Lenka Karalová
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Studie chodníků v Sebranicích

-7-

Fotbalové ozvěny starší přípravky

Kraj Smetany a Martinů

Co víc si přát? V Janově jsme dali 40 gólů
Sestava: v bráně se střídali: Jirka Mokrejš, Ondra Kopecký, Damián
Klejch, Danda Šmíd
Obrana/útok: Štěpán Filipi, David Svoboda, Filip Stráník, Danda
Brabenec
Druhý turnaj bezvadně připraven v Janově a opět jsme nebyli
kompletní. Obavy ale rychle vymizely po vyhraném utkání
s Janovem a Újezdem. Abychom pošetřili síly až do posledního rozhodujícího zápasu s Bystrým, tak jsme po poločasech střídali 4 kluky
v bráně, aniž by jsme ztratili něco na kvalitě a tempu hry.
Nepamatuji si takto suverénní vítězství a navíc BEZ obdržené
branky! Kluci do jednoho zaslouží pochvalu, posunuli laťku opět
o něco výš – já už myslel že to nejde, a ono jo ☺ .

Pro děti jsou připraveny soutěže, diskotéka a večer letní kino, promítání pohádky ŘACHANDA. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
24. 6. 2016 – Letní kino – promítání filmu PADESÁTKA,
od 21.30 hod. v areálu hasičské zahrady.
25. 6. 2016 – Pouťová zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí
od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
Dolní Újezd
5. 6. 2016 – Dětský den – Z pohádky do pohádky – od 13.00 hod.
v hasičském areálu v Bořkově. Vystoupení dětské kapely, pěnová
show. V případě špatného počasí se akce nekoná.
5. 6. a 12. 6. 2016 – Přírodovědná výstava – v regionálním muzeu
vesnice od 14.00 hod. do 17.00 hod. pořádá Klub oživení vesnice.
11. 6. 2016 - Odhalení pamětní desky knězi Martinu Víchovi
CFSsS – V 13.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Martina, 15.00 hod.
odhalení pamětní desky, 16.00 hod. posezení na farním dvoře s harmonikou a občerstvením.
24. 6. 2016 – HASIČI SOBĚ – Minifestival od 18.00 hod. v přírodním areálu, vystoupí WXP, DIRTY WAY, WOHNOUT, ATMO
MUSIC, DJ RODRIGO. Vstupné 300 Kč
Lubná
25. 6. 2016 od 21.00 hodin – letní areál Lubná – koncert skupiny
TURBO, předkapela Brix, vstupné 200 Kč, vstup od 19.30 hodin,
prodej vstupenek pouze na místě.
Litomyšl
4. 6. 2016, 15.00–23.00 hod. – Muzejní noc. Většina kulturních
institucí bude mít tento den otevřeno minimálně od 15.00 hod.
do 23.00 hod. a navíc zcela zdarma. Na návštěvníky čeká bohatý
program.
5. 6. 2016, 13.30–18.00 hod., areál vodních sportů v Nedošíně
u Litomyšle – Otevřené odpoledne na Velkém Košíři – windsurfing,
paddleboarding pro malé i velké, hry pro děti, windsurfingový trenažer, soutěže na vodě.
11. 6. 2016, 10.00–16.00 hod., Modelářské letiště Vlkov, Litomyšl
Den otevřeného nebe – setkání modelářů s modely různých kategorií
a jejich předvedení přátelům modelářství a malým i velkým divákům
18. 6. 2016, 8.00–17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl
Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu.
Oldřiš
5. 6. 2016 – Okrsková soutěž v požárním sportu v areálu za Orlovnou.
11. 6. 2016 – Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, 13.00–17.30 hod. na střelnici
Polička
4. 6. 2016 – Čas pro neobyčejné zážitky – Tradiční noční putování
Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení.
Do 31. 8. 2016 – Poznávej se! – interaktivní výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na šedesáti exponátech zapůjčených
z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci
vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly. Chcete si posedět na
hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost
své ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku?
12. 6. 2016 – Robert Fulghum v Poličce – LiStOVáNí z knihy Drž
mě pevně, miluj mě zlehka
Velký sál Tylova domu v Poličce od 20.00 hod. – slavný spisovatel
Robert Fulghum přijíždí do Poličky, aby s projektem LiStOVáNí
herce Lukáše Hejlíka představil svou novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce. Po divadelním představení z knihy Drž mě
pevně, miluj mě zlehka, promluví s diváky o své nové knize a rád
se podepíše do knih, které budou na místě i ke koupi.
Sebranice
19. 6. 2016 – Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře
od 16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. Vstupné dobrovolné.
25. 6. 2016 – VI. ročník Sebranického pětiboje dvojic –
od 8.00 hod. ve sportovním areálu koupaliště, startovné 150 Kč, občerstvení zajištěno po celý den. Disciplíny: tenis, basketbal, beach
volejbal, nohejbal, plavání 2x50 m. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. Počet účastníků je omezen.
Telecí
12. 6. 2016 – hasičská soutěž O putovní pohár SDH – X. ročník

Výsledky:
Sebranice : Janov 21:0 – Šmíd 3x, Mokrejš, Stráník 4x, Svoboda D.
7x, Filipi 2x, Brabenec 4x
Sebranice : H. Újezd/Morašice 11:0 – Mokrejš 3x, Kopecký, Svoboda D., Stráník 3x, Šmíd, Klejch 2x
Sebranice : Bystré 8:0 – Svoboda 2x, Mokrejš, Šmíd 2x, Stráník,
Kopecký, Brabenec
Pořadí: 1. Sebranice, 2. Bystré , 3. H. Újezd/Morašice, 4. Janov
Nejlepší střelec turnaje: náš David Svoboda – 10 gólů

„Tak jsme první no a co, no a co…“, znělo z úst našich hráčů
Foto: D. Brabenec

Jedeme na vítězné vlně: Litomyšl 30. 4. 2016, zaslouženě 1. místo
Sestava: v bráně se střídali: Ondra Kopecký, Damián Klejch, Danda
Šmíd
Obrana/útok: Štěpán Filipi, David Svoboda, Filip Stráník, Danda
Brabenec, Vojta Procházka
Pěkné počasí a náš první turnaj starší přípravky v Litomyšli vůbec.
Kluci tentokrát nepodali oslnivý výkon. K lepšímu výkonu se bohužel nenechali vyhecovat, ale všechny zápasy měli zcela pod kontrolou. Neodpustím si poznámku k městu. Domácí tým byl pro mě zcela
nepochopitelně rozhádaný mezi rodiči a trenéry mezi sebou. Atmosféra pro turnaj tohoto typu byla otřesná, už bych nechtěl toto vícekrát zažít. Děkuju našim rodičům dětí , že nás přišli podpořit – tentokrát to bylo víc než kdy jindy potřeba.
Výsledky:
Sebranice : Jevíčko 10:0 – Šmíd 2x, Mokrejš 2x, Kárský 3x, Svoboda D. 2x, Vomočil
Sebranice : Litomyšl 9:4 – Mokrejš 4x, Kopecký O. 2x, Svoboda D. 2x, Stráník
Sebranice : Čistá 8:0 – Svoboda 5x, Mokrejš, Klejch, Kopecký O.
Pořadí: 1. Sebranice, 2. Litomyšl, 3. Čistá, 4. Jevíčko
Připravil Jiří Mokrejš

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – červen 2016
Bystré
11. 6. 2016 – Taneční zábava – na zahradě za Hasičskou zbrojnicí
od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock Faktor.
18. 6. 2016 – Dětský den – od 13.30 hod. v areálu hasičské zahrady.
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SAN zve na semináře

Noc kostelů v Sebranicích

Program odborného semináře
Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky
lidové architektury 3. června 2016/ 9–17 hodin /
Litomyšl / Zámecký pivovar - Sloupový sál
8:45 Prezence účastníků
9:00 Jiří Kmošek / Institut lidového kulturního dědictví
Projekt Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí
9:20 Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. / NPÚ, generální ředitelství
Památková ochrana venkovských sídel a staveb: legislativa
a praxe
10:00 PhDr. Miroslav Madaj / bývalý pracovník NPÚ
Udržitelná péče o památky lidové architektury
10:30 Přestávka na kávu
11:00 Jaromír Lenoch / Institut lidového kulturního dědictví
Zaniklé lidové stavební památky Českomoravského pomezí
11:30 Mgr. Markéta Hnilicová / Muzeum Kroměřížska, Soubor
lidových staveb v Rymicích
Život památek v současné vesnici
12:00 Přestávka na oběd
13:00 Beatrice Tobler / Freilichtmuseum der Schweiz Ballenberg,
Švýcarsko
Metody prezentace v muzeu v přírodě v Ballenbergu
14:30 Mgr. Radek Bryol / Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Prezentace lidového stavitelství ve Valašském muzeu v přírodě
15:00 Přestávka na kávu
15:15 Mgr. Pončíková Kristýna / Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
Vzdělávání ve Valašské muzeu v přírodě
15:45 Mgr. Zuzana Vařeková / NPÚ, územní odborné pracoviště
v Pardubicích
Mravín u Vysokého Mýta - průzkum vesnických staveb aneb co
dál?
16:15 Ing. arch. Vojtěch Kmošek / Spolek archaických nadšenců
Koncepce udržitelné péče a prezentace v muzeu v přírodě v Trstěnici
16:45 Ukončení semináře
Seminář je určen široké veřejnosti / Vstup na seminář je volný / stravování pro registrované účastníky zajištěno / tlumočení do českého
jazyka /
Více informací a registrace na info@ilkd.cz a na www.ilkd.cz

Milí přátelé,
rád vás touto cestou zvu na akci nazvanou Noc kostelů, která
se uskuteční nejen v naší zemi v pátek 10. června a v našem kostele
svatého Mikuláše začne mší svatou v 18 hodin. Přijměte pozvání
k zastavení se, ztišení, naslouchání i poznávání tolika krásných věcí,
které nám běžně, pro náš spěch, unikají. Podle svých potřeb si tak
můžeme sami vybrat to, co nás zajímá anebo co potřebujeme.
Noc kostelů je večerem otevřených dveří. Dveře či vrata zavíráme,
zamykáme, protože se bojíme, protože si nejsme jisti, protože někdo
zlý by mohl přijít a okrást nás, nebo by nám nějak jinak mohl ublížit.
Zavíráme kvůli vlastní bezpečnosti. Stále jsou však místa, kde
se nezamykají dveře, kde si asi lidé více důvěřují. Možná proto, že
tam jsou si lidé blízko, mají srdce otevřená, možná nejsou tolik naplněni zlem.
Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby každý mohl
zavítat do kostela a aby každý mohl
zahlédnout světlo. Duchovní světlo,
které má moc proniknout naše srdce.
Prosvětlit naše vzájemné vztahy.
Chce ukazovat na dobro, které se
z tohoto místa šíří, chce ukazovat na
krásu a harmonii, která našemu životu tak často chybí. Zdrojem tohoto světla je Bůh, který vstoupil do našeho světa, v Ježíši Kristu přijal
naše lidství, ve své lásce šel až do krajnosti, aby se stal našim průvodcem v tomto světě a dovedl nás k plnosti života, do svého království.
Není jednoduché se zastavit, na chvíli přestat pospíchat a tak udělat
něco i pro své, někdy málo či více bolavé srdce. A najít pokoj srdce,
který nám tolik chybí. Nebojme se sami vstoupit do tohoto prostoru,
ale především nechejme vstoupit do svého nitra to, co je dobré a krásné a je předobrazem Boha a jeho lásky.
Přeji vám, abyste nejen o Noci kostelů, ale i každém docela obyčejném dnu nalézali světlo pro svůj život, a tak se mohli stát světlem
pro druhé kolem sebe.
Myslím na vás a vyprošuji všechno dobré.
P. Vojtěch Glogar, salesián

Pozvánka

Program odborného semináře
SETKÁNÍ TESAŘŮ 4. června 2016/ 9–17 hodin /
Trstěnice u Litomyšle / areál usedlosti čp. 56
Náplní semináře bude tesařské zpracování kulatiny pro obnovu roubených stěn transferované polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle.
Návštěvníci budou moci zhlédnout tradiční tesařské řemeslo v různých jeho formách, které bude praktikováno zejména při ručním otesávání trámů.
Setkání je zaměřeno na výměnu zkušeností mezi skupinou zúčastněných tesařů, ale i zájemců z řad široké veřejnosti.
Místo konání
Pracovní část semináře se uskuteční v areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle. Ukázky tesařského řemesla budou probíhat v těsné
blízkosti aktuálně rekonstruované polygonální stodoly, která byla
přenesena v srpnu roku 2015 z Čisté u Litomyšle. Rekonstruovaná
dvanáctiboká polygonální stodola pochází z konce 17. století. Rekonstrukce polygonální stodoly je součástí probíhajícího projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského
pomezí, jehož cílem je zachování vybraných ohrožených lidových
staveb v okolí Litomyšle a jejich prezentace udržitelnou formou směrem k široké veřejnosti.
Návštěvníci: Účast na semináři je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem se dozvědět více o tradičních technikách ručního opracování dřeva, různých postupech rekonstrukce
historických roubených objektů nebo se pouze potěšit z pohledu na
tradiční tesařské řemeslo.
Vstup na akci je volný / parkování v centru obce (k objektu je omezený příjezd)
Více informací na www.ilkd.cz a na www.setkanitesaru.cz

Kostel sv. Mikuláše Sebranice
Program:
18.00–19.00
19.00–21.00
19.00–19.30

Mše svatá za doprovodu dívčí scholy
Zpřístupnění věže kostela
Seznámení s historií kostela, individuální prohlídka
kostela
19.30–20.00 Kytarový recitál Pavla Horníčka a kapely WXP
20.00–20.30 Individuální prohlídka kostela
20.30–21.00 Varhany v podání Ivo Klusoně, Venduly a Barbory
Boštíkových, zpěv Michaely Vostřelové
21.00–21.30 Prožili jste někdy ticho v kostele?
21.30–22.00 Promítání filmu The Butterfly Circus
22.00–22.30 Koncert tria příčných fléten v podání
H. Drobné, N. Glänznerové a L. Krejsové
22.30–23.00 Adorace při svíčkách za doprovodu dívčí scholy,
závěr večera
Během večera bude k dispozici kněz.
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SDH Sebranice
Hasičský sbor je činný po celý rok (příprava kulturních akcí, školení a činnost zásahové jednotky, údržba techniky atd.), nicméně
hlavní sezóna pro nás začíná na jaře.
Jako každoročně se naši hasiči zúčastnili čištění místního koupaliště, které je třeba připravit na novou sezónu. Poděkování tedy patří
všem, kteří si našli čas a přišli pomoci.
S jarem začíná také nová sezóna pro sportovní družstva. Je velká
škoda, že se letos nepodařilo sestavit soutěžní družstva mužů
ani veteránů, takže nyní trénují pouze ženy a dorostenky. Scházíme
se každé úterý, přestože nám letošní počasí příliš nepřeje - trénink
požárního útoku při teplotách kolem 10 stupňů není úplně ideální.
Náš velký dík za ochotu, trpělivost a čas, který nám věnují, patří především Mirkovi Kopeckému a Alžbětě Klusoňové. Děkujeme také
všem, kteří jsou ochotni nám pomoci, kdykoli je to zapotřebí - například manipulace s požární stříkačkou je prakticky nad naše síly.
Již 30. dubna se družstvo žen vydalo na první soutěž Okresní ligy
Svitavska do Širokého Dolu. Krásné počasí a chuť závodit sem přilákaly více než 50 soutěžních družstev, konkurence byla opravdu velká
a výsledky pozoruhodné. Nám se bohužel nedařilo - kvůli prasklé
hadici jsme požární útok nedokončily, ale i to se stává. Nezbývá než
pilně trénovat a doufat, že to příště zvládneme lépe, vždyť sezóna
teprve začíná...

sady badmintonu. Další soutěž byla ve vázání uzlů, kde se podařilo
vyhrát našim a byli jsme tak vybaveni hrou „kroket“. Pak následovala
večeře. Po výborném kuřecím řízku jsme se pustili do poslední soutěže. Děti opět v týmech určovaly topografické značky a hasiva, soutěž
byla velmi vyrovnaná, ale nakonec cena ve formě hry petanque putovala do Lezníka. Během celého večera si mohly děti splnit u vedoucích ještě menší úkoly, za které pak získaly drobnou cenu. Na závěr
si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru a mohly si zaskotačit při
hasičských písničkách. Domů děti odcházely spokojené a spokojeni
jsme byli i my, vedoucí. Těšíme se na další setkání s kamarády
z Lezníka, a to bude poslední srpnový víkend na oblíbeném stanování. Jménem SDH Sebranice děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu výroční schůze a děkuji též Agro družstvu Sebranice
za sponzorsky zajištěnou večeři.
Jarní hasičské soustředění
Se skupinou mladších žáků jsme měli naplánováno na víkend
22. až 24. dubna jarní soustředění ve Vranicích u Jarošova. Termín
se rychle přiblížil a my jsme natěšení stáli v pátek 22. dubna na autobusové zastávce na Sebranicích.

Čarodějnický rej
Stejně jako v loňském roce uspořádal náš sbor Čarodějnický rej,
tentokrát v sobotu 30. dubna, opět na prostranství „U Mikulášku“.
Kolem 17. hodiny se začali scházet první účastníci, zpočátku zejména
děti. Pro ně naše mladé hasičky připravily různé hry a soutěže, každé
dítko si pak odneslo sladkou odměnu. Všechny děti si podvečer náležitě užily a pak už následovalo zapálení připravené hranice a opékání
buřtů. O občerstvení se postarali naši hasiči, doufejme, že ke spokojenosti všech přítomných. K dobré náladě přispěl také hudební doprovod: na harmoniky hráli František Vopařil a Ladislav Klusoň,
na kytaru Lýdie Nagyová a Milan Jílek - všem patří náš velký dík.
Myslím, že se tato akce i přes poměrně chladné počasí velmi vydařila, a tak se sejdeme zase napřesrok.
Jana Vomočilová
Naši silní chlapi

Se sedmnácti dětmi jsme se vydali autobusem do Litomyšle, kde
jsme přestoupili na autobus do Jarošova. Z Jarošova jsme šli asi 1 km
pěšky do Vranic. Cesta uběhla rychle a po šesté hodině večer jsme již
byli na místě. V turistické ubytovně a hospůdce „Na verandě u Toulovce“ jsme měli zajištěno ubytování a stravování. Po příchodu
se děti rozdělily do pokojů, připravily si spacáky a rozdělali jsme
oheň, abychom si mohli opéct buřtíky. První večer utekl velmi rychle
a všichni jsme se těšili na sobotní program.

Co nového u malých hasičů?
Jarní sezóna mladých hasičů se rozběhla prvním závodem okresní ligy, který se konal
v sobotu 7. května v Pomezí, ale my se ještě
ohlédneme zpátky. Posledně jsme se podělili
o zážitky z hasičského plesu a zhodnotili zimní
sezónu. Nyní se s vámi chceme podělit o zážitky
nové, a to z dětské výroční schůze, jarního soustředění a závodů v Pomezí.

Se džberovkou byla opravdu zábava

Dětská výroční schůze
V sobotu 2. dubna jsme uspořádali pro naše malé hasiče a kamarády z Lezníka společnou výroční schůzi, kde se převážně soutěžilo
a bavilo. Sešli jsme se v pět hodin odpoledne na sále kulturního domu
v Sebranicích a po krátkém úvodu jsme se pustili do soutěžení. První
soutěž v motání hadic vyhrálo družstvo Lezníka a vysoutěžilo si dvě

V sobotu jsme měli naplánováno trénování hasičských dovedností.
Dopoledne děti střílely ze vzduchovky, spojovaly a motaly hadice
a procvičovaly uzle. Za jejich snažení jsme pak před obědem připravili džberovku a děti stříkaly na kuželky. Bavily by se tím klidně celý
den, ale chodit stále pro vodu do potoka bylo dost únavné, a také
jsme chtěli stihnout něco dalšího. Po dobrém obědě a poledním klidu
bylo však odpoledne najednou nějaké krátké, a tak jsme se rozhodli
uspořádat turnaj ve střelbě ze vzduchovky na terč. Děti měly dva
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pokusy po deseti ranách. Hodnotili jsme tři věkové kategorie – mateřská škola, 1. a 2. třída a 3. a 4. třída. V kategorii MŠ se se shodným
počtem bodů umístili na 1. místě Jindra Nagy a Martinka Ondráčková. V kategorii 1. a 2. třída zvítězil Matouš Votřel a v poslední kategorii zvítězil Tomáš Ondráček. Střelbu děti zúročí na podzimním
závodu požárnické všestrannosti, stejně tak i uzle. Je třeba trénovat
tyto dovednosti během celého roku, aby se je děti dobře naučily
a zautomatizovaly. Pak uvážou uzel i o půlnoci, kdybyste je vzbudili.
Ve volných chvílích se děti nadchly pro vyřezávání lodiček
z borovicové kůry, které pak pouštěly po potoce. Již v pátek večer
vznikla firma „Toulovcova dřevárna“, která produkovala lodičky
a pruty na opékání pro děvčata a mladší kamarády. A to bylo na tom
to nejhezčí. Během celého víkendu se děti více skamarádily a naučily
se být k sobě navzájem více ohleduplné. Také jsme dostali pochvalu
od pana majitele, že jsou děti dobře vychované a pořádné. Samozřejmě se najdou někteří zlobílci, kterým se určité věci musí připomínat
nebo zopakovat několikrát, ale na druhou stranu jsou to děti a ty musí
občas zlobit, abychom věděli, že je máme…
Ale zpět ještě k sobotě. Večer jsme si zase opekli buřtíky, i když
se už kazilo počasí. Do spacáků děti uléhaly již za silného deště.
V neděli ráno naštěstí nepršelo, tak si mohly děti po sbalení věcí
a úklidu pokojů užít volnou zábavu. Někteří ještě vyřezávali,
ale většina se bavila hrou na schovávanou. Nejlepší „schovka“ byla
ve slámě, myslím, že si ji někteří přivezli i domů. No a pak nás čekal
opět výborný oběd a po něm jsme vyráželi na autobus domů. Autobus
ale nepřijel, místo něj přijela naše hasičská avie. Pro děti to bylo překvapení, které připravil Mirek Kopecký a za to mu moc děkujeme.
Děkujeme i jeho manželce Janě Kopecké, která nám dělala doprovod
v pátek na cestě do Vranic. Když jsem u toho děkování, děkuji i tatínkovi Michalu Peškovi, který za námi v sobotu přijel a pomáhal nám
až do neděle. Jinak jsme to zastali společně s Radkou Večeřovou,
Pavlem Nagyem a Tomášem Ondráčkem st. Lydy Nagyová o toto
krásně prožité soustředění bohužel přišla, protože těsně předtím dostala chřipku. Děkuji i panu Josefu Lasovskému, majiteli hospůdky
a ubytovny, za přátelský přístup, ochotu a skvělou kuchyni. Určitě do
Vranic zase někdy pojedeme.
Myslím, že jsme si soustředění krásně užili, splnilo naše očekávání a i počasí bylo docela moudré. Již teď se těšíme na další.
Sebranickým hasičům NAZDAR! ZDAR, ZDAR, ZDAR!

sy. Áčku se požární útok celkem vydařil, s malinkým zdržením
na koši byl i tak slušný čas 25,56 s. Béčko mělo problémy na rozdělovači, a tomu odpovídá i čas 37,35 s. Při druhých pokusech měla obě
družstva možnost zvládnout vše lépe. To se podařilo béčku, které
útok zvládlo skvěle, v čase necelých 25 s a v konečném pořadí předběhlo o jedno místo naše áčko. Tomu se druhý pokus nezdařil kvůli
problémům na rozdělovači a levém proudu, počítal se tedy čas prvního útoku. V celkovém pořadí obsadili naši mladší krásné
11. a 12. místo, skončili tedy v polovině tabulky, což považujeme za
úspěch. Trénovali jsme poměrně krátkou dobu a někteří závodníci
běželi útok úplně poprvé.

Áčko se připravuje na základně

Další disciplínou byla netradiční štafeta, ve které závodili naši
zbývající závodníci, a to Denďa Čechová, Matýsek Večeře, Péťa
Vopařil a Josífek Vopařil. Tato štafeta obsahovala překážky
z několika štafet – požární dvojice, 4x60 m, CTIF a naši se jí zhostili
velmi dobře. Pořadatelé však oceňovali pouze první tři místa a naši
byli čtvrtí, tak jim „o fous“ utekl pohár. Ale není všem dnům konec.

Důkladná příprava na savicích
Foto: P. Nagy 6x

A jedeme domů…

První závod okresní ligy mladých hasičů v Pomezí
Jak jsem zmiňovala na začátku, v sobotu 7. května se konal první
závod okresní ligy mladých hasičů v Pomezí. Soutěžilo se
v požárních útocích a netradiční štafetě. Na tyto závody jsme odjížděli brzy ráno společně se staršími žáky. Po slavnostním zahájení se
rozběhly požární útoky mladších žáků. Za naše mladší jsme postavili
dvě družstva. Družstvo Sebranice „A“, ve složení Tomáš Ondráček
(koš), Pepa Nagy (savice), Vojta Nagy (rozdělovač), Matěj Vomočil
(rozdělovač), Péťa Kárský (pravý proud) a Ilonka Vítová (levý
proud), šlo na řadu hned jako druhé. Družstvo Sebranice „B“,
ve složení Zuzka Lipavská (koš), Daník Volf (savice), Ondra Pohorský (rozdělovač), Matoušek Votřel (rozdělovač), Anička Kopecká
(pravý proud) a Natálka Kučerová (levý proud), šlo na řadu jako
šesté. Měli jsme tedy brzy odběhnuto a čekaly nás ještě druhé poku-

Za mladší žáky považujeme tuto první soutěž za úspěšnou. Máme
velkou motivaci do dalších závodů, a ty nás čekají 27. a 28. května
v Moravské Třebové a 25. června v Poličce. Zveme rodiče malých
hasičů, naše příznivce a kamarády, aby se za námi přijeli podívat
a fandit. Také děkujeme za vaši pomoc a dobrou spolupráci.
Závěrem chci poděkovat našim sponzorům. Činnost kolektivu
mladých hasičů je poměrně nákladná záležitost. Zájem dětí je velký
a my jsme za to opravdu vděčni. A jsme velmi vděčni právě našim
sponzorům za jejich přízeň a podporu. Díky nim jsme mohli pořídit
dětem nové dresy, přilby, hadice, proudnice, rozdělovač a další. Jmenovitě děkujeme obci Sebranice, SKH Sebranice a Řeznictví Ondráček, Sebranice.
Příště se s vámi podělíme o zážitky z dvoudenních okresních závodů. Doufejme, že se nám vydaří, i když zde nejde tolik o umístění,
ale o nasbírání cenných zkušeností. Též je to dobrá příležitost
k propagaci naší obce.
Držte nám tedy palce a užívejte si pohodové jarní dny.
Jana Ondráčková
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Informace z kina
Evropský vzdělávací program
Program CinEd je realizován s podporou programu Europe Créative-MEDIA Evropské komise a je tvořen odborníky partnerských
zemí, v jejichž čele stojí Francouzský institut v Paříži.
Naše kino se v květnu přihlásilo do Evropského vzdělávacího
program v oblasti filmové výchovy. Proto můžeme nabízet vybranou
umělecky hodnotnou kinematografii pro školy v našem okolí ZDARMA.
Nový mezinárodní program filmové výchovy CinEd usiluje
o odkrytí bohatství umělecky zaměřených evropských filmů mladým
divákům ve věku 6–19 let po celé Evropě. Partnerem projektu je také
Asociace českých filmových klubů, která koordinuje tento program
v České republice a zprostředkovává jej v tuzemsku všem zájemcům.
Retro film festival Sebranice 2016
V rámci zpřístupňování hodnotných kinematografických děl jsme
se rozhodli zorganizovat první ročník RETRO FILM FESTIVALU,
který bude zaměřen na československou filmovou tvorbu z let 1948 –
1993. V nabídce budou díla jako Obecná škola, Spalovač mrtvol,
triologie Slunce, seno a mnoho dalšího. Více se dozvíte na plakátech
a na webu www.kino.sebranice.cz. Vstupné na festival je dobrovolné
a případný výtěžek bude věnován na podporu dalších kulturních
a filmových akcí.
Letní filmová sezóna 2016
Pomalu, ale jistě se nám blíží léto a s ním již druhá letní filmová
sezóna ve Sportovním areálu koupaliště v Sebranicích. Pokud nám
počasí dovolí startujeme letošní sezónu v sobotu 2. července 2016 od
21:15 na koupališti. Těšit se můžete na řadu novinek. Pro vice informací sledujte plakáty nebo naše webové stránky.

Pozvánka na pětiboj dvojic

Hospůdka „Na koupališti“
Obec Sebranice srdečně zve místní i přespolní
k návštěvě
HOSPŮDKY „NA KOUPALIŠTI“,
která od 20. června 2016 bude mít otevřeno denně:
NE – ČT: 11.00–21.00 HOD.
PÁ – SO: 11.00–22.00 HOD.

Upozornění

4.–5. 6.
11.–12. 6.
18.–19. 6.
25.–26. 6.
2.–3. 7.
5. 7.
6. 7.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Červen, červenec 2016
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. M. Adamcová, Polička,
MUDr. S. Adamec,
Polička,
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
MDDr. I. Čermáková, Dolní Újezd,
MDDr. I. Elčknerová, Polička,
MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
zub. lékař F. Nataliya,
Litomyšl,

461 725 987
461 725 987
461 634 157
461 631 126
733 152 435
461 612 733
461 612 733
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