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Veřejné zasedání dne 10. 12. 2018
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- poskytnutí účelové dotace ve výši
50.000 Kč pro rok 2019 farnosti Sebranice
na opravu střešní krytiny a hromosvodu kostela sv. Mikuláše. ZO schvaluje peněžní dar
na opravu konanou v roce 2018 ve výši
20.000 Kč a bude poskytnut na účet farnosti
do 31. 12. 2018.
- podání žádostí o dotace – Podpora obnovy
a rozvoje venkova 117D8210.
- podání žádosti o dotaci na opravu místní
komunikace na p.p.č. 376/1–376/7 a 376/9–
376/11 v k.ú. Pohora v obci Sebranice
v dotačním titulu 117d8210A – Podpora
obnovy místních komunikací.
- podání žádosti v dotačním titulu 117d8210I
– Podpora dostupnosti služeb.
- podání žádosti v dotačním titulu
117d8210H – Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku.
- rozpočet obce na rok 2019 v příjmech
15.471.600 Kč a ve výdajích 16.626.618,Kč, financování 1.155.018,- Kč.
- střednědobý výhled obce Sebranice pro
roky 2019–2022.
- vyřazení nedokončeného majetku evidovaného na SU 042 AU 0015 na nákladový účet
547.
- pravomoc starostce obce provést rozpočtové opatření č. 6/2018 k rozpočtu za rok 2018
pro operace, které vzniknou od 11. 12. 2018
do 31. 12. 2018. Provedené rozpočtové změny budou předloženy na 1. jednání ZO v roce
2019.
- plnění rozpočtu k 30. 11. 2018
v příjmových a výdajových položkách.
- Obecně závaznou vyhlášku obce Sebranice
č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dne 1. 1. 2019 a poplatek je ve výši
510 Kč na poplatníka na kalendářní rok. Ruší
se obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o místním poplatku ze dne 13. 11. 2017.
- řád veřejného pohřebiště obce Sebranice
platný od 1. 1. 2019. ZO tímto ruší Řád pohřebiště ze dne 18. 8. 2010.
- Směrnici o poskytování informací platnou
od 11. 12. 2018. ZO ruší směrnici ze dne 15.
2. 2000.

- Sazebník úhrad za poskytování informací
platný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o připojení
odběrného
el. zařízení
k distribuční
soustavě
č.
18_SOBS01_4121475086 – Vysoký Les –
vodárna. Smlouva byla uzavřena mezi obcí
Sebranice a ČEZ Distribuce, a.s.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018290/01 Sebranice č.p.
233 – knn, nn, mezi obcí Sebranice a ČEZ
Distribuce, a.s. pro p.p.č. 505/1 v k.ú. Sebranice u Litomyšle.

registrované Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
pod čj.: V- 11665/2015-609.
Kupujícími byla předložena ZO projektová
dokumentace, která obsahově respektovala
usnesením obce stanovené podmínky. Tato
projektová dokumentace byla ZO Sebranice,
usnesením č. 1/2017 schválena.
Dle projektové dokumentace byla provedena
rovněž realizace stavby.
Lenka Karalová

ZO vzalo na vědomí:
- prodej akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
- cenu pitné vody pro rok 2019 ve výši 35 Kč.
- zápis z jednání valné hromady „Komunální
služby Hlinecko, svazek obcí“.

Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 14. 1. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová

ZO rozhodlo:
- ve věci vrácení části kupní ceny z kupní
smlouvy registrované Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Svitavy, pod čj.: V- 12013/2015-609 takto:
Dne 18. 05. 2015 ZO Sebranice, usnesením č.
5/2015 schválilo podmínky (závazný regulativ), při jejichž splnění vrátí část kupní ceny
ve výši 100.000,-- Kč z kupní smlouvy, podle
které kupující zakoupili stavební parcelu č.
225/2 v kú Sebranice v Sebranicích u Litomyšle určenou k výstavbě rodinného domku,
registrované Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy pod
čj.: V- 12013/2015-609.
Kupujícím byla předložena ZO projektová
dokumentace, která obsahově respektovala
usnesením obce stanovené podmínky. Tato
projektová dokumentace byla ZO Sebranice,
usnesením č. 10/2016 schválena.
Dle projektové dokumentace byla provedena
rovněž realizace stavby.
- ve věci vrácení části kupní ceny z kupní
smlouvy registrované Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Svitavy, pod čj.: V- 11665/2015-609 takto:
Dne 18. 05. 2015 ZO Sebranice, usnesením č.
5/2015 schválilo podmínky (závazný regulativ), při jejichž splnění vrátí část kupní ceny
ve výši 100.000,-- Kč z kupní smlouvy, podle
které kupující zakoupili stavební parcelu č.
369/13 v kú Sebranice v Sebranicích u Litomyšle určenou k výstavbě rodinného domku,
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Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v lednu oslaví
své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Václav Klusoň
Marie Balcarová
Marie Koukalová
Břetislav Karal
Josef Šlesinger
Josef Chadima
Dana Šlezingerová

92 let
86 let
80 let
70 let
65 let
55 let
55 let

„Slova jsou na to, aby vysvětlovala naše myšlenky.“
Molière
V prosinci se narodil Jan Boštík.
Rodičům blahopřejeme.
V prosinci zemřeli: Josef Vomáčka,
František Klusoň a Božena Pohorská
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Pravidelný svoz odpadů
Leden, únor 2019
Popelnice: 11. 1., 25. 1., 8. 2.
Plasty: 28. 1.
Papír, olej: 25. 1.

Zhodnocení roku 2018

Zhodnocení roku 2018

Vážení občané,
rok 2018 byl rokem snad ještě rychlejším než roky předešlé. Nevím, zda se už v úvodu neopakuji, ale věřím, že to na sobě pociťujete
všichni. Nejenže svět se řítí dopředu, jak nám to dnes a denně
ve zprávách ukazují, ale i tady u nás na vsi se vše zrychluje. Všichni
to chtějí nejlépe už včera… Žijeme v době, kdy nikdo nemá čas,
všichni jsou zaneprázdněni a nic nestihají… Nestačíme si ani vychutnat, jak se máme dobře, že se nám daří. Ať to beru po materiální
stránce, tak po stránce společenské, a u nás můžu směle říct i po
stránce duchovní.
Pro obec Sebranice i tento rok byl zdařilý. Začali jsme hned
v lednu, kdy se zastupitelé a někteří dobrovolníci z občanů zúčastňovali čtyř společných setkání nad střednědobým plánem obce,
z kterého se snažíme nyní čerpat a řídit se jím.
Snažíme se doplnit finanční prostředky pomocí dotačních titulů,
kde je samozřejmě vždy spoluúčast obce.
Letos se nám podařilo na Vysokém Lese zajistit pitnou vodu,
můžu říci křišťálovou, živou vodu, a to díky národnímu programu
z životního prostředí byl zbudován vrt v celkové hodnotě cca 2 miliony Kč. Doporučuji, až budete na jaře projíždět Vysokým Lesem, aby
jste se zastavili u pítka a okusili vodu, která je čerpána z hloubky
147 m. Dále je na Vysokém Lese zrekonstruován vodovod, přeložena
elektrická přípojka pro vodojem, na který v hodnotě cca 600 tis. Kč
přispěl 50 % Pardubický kraj.
Pardubický kraj přispěl i na Workoutová hřiště u Mikulášku
a u mateřské školky. Pro některé, kteří se ještě neseznámili, mohu
říci, že až půjdete na procházku, doporučuji se protáhnout
na hrazdách a ribstolích…
Pardubický kraj nám přispěl i na opravu pomníčků ke stému výročí od konce I. světové války cca 40 tis. Kč.
Dále nám Pardubický kraj poskytl dotaci na I. etapu výměny
chodníku od Qanta k Pavlišovým ve výši 120 tis.
Silnice od Šlezingerových až po výjezd na hlavní silnici jsme zbudovali s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme získali
dotaci 1 mil. Kč. Osvětlení a spoluúčasti jsou z rozpočtu obce.
Máme nový projekt na rekonstrukci MŠ a jsme připraveni na možnou dotační výzvu, která je avizována.
Celkem loni na dotacích získala obec víc jak 7 mil. Kč, z toho
3 mil. Kč nyní čekají na to, aby se na Pohoře hned na jaře zrekonstruoval vodovod.
Tak to je jen v kostce ta materiální stránka… Mohla bych se zde
zmínit, že loni jsme se zlepšili i v třídění odpadů, každý si to mohl
sám u sebe sledovat. Věřím, že v tom nadále vytrváme i když nám
vývozové firmy nejsou nakloněny… Budeme se tím nadále zabývat
velmi intenzivně, společně se zastupiteli. Za to Vám všem děkuji
a nepolevujte…
Loni se velmi vydařil provoz koupaliště jako celek. Ještě jsme
takový rok neměli. Samozřejmě, že nám nahrálo počasí, ale i dobrá
práce těch, kteří se o to vše starají, když ostatní mají dovolenou…
Děkuji i za uklizenou vesnici, je to práce, která je nekonečná
a pořád dokola. Děkuji těm, kteří si kolem svých domů sami uklízejí,
to nám hodně pomáhá. A děkuji pracovníkům obce.
Po společenské stránce si my, sebraničtí občané, můžeme vybrat.
Je pro nás po celý rok připraveno hodně akcí, které pořádají spolky
naší obce: ať hasiči, zahrádkáři, sokolové, myslivci, včelaři. Akce,
které pořádá škola, školka, ZUŠ, které pořádá kulturní komise, SAN,
charita, sebranická farnost, obec Sebranice a vy sami, občané.
Prosím za odpuštění, že je tady nebudu vyjmenovávat, ale touto
cestou chci poděkovat všem, kteří tyto akce organizují, podílejí se
na nich, chci poděkovat za Vaši dobrovolnou práci a za lásku,
s kterou to děláte pro nás pro všechny, protože kdybych tohle měla
vyčíslit, tak to by byla nevětší položka v kolonce DAL a i MÁ DÁTI.
Děkuji Vám všem, kteří umíte udělat něco pro ostatní a šířit radost.

co zlepšovat… Ať jsou to vztahy, komunikace, sdílení… Máme stále
na čem pracovat… A vždy je potřeba začít u sebe, v rodině, ve společenství…
A tak bych Vám do roku 2019 chtěla popřát: buďte k sobě upřímní, nestěžujte si anebo než si začnete na něco stěžovat, zamyslete se
nad tím, co jste pro to sami udělali, uzdravujte sebe a i tu naši matičku zemi, která je pořád ještě k nám tak laskavá, např. tím, že ji nebudeme tak zatěžovat zbytečnostmi, které vůbec nepotřebujeme. Chovejme se k sobě s láskou, úctou a respektem. Život je tak krátký. Je
však krásný, když jsou kolem dobří, radostní lidé.
Lenka Karalová, starostka obce

Statistika obyvatel
Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 984
Počet obyvatel k 31. 12.2018: 986
V roce 2018 se v naší obci narodilo 12 dětí, zemřelo 7 občanů,
přihlásilo se 18 nových občanů a odhlásilo se 21.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Upozornění
Vážení občané,
od 1. 1. 2019 vybíráme poplatky za svoz domovního odpadu a za držení psů. Splatnost poplatků je 28. 2. 2019. Pokud celková výše platby poplatku za svoz komunálního odpadu přesáhne
částku 1020 Kč, může být tato platba rozdělena do dvou splátek,
které jsou splatné v termínech do 28. 2. a 30. 6. 2019.
Poplatky je možné zaplatit převodem na účet obce
č. 1217273389/0800, var. symbol – číslo domu, složenkou či hotově
na Obecním úřadě.
Poplatek za odvoz domovního odpadu je 510 Kč za osobu.
Osvobození: 1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se dále osvobozuje poplatník: a) který má na území
obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky;
b) který je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
které se připravuje na výkon budoucího povolání až do věku 26 let;
c) který je po dobu celého kalendářního roku umístěn v zařízení lůžkové zdravotní péče nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb
neuvedeném v odst. 1 tohoto článku nebo ve výkonu trestu po celou
dobu jejich pobytu v zařízení;
d) s místem pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celoročně zdržuje
mimo území obce a jehož pobyt není znám;
e) který se v obci nezdržuje a prokáže, že se podílí na úhradě nákladů
na odpady někde jinde.
3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 90 dnů ode dne jejich vzniku.
4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
V případě požadavku osvobození třetího a dalšího dítěte
z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození
(potvrzení o studiu), a to u všech nezaopatřených dětí, které
ukončily základní školu a poplatník u nich žádá osvobození od
poplatku, a to do věku 26 let.
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. 2019. 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.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Vážení,
již po deváté mám tu čest s Vámi zhodnotit uplynulý rok. A již po
třetí, a touto cestou Vám děkuji za důvěru, za Vaši podporu. Děkuji
zastupitelstvu obce 2014 až 2018 , odvedli velmi dobrou práci.
A na závěr bych Vám chtěla říci, že v té naší vsi, v těch našich
Sebranicích velká většina věcí velmi dobře funguje. Dosáhnout dokonalosti a lásky si přeje každý z nás…
Moudrost nám říká, že se na své cestě máme každý pořád co učit,
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Prosincové akce očima fotografů

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2018; foto: M. Čermák 2x

Vánoční koncert ZUŠ Dolní Újezd 16. 12. 2018; foto: J. Frišová 2x

Předsilvestrovské posezení 28. 12. 2018; foto: Z. Trávníček 2x

Silvestrovský ohňostroj 31. 12. 2018; foto: M. Čermák 2x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Doteky státnosti aneb 3. třída v Praze
Dne 24. 10. vstali žáci 3. třídy o něco dříve a jeli šestkou přes
Litomyšl do České Třebové. Vůbec jim nevadil velký déšť, který je
záludně přepadl v jejich rodných vsích, nevadila ani ranní tma. Natěšeně nastoupili do rychlíku a jeli do Prahy. Již na hlavním nádraží
se opakovaně a nadšeně svezli na eskalátorech. Ještě větší nadšení
projevili v metru a v tramvaji.
Nevadila jim ani fronta při
bezpečnostním opatření u vstupu
do areálu Pražského hradu, projití rámem bylo dobrou atrakcí.
V Jízdárně Pražského hradu
na ně již čekala paní Nikodymová, která jim tuto výjimečnou
akci zpostředkovala. V Jízdárně
se dostali na balkon, kde absolvovali hravou hodinu, vlastně
tvořivou dílnu, ve které se naučili státní symboly. Dozvěděli se
také, že když pan prezident
opouští republiku a jeho vůz
překročí státní hranice, zvláštní
služba volá na Pražský hrad, kde
další služba ihned stáhne prezidentskou vlajku, a naopak je to
při návratu do republiky.
Po hodině vzala žáky paní
Nikodymová dolů na výstavu
k 100. výročí republiky. Dětem
vše ukázala a vysvětlila. Žákům
se líbil vůz prezidenta Gottwal- Na Karlově mostě
da, velmi silná motorka se srdíčkem pro ochranku prezidenta Havla,
na které museli jezdit zpočátku jen profesionální závodníci. Upoutaly
je i porcelánové servisy prezidenta T. G. Masaryka a Václava Havla.
Výstava státních vyznamenání s erudovaným výkladem zaujala
všechny žáky, neboť se blížilo datum, kdy se tato vyznamenání předávají prezidentem republiky ve Vladislavském sále. Kluky upoutal
i původní skafandr Vladimíra Remka či dresy českých olympioniků.

Návštěva střední školy
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 navštívili žáci devátého ročníku Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto. V paměti starších zůstala tato škola spojena s názvem „karosácké učiliště“. Mistři odborného výcviku představili žákům šest oborů, které se na škole vyučují.
Výklad byl zpestřen připravenými úkoly. Žáci měli možnost si vyzkoušet stříkání barvou, šroubování, čalounění, psaní v programu,
vyklepávání karoserie.

Děvčata po zkompletování krabičky

Některé ohlasy k exkurzi:
Líbilo se mi, že jsme si mohli vše vyzkoušet.
•
Zaujalo mě pěkné vybavení.
•
Škola mě nezaujala.
•
Poznal jsem nové přístroje.
•
Viděl jsem hodně techniky a velkou dílnu.
•
Zjistil jsem, co je to čalouník.
•
Zdlouhavé vyprávění.
•

Během exkurze se deváťáci seznámili s prostředím školy, učebními obory a vyučujícími. I když na tuto školu nepodají přihlášku, získali nové informace potřebné k výběru škol.
Andrea Kvasničková (výchovný poradce)

My na I. nádvoří a muzikanti

Ve 12 hodin žáky čekal další nevšední zážitek, střídání stráží
na I. nádvoří Pražského hradu, několik metrů od hradních stráží, kam
se dostali jen na zvláštní povolení. Děje se tak za doprovodu kapely
v červených uniformách z oken Pražského hradu.
Plní nevšedních dojmů se pak vydali opět tramvají na Malostranské náměstí a odtud již ukázněně pešky přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Program gradoval pozdním obědem v KFC,
po kterém žáci zhlédli orloj. Odtud se vydali pěšky do centra k Václavskému náměstí. Další hodina strávená v obchodě Sparkys rychle
utekla. Nákupy se skutečně vydařily.
Času bylo do odjezdu dost, tak se žáci vydali pěšky k Národnímu
divadlu. Protože se chovali celou dobu ukázněně a přáli si ještě projet
se metrem a na eskalátorech, nebyl problém vyhovět jejich přání. Pak
sedli spokojeně a unaveně do vlaku a vydali se zpět s vydařenými
nákupy do svých domovů. Ještě vám na ně prozradím, že v České
Třebové začali spontánně pochodovat kolem dokola a nezabránila jim
v tom ani tma, která se tak jako ráno na začátku cesty opět vynořila.
Doufám, že se všem po takovém nevšedním dni dobře usínalo.
Mgr. Hana Klusoňová, třídní učitelka

Výklad u strojů
Foto: ZŠ 4x

Okénko včelařského kroužku
Jen pár řádků, co jsme v kroužku dělali ke konci roku.
Jak jsem již psal, v říjnu jsme dvakrát léčili včelky a na vycházce
si opakovali rostliny a stromy na botaniku.
V listopadu jsme stloukali nové rámky. S novými členy kroužku,
kteří se během roku přihlásili, jsem opakoval anatomii včely medonosné, pomůcky potřebné ve včelaření a včelařskou praxi.
V prosinci jsme vyráběli svíčky z mezistěn, a ty si pak děti odnesly domů. Poslední schůzku před Vánocemi jsme si udělali besídku,
na které jsme ochutnávali cukroví, v lavoru si děti pouštěly ořechové
lodičky a prováděly jiné vánoční zvyky pro pobavení i udržování
lidových tradic.
Jiří Křivka
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Zlatá svatba

České nehmotné dědictví UNESCO – Modrotisk

V sobotu 22. prosince 2018 oslavili v zasedací místnosti obecního
úřadu zlatou svatbu manželé Marie a Josef Kopeckých. K tomuto
významnému výročí pro ně připravily starostka obce a paní Václava
Tmejová v zasedací místnosti obecního úřadu malou oslavu.
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 Kopeckým k tomuto významnému jubileu srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho dalších společně prožitých let plných
lásky, zdraví a pohody.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Aktuálně zařazuji modrotisk, protože nám byl zapsán na listinu
UNESCO. Národopisná oblast Brněnsko bude v příštím čísle Sebranických novin.
Naše již šestá nehmotná památka, která byla přijata mezi poklady
světového nehmotného dědictví, je modrotisk. Na listinu UNESCO
byl zapsán 28. listopadu roku 2018 na výročním zasedání výboru
UNESCO. Zasedání bylo poslední listopadový týden na malém, ale
krásném ostrově Mauritius (píše se také Mauricius), který leží
v Indickém oceánu 900 km východně od Madagaskaru. Kromě České
republiky byl modrotisk zapsán na listinu UNESCO také Slovensku,
Maďarsku, Rakousku a Německu. Tyto státy podaly společnou nominaci na zápis.
Modrotisk se rozšířil po Evropě již po roce 1680, kdy přišlo
na francouzský dvůr poselstvo ze Siamu (Číny) a přineslo s sebou
krásné modrotiskové látky a oděvy. Ty se staly tak oblíbenými, že
Francie a Anglie musely chránit svou výrobu různými zákazy. Ale
přesto je v Evropě založeno mnoho manufaktur (rukodělných dílen),
které vyrábějí modrotisk. K nám se modrotisk dostal s německými
rodinami tiskařů přes Augšpurk a Norimberk, stal se všeobecnou
záležitostí a přešel rychle do lidového kroje a různých doplňků
v domácnosti. Také u nás rostou modrotiskové dílny jako houby
po dešti. Hlavní tajemství modrotisku spočívá v rezervě, kterou
se vzor tiskne na bílé bavlněné plátno, aby se na těch místech neobarvilo. Rezerva je jemná pasta, skládá se z 60 dílů jemné kamnářské
hlíny, 18 dílů arabské gumy, 12 dílů modré skalice a několika dalších
složek, včetně 1 dílu sádla a podle potřeby se přidává voda. Tato
směs se svaří na jemňoučkou kaši. Barvíři mají co do složení i hustoty rezervy svá tajemství předávaná z pokolení na pokolení celá staletí.
K nanášení rezervy na tiskací dřevěnou formu slouží veliký polštář,
podobný jako na razítko. Polštář je v truhlíku a je vycpán škrobovou
hmotou, aby byl pružný při přitlačení formy. Barvíř nabírá otiskem
rezervu na formu a tu otiskuje přitlačením na bílé bavlněné plátno,
napjaté na tiskařském stole. Nanesení rezervy musí být naprosto precizní a bezchybné. Potištěné plátno se suší několik dní nehybně
v dílně. Teprve po dobrém vysušení se barví v kádi s indigem.
Základním barvivem modrotisku
je rostlinné barvivo
indigo z rostlin rodu
lékořic. Je známé
více než dva tisíce
roků a pochází
z
Indie.
Již
v Talmudu bylo
nařízeno, aby Židé
neřezali tyto stromky, dokud nejsou tři
roky staré. Nyní
užívají barvíři také Zdroj: www.kroje.cz
chemického barviva indigotinu. Do kádě s indigem se plátno ponoří
7x na půl hodiny, po půl hodině se vždy vyzvedne na deset minut
k oxidaci vzduchem. Potom se plátno na rámu obrátí a celý proces
se znovu 7x opakuje, aby došlo k dokonalému obarvení. Obarvená
látka se opět několik dní suší. Zcela suché plátno se potom pere
v kyselém roztoku, tím se odstraní rezerva a objeví se doposud skrytý
jasně bílý negativní vzor. Tento negativní ornament působí na látce
velmi bohatě, esteticky a krásně.
V současné době máme v České republice dvě manufaktury, jež
vyrábějí modrotisk. Je to dílna Danzingerových v nedaleké Olešnici
a Jochových ve Strážnici. Díky jejich nezdolnému odhodlání v oboru
dále pracovat zůstane tradiční výroba modrotisku zachována
i pro budoucí pokolení. Modrotiskaři Františku Jochovi byl udělen
titul Nositel tradice lidové výroby a u výrobků své dílny může používat značku Tradiční výrobek Slovácka. Tím je zaručena vysoká kvalita a řemeslná hodnota modrotiskových výrobků. Obě dílny nabízejí
široký sortiment výrobků praktického i dekorativního využití. Modrotisk je krásné a hodnotné dílo, právem dostal to nejvyšší možné ocenění. Přeji zaměstnancům dílny v Olešnici i ve Strážnici hodně síly
a odhodlání do dalšího tvořivého období.
Josef Trojtler z Lubné

Foto: M. Čermák

Tři králové na Obecním úřadě
V pátek 4. ledna 2019 nám přišli na Obecní úřad zazpívat
„Tři“ králové z naší mateřské školy.
Lenka Karalová, starostka obce

Foto: L. Karalová

Fotky ze setkání vesnic ve Valech
Vážení občané, na internetových stránkách obce Sebranice
ve fotogalerii naleznete fotografie ze setkání vesnic ve Valech,
které proběhlo 1.–2. 9. 2018.
Pro objednání fotografií nám stačí sdělit číslo fotografie
a počet kusů na e-mail: obec@sebranice.cz, na tel.:
461 745 133 nebo osobně v kanceláři Obecního úřadu.
Učiňte tak prosím do 28. 02. 2019, poté budou zakázky zadány k vyhotovení.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

Jasná hvězda na nebi
Lidé se mě ptají, co je to za jasnou hvězdu, která se ráno nachází
na východním až jihovýchodním nebi. Není to hvězda, je to planeta
Venuše. Nyní je Jitřenkou a je skutečně krásná a velmi jasná, protože
je blízko Země.
Josef Trojtler z Lubné
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Poděkování

Istanbulská úmluva (IÚ)

Chtěla bych touto cestou poděkovat manželům Ondráčkovým,
kteří léta v naší obci provozovali masnu, lidem poráželi prasata
a dělali z nich všechny ty zabíjačkové dobroty, dle přání, jak kdo to
chtěl. A nejen jim, ale i jejich dvěma synům a dalším spolupracovníkům.
Prostě jsou to obchodníci v dobrém slova smyslu s mottem "náš
zákazník, náš pán". Vždy byli příjemní, ochotní a vycházeli nám,
zákazníkům, vstříc. Nezabouchli dveře přímo před nosem, nám, kteří
jsme skoro s železnou pravidelností doráželi do masny těsně před
zavírací dobou. Nedělali jsme to naschvál, ale prostě dorazit z Litomyšle či Poličky z práce ve čtvrtek do 16 hodin, když děláte na 8
a více hodin, i když máte pružnou pracovní dobu, byl často nadlidský
výkon. Ale ani ten se často nezdařil a pro tento případ tady byl
k dispozici telefon a na jeho konci opět ochotní lidé domluvit se
na nějakém náhradním řešení situace, protože v pátek dopoledne měl
člověk málokdy volno, aby si mohl jít nakoupit v normální otevírací
době.
A nesmíme zapomenout ani na dobroty, které nám připravovali při
různých kulturních akcích konaných v Sebranicích: Svatováclavské
posezení, masopust, setkání rodáků a určitě i dalších, na které si nyní
nevzpomínám. A moc děkujeme také za dobroty darované do tomboly na farní ples (a určitě nejen na něj ale i na ostatní plesy).
Netuším, kam teď budu chodit nakupovat dobré čerstvé maso, ale
chápu, že máte nárok, milí Ondráčkovi, na zasloužený odpočinek,
užívejte si ho v kruhu svých nejbližších. Přeji Vám pevné zdraví
a spokojenost, nejen za sebe, ale i za ostatní spokojené zákazníky.
Anna Klejchová

To znamená, že už děti a mládež na školách všech stupňů i v jiných zařízeních mají být vedeni v duchu gender ke svobodě rozhodnout se, zda chtějí žít jako muži nebo jako ženy, nebo jako něco mezi
tím, a takto uzavírat svobodně jakékoliv vzájemné svazky
(„manželství“ kohokoliv s kýmkoliv), místo tradičně jedině možného
trvalého manželství jednoho muže s jednou ženou.
„Expertní skupina pro potírání násilí … GREVIO bude monitorovat naplňování této smlouvy … (čl. 66,1)
„GREVIO se bude skládat z nejméně 10 a nejvíce 15 členů …
Jeho členy bude volit Výbor stran na čtyřleté období.“(čl.66,2)
GREVIO (v současné době 13 žen a 2 muži) bude tedy jako
„Velký Bratr“ (podle Orwella) se svými štáby a s velkými pravomocemi dohlížet na šíření a dodržování genderových zásad IÚ a také
trestat případný odpor.
„Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité
uplatňování integrované politiky, opatření a programů …“(čl. 8)
To znamená, že přijetí a realizace IÚ nebude zadarmo a nové štáby úředníků, právníků, dozorčích, propagátorů, nových kanceláří, atd.
bude nutno platit a jak jinak než z daní občanů. Snad by se ten nemalý obnos peněz dal využít efektivněji.
Zavedením IÚ do našeho zákonodárství by také ještě více narostla
jeho nynější už tak velká přebujelost a nepřehlednost, nehledě na to,
že v našem současném trestním právu je trestání všech forem násilí
již dostatečně zakotveno a není třeba stávající zákony nahrazovat
problematickou IÚ.
To jsou tedy důvody (mimo jiné), které mluví pro odmítnutí IÚ
a je na občanech, aby motivovali poslance (např. peticemi), aby
v parlamentu IÚ nepřijali a neratifikovali, tak jak už IÚ odmítli nám
blízcí Slováci.
P. Josef Kopecký

Istanbulská úmluva (IÚ)
„Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám
a domácímu násilí“
Na první pohled ušlechtilá iniciativa. Kdo by nesouhlasil s bojem
proti uvedenému násilí. Ale když se přečte celá 28 stran dlouhá důvodová zpráva (zřejmě tak dlouhá, aby to zaneprázdnění poslanci neměli čas příliš zkoumat), tak najednou je zřejmé, že nejde ani tak o odstranění násilí, ale spíše o prosazení genderové ideologie, která se
snaží smazat rozdíly mezi mužem a ženou, odstranit tradiční chápání
rodiny a s tím spojenou výchovu dětí k pravému ženství a mužství,
odstranit výchovu sledující vytvoření budoucího plně hodnotného
mateřství a otcovství ve funkční harmonické rodině, která je spolehlivým a ničím nenahraditelným základem prosperující společnosti
a národa.
Pro informaci několik citací z „Úmluvy“ IÚ, která, pokud bude
naším parlamentem ratifikována, bude nadřazena našemu zákonodárství, jež se bude musit podle ní upravit a nedodržování bude samozřejmě trestné.
„Pod pojmem „gender“ se rozumí společensky ustavená role,
chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité
pro ženy a muže“ (čl. 3c).
Podle tohoto pojetí, o tom jestli je někdo muž nebo žena nerozhoduje jeho biologická stavba těla, ale svobodné rozhodnutí dotyčného
člověka kým chce být. S tím, že toto své rozhodnutí může i během
života měnit. Nerozhoduje tedy v jakém pohlaví se kdo narodil, ale
pro jakou sexuální orientaci se svobodně rozhodne.
„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních
a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky,
zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“(čl.
12,1)
Takovým tradičním stereotypním pojímáním, které je podle Úmluvy nutné vymýtit, může být chápána třeba tradiční rodina: muž-otec
a žena-matka, žijící v pevném manželství, kde jako rodiče mají oba
ve své rodině nezastupitelné role při výchově svých dětí.
„Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby
ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, … genderově podmíněné násilí vůči ženám, …“ (čl.
14,1)
„Strany učiní vše nezbytné pro podporu zásad stanovených
v odstavci 14,1 v neformálních vzdělávacích zařízeních a také
v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových
a v médiích.“ (čl. 4,2)

Co nového v SDH Sebranice?
V našem sboru došlo v závěru roku 2018 ke dvěma důležitým
změnám. Čtenářům Sebranických novin jistě neuniklo, že v listopadu
byl jmenován nový velitel jednotky SDH pan Petr Pohorský, který
v této funkci vystřídal pana Jiřího Kopeckého. Ten byl velitelem
jednotky od roku 2010, kdy do „hasičského důchodu“ odešel dlouholetý velitel pan Jaroslav Kučera.
Jiřímu Kopeckému chceme touto cestou poděkovat za jeho práci
pro náš sbor, kterou odvedl jako řadový člen, poté jako velitel jednotky i jako vedoucí několika družstev mladých hasičů. Do dalších let
přejeme hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Novému veliteli Petrovi Pohorskému přejeme při vykonávání této
zodpovědné funkce hodně zdraví, elánu a co nejméně náročných
zásahů.
K další změně ve sboru dochází s příchodem nového roku,
ve funkci starosty SDH končí pan František Klusoň. Ten převzal
vedení sboru na jaře 2004 poté, co náhle zemřel tehdejší starosta
SDH pan Josef Pohorský. Od té doby se náš sbor posunul o velký kus
dál, jednak co se týče vybavení a techniky, ale hlavně v rozvoji činnosti sportovních družstev a práce s hasičskou mládeží, která je základem pro další fungování sboru. K tomu si dovolím jednu osobní
poznámku, že můj tatínek by měl určitě radost…
František Klusoň na Výroční valné hromadě připomněl, že tuto
práci by nebylo možné dělat bez dobře fungujícího týmu, k tomu je
třeba dodat, že fungující tým musí mít i dobré vedení. Chtěla bych
proto ještě jednou jménem členů sboru Františkovi poděkovat
za dobré vedení, vstřícnost a pohodu, která jeho působení provázela.
Do dalších let přejeme především hodně zdraví a životní pohody,
těšíme se, že se i nadále budeme společně setkávat.
Novým starostou SDH byl na Výroční valné hromadě dne
8. 12. 2018 zvolen pan Miroslav Kopecký. Jemu přejeme rovněž
hodně zdraví, trpělivosti a energie k tomu, aby se v budoucnu úspěšně rozvíjelo vše, čeho se hasičům během předchozích let podařilo
dosáhnout.
Za SDH Sebranice Jana Vomočilová

Co nového u mladých hasičů?
V minulém čísle Sebranických novin jste se mohli dočíst o závodu
požárnické všestrannosti, který jsme absolvovali v říjnu a dovezli si
vítězství. Bylo to pro nás velké zadostiučinění a společně jsme se
dohodli, že po týdnech intenzivních tréninků trochu zvolníme. Začali
jsme se s dětmi scházet na sále kulturního domu a pravidelné středeč-6-
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ní tréninky jsme věnovali, dětmi tolik oblíbeným, opičím dráhám
a různým hrám. Na poslední listopadový trénink jsme si pro děti připravili překvapení. Sešli jsme se v obvyklém čase v kulturním domě,
ale nešli jsme cvičit. Nasedli jsme do naší hasičské dodávky a aut
a vyrazili do Poličky. Zaparkovali jsme u hasičské zahrady a děti
tipovaly, že jdeme na bowling, pak že tu budou noční závody nebo že
jdeme bruslit či plavat… Naše kroky ale vedly ke vchodu do stanice
HZS Polička, kde jsme měli domluvenou návštěvu u profesionálních
hasičů.

čísla“ o to, kdo nasbírá nejvíce bonbónů, a pak už zbylo jen trochu
času na hru nejoblíbenější – vybíjenou.
Besídku jsme si společně pěkně užili a spokojeni se rozešli domů
připravovat se na vánoční svátky, které byly před námi.
Co nás čeká?
V novém roce 2019 se s našimi mladými hasiči sejdeme poprvé
ve středu 9. ledna. Nejbližší akcí je pro nás HASIČSKÝ PLES,
na který budeme již tradičně připravovat vystoupení a který se koná
v pátek 22. února. Během měsíce ledna a část února se tedy budeme
převážně věnovat nacvičování vystoupení. Po plese se „vrhneme“
opět na trénování hasičských dovedností a posilování kondice, abychom byli dobře připraveni na jarní sportovní sezónu.
Srdečně Vás zveme na Hasičský ples, který se koná v pátek
22. února 2019 na sále kulturního domu v Sebranicích. Těšit se můžete na naše vystoupení a také na vystoupení mladých hasiček. Připravena bude bohatá tombola a chutné občerstvení. Začátek plesu ve
20.00 hodin, vystoupení zahájíme ve 21.00 hodin. Přijďte podpořit
sebranické hasiče. Děkujeme.
Jana Ondráčková

Návštěva u poličských „profíků“
Se zatajeným dechem jsme vstoupili dovnitř a těšili se, co nás tu
čeká. Čekali na nás milí a vstřícní hasiči, kteří každý den nasazují své
životy pro záchranu jiných. Dokázali o své práci velmi poutavě vyprávět, dávali dětem různé otázky a ukázali nám téměř všechnu techniku, kterou ke své práci potřebují. Děti si potěžkaly hydraulické
nůžky, kterými se vyprošťují lidé z havarovaných aut, navštívily
kabinu hasičského auta a zakusily tak, jak se cítí hasiči, když jedou
k zásahu. Nejstarší děti si mohly vyzkoušet termokameru, která slouží
hasičům k hledání osob či ohniska požáru. Na úplný závěr nám hasiči
ukázali, jak sjíždí po tyči z horního patra do garáže. Děti se původně
těšily, že si to také zkusí, ale bylo to nebezpečné, tak to pochopitelně
nešlo.
Z Poličky jsme odjížděli plni zajímavých a poučných informací
a zároveň s obdivem a velkým uznáním všem profesionálním hasičům. Návštěva u „profíků“ se nám moc líbila a věříme, že jsme některé naše mladé hasiče motivovali k volbě budoucího povolání.

O činnosti MH v roce 2018 jste si mohli každý měsíc přečíst
v podrobném článku Sebranických novin, kdy jsme Vás informovali
o prožitých společenských či soutěžních akcí. Mimo tréninkové středy, kdy jsme se s MH v čase od 16 do19 hod. scházeli, ať už
v zimním období na sále KD nebo od jara až do podzimu na tréninkovém hřišti u Mikulášku, jsme tedy v následovném přehledu prožili
tyto akce:
19.–20. 1. – soustředění na sále KD
3. 2. – vystoupení na hasičském plese
10. 2. – zapojení se do masopustu v obci
2.–3. 3. – školení a zkoušky vedoucích MH v Pusté Kamenici
14. 4. – zapojení do celorepublikové akce Ukliďme Česko – úklid
Sebranic
20.–22. 4. – soustředění MH v Borové se zázemím v místním KD
30. 4. – čarodějnický rej u Mikulášku
5. 5. – soutěž svitavské ligy v Pomezí
8. 5. – plnění zkoušek specializace (Kuchař) MH v Bystrém
25–26. 5. – hra Plamen v Dolním Újezdě
16. 6. – krajské kolo hry Plamen v Pardubicích – přebor jednotlivců
30. 6. – soutěž svitavské ligy v Poličce
1. 9. – soutěž svitavské ligy v Kamenci
8. 9. – soutěž svitavské ligy v Sádku
13. 9. – školení vedoucích na ZPV
29. 9. – soutěž svitavské ligy v Mladějově
Po shrnutí soutěžních úspěchů či neúspěchů patří za rok 2018
starším žákům 13. příčka z 27 přihlášených družstev do ligových
závodů, mladším žákům patří 13. a 17. příčka.
20. 10. – ZPV v Janově – první závod ročníku 2018/19
Celkem tedy to bylo v průběhu roku 15 společných (víkendových)
akcí + 2 školení vedoucích. K tomu nepočítaje času a hodin nás vedoucích strávených řešením různých organizačních věcí potřebných
k činnosti s MH. To vše však děláno ve volném čase bez výmluv (že
zrovna třeba nemáme čas)… Protože nás bytí v přítomnosti 27 dětí
baví, naplňuje radostí a spokojeností i když ne vždy je to s nimi snadné.
Ke konci roku 2018 k nám přibyli další noví členové, aktuálně
tedy sebranickými MH je těchto 27 dětí: mladší žáci: nově Patrik
Pohorský a Sára Volfová, Matyáš Vomáčka, Ladislav Čech, Lucie
Hájková, Václav a Anna Leksovi, Martina Ondráčková, Josef Vopařil, Matěj Vomočil, Daniel Volf, Adam Peška, Matyas Večeře, Matouš Votřel, Pavel Kuchta.
Starší žáci: Ondřej Pohorský, Kateřina Johnová, Filip Malý, Tomáš Ondráček, Jiří Vomočil, Damián Klejch, Petr Vopařil, Petr Kárský, Ilona Vítová, Anna Kopecká, Zuzana Lipavská, Denisa Čechová
Stejný plán aktivit máme i na rok 2019, tak doufejme, že nám
k tomu všemu bude sloužit hlavně zdravíčko, pak jde vše.
V soutěžích bychom se nově chtěli se staršími žáky účastnit přeboru
jednotlivců v Kamenci, kde by si zkusili zasoutěžit za (mladší) dorost, kterého již některé děti věkově dosáhnou. Tak uvidíme, jak se
nám bude na soutěžích dařit.
Držte nám tedy pěsti a děkujeme Vám za veškerou Vaši podporu
a pomoc.
Radka Večeřová

Foto: SDH 2x

Vánoční besídka
Od návštěvy poličských hasičů jsme se s dětmi dva týdny neviděli,
protože tentokrát na středu vyšel „Mikuláš“ a o týden později jsme se
zúčastnili akce „Česko zpívá koledy“ v Dolním Újezdě. Sešli jsme se
tedy až ve středu 19. prosince na naší tradiční vánoční besídce.
Každoročně má besídka podobný scénář, který nám vyhovuje.
Rodiče nám ochotně přispívají formou občerstvení, a tak jsme si letos
pochutnali na výborném vánočním cukroví, perníčcích, jednohubkách
a spoustě slaných křupavých dobrot.
K Vánocům samozřejmě patří dobré jídlo a pití, ale nejvíce se děti
těší na Ježíška. A Ježíšek chodí i k nám na besídku. Pravidelně se
nám sejde okolo třiceti dárečků, které si děti postupně losují. Dárečky
jsou vždy moc pěkné, děti si dávají práci s výběrem dárku pro kamarády. A s napětím pak čekají, kdo si vylosuje jejich dárek.
Od nás, vedoucích, mají děti
každý rok dárek s hasičskou tématikou. Chceme děti odměnit
za celoroční snahu a píli, a tak
jsme pro ně na minulé besídce
měli krásné hasičské ponožky.
Tentokrát jsme je podarovali
silikonovými náramky se znakem
sebranických hasičů a nápisem HASIČI SEBRANICE. Děti měly
z náramků velikou radost a my zase z dětí, že se jim dárek líbil. Posuďte sami na fotografii, ale myslíme si, že se náramek povedl a poslouží i jako pěkný suvenýr ke 140. výročí založení SDH Sebranice,
které oslavíme 1. června 2019.
Každoročně si také na besídce zahrajeme nějakou oblíbenou hru
nebo si zasoutěžíme. Tentokrát si děti zasoutěžily ve družstvech „na
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Plesová a karnevalová sezóna
Sebranice
11. 1. 2019 – Farní ples
26. 1. 2019 – Dětský ples
17. 2. 2019 – Dětský karneval
22. 2. 2019 – Hasičský ples

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – leden 2019
Bystré
25. 1. 2019 – Hasičský ples
od 20:00 hod. v Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Prorock, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.

Lubná
19. 1. 2019 – ples KDU-ČSL,
26. 1. 2019 – ples TJ Sebranice
1. 2. 2019 – Hasičský ples
23. 3. 2019 – dětský karneval

Dolní Újezd
12. 1. 2019 – Sokolský ples
V sokolovně od 19:30 hod. hraje VEPŘO - KNEDLO - ZELO, vstupné 100 Kč.

Připravujeme
Pozvánka na bruslení
Vážení občané, v pátek 1. února 2019 od 14.30 do 16.00 hod.
je pro Sebranice zajištěn zimní stadion v Poličce,
S sebou drobné Kč na broušení nebo zapůjčení bruslí,
hokejky, puky, . . . a :-) skvělou náladu!
Doprava vlastní, vstup všem zdarma.

Litomyšl
17. 1. 2019 – Na stojáka live
od 20:00 hod., Hostinec U Černého orla, Litomyšl
Jakub Žáček, Petr "Nasty" Cerha, Dominik Heřman Lev
Vstupné 230 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
18. 1. 2019 – Vojta Violinist – koncert
od 20:00 hod., El lamíno café, Litomyšl
magická fúze hudebních nástrojů ze tří kontinentů
Vstupné 180 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
26. 1. 2019 – 5. ples Akademie českého veteránismu
od 19:00 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Hraje Lucky Band z Hradce Králové, předtančení, módní přehlídky
a půlnoční vystoupení, tombola.
Vstupné 300 Kč (předprodej na www.veteranklublitomysl.cz)

Pozvánka do krytého bazénu
Vážení občané, v sobotu 23. února 2019 a 30. března 2019
od 10.30 do 12.00 hod.
je pro Sebranice zajištěn krytý bazén v Litomyšli.
Doporučený sraz v 10.25 hod. na místě.
Setkání
2019
Doprava
vlastní,rodáků
vstup všem
zdarma.

Vážení občané,
v sobotu 1. června 2019 se uskuteční
SETKÁNÍ RODÁKŮ obce Sebranice.
Dejte si proto toto datum do svých diářů.
Těšíme se na Vás!

Lubná
19. 1. 2019 – ples KDU-ČSL – hraje Combo 2, myslivecká kuchyně
26. 1. 2019 – ples TJ Sebranice

Florbalový turnaj Dona Boska

Polička
16. 1. 2019 – Jakub Smolík & kapela
Tylův dům v Poličce od 19:00 hod.
19. 1. 2019 – Jazzové setkání Martin Brunner /flétny/ a Jaroslav
Šindler /kytara/
Od 20:00 hod.v Divadelním klubu Polička

TJ Lubná ve spolupráci se Salesiánským střediskem Sebranice
pořádají
pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka
16. ročník florbalového turnaje Dona Boska 8.–9. února 2019
ve sportovní hale Skalka v Lubné.
Program turnaje:
Pátek 8. února - turnaj mladších žáků
- veteráni - pro hráče nad 35 let
(hrát se bude po skončení turnaje žáků)
Sobota 9. února - turnaj mužů

Sebranice
11. 1. 2019 – Farní ples
od 20.00 hod. v kulturním domě, hudba: MIX mini. Těšit se můžete
na tradiční předtančení
26. 1. 2019 – Dětský ples v cirkuse
od 16.00 do 19.00 hod. v kulturním domě. Akce je pořádána SKM
Sebranice. Děti se mohou těšit na bohatou tombolu, zábavné hry
a soutěže v průběhu plesu, malování na obličej, občerstvení, taneční
vystoupení a mnoho dalšího.

Hrát se bude dle pravidel ČFbU
Počet hráčů jednoho týmu v poli: 4+1
Hrací doba bude dle počtu přihlášených týmů
Počet družstev omezen.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
Uzávěrka přihlášek 27. ledna 2019.
Kontakt: Jiří Boštík, tel.: 606 618 358, e-mail: jiri. bostik@seznam.cz
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Pozvánka do Litomyšle
DESK FEST – festival deskových her – 19. 1. 2019 od 13.00 do
19.00 hod., velký sál lidového domu, Litomyšl. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka do Litomyšle
V lednu se sejdou dvě oblíbená domácí hudební tělesa ke společnému vystoupení, nazvaném Tříkrálové struny. Ve čtvrtek 10.ledna
v 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže vystoupí pěvecký sbor KOS
pod vedením sbormistra Milana Motla a Lilium s Lucií Vavřínovou,
sbormistryní sboru na benefičním koncertu pro litomyšlskou Farní
charitu. Vstupné na koncert je podle Vašich možností, tedy dobrovolné. Přijďte se potěšit z krásného sborového zpěvu. Srdečně zveme!
Martina Soukupová, Fundraising a PR
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
tel: 604 207 751, email:fundraiser@lit.cz

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Leden, únor 2019
12.–13. 1.
MDDR. B. Vlčková, Litomyšl,
461 615 402
19.–20. 1.
MUDr. M. Adamcová, Polička,
461 725 987
26.–27. 1.
MUDr. S. Adamec,
Polička,
461 725 987
2.–3. 2.
MDDr. I. Bidmonová, Dolní Újezd, 461 631 126
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