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Pozvánka na masopustní hody 2019

Na vědomost se dává všem sebranickým
a přespolním občanům, že

v sobotu 2. března 2019
budou se ve vsi Sebranice, na návsi u kapličky,
konat

MASOPUSTNÍ HODY
Program:
•

od 12.00 hodin myslivecké dobroty

•

od 13.30 hodin maškarní rej
- k pobavení, pro zasmání roztodivné masky budou k mání
- k tanci a poslechu zahraje venkovská kapela pod vedením
Jana Pohorského
S maškarami se poveselíme a pak dobu postní zahájíme.
Neváhejte a na masopustní hody do Sebranic přijďte!
Těší se na Vás místní udržovatelé lidových tradic,
Kulturní komise obce Sebranice,
Sbor dobrovolných hasičů Sebranice
a Myslivecký spolek Sebranice - Lezník!
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Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 14. 1. 2019
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- pronajmout zájemci o nájem bytu byt
v domě č.p. 32 na základě žádosti č.j. OUSEBR-25/2019.
- smlouvu č. O-41/2019 o zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu. Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice a Technické služby Hlinsko, s.r.o.
- dotaci na domovní ČOV pro rodinný dům
na základě žádosti č.j. OUSEBR-805/2018
ve výši 50 % doložených nákladů, max.
25 000 Kč.
- dotaci na domovní ČOV pro rodinný dům
na základě žádosti č.j. OUSEBR-806/2018
ve výši 50 % doložených nákladů, max.
25 000 Kč.
- smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2016274/VB/2, Sebranice,
parcela st. 129, Večeře-knn. Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice a ČEZ Distribuce,
a.s. pro pozemek p.č. 502/3 v k.ú. Pohora
v obci Sebranice u Litomyšle.
- vyjádřit svou připravenost jednat se společností REMA AOS, a.s. – poté, co dojde
k udělení požadované autorizace – o možnostech případné budoucí spolupráce
v oblasti zpětného odběru obalů.
- rozpočet mateřské školy Sebranice na rok
2019.
- střednědobý výhled Mateřské školy Sebranice pro roky 2019–2022.
- pokračovat v přípravách podkladů pro žádost o dotaci na opravu plaveckého bazénu
na koupališti.
- vyvěsit záměr o pronájmu restaurace
„Na koupališti“ do konce ledna 2019.
- vstupné na koupaliště v Sebranicích
pro sezónu 2019: dospělí: 45 Kč, permanentka pro dospělé: 240 Kč. Ostatní vstupné
a služby v cenách roku 2018.
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o pronájem obecního bytu č.j. OUSEBR-784/2018. Žádosti nelze vyhovět.
Žádost je zařazena do pořadí.
- rozpočtové opatření č. 6/2018 v příjmech
a výdajích 724 231,- Kč.
- možnosti výměny osvětlení na Pohoře.
ZO bude o rozsáhlosti a možnostech diskutovat po prověření některých skutečností (např.
možnost získání dotace).
- cenu pitné vody v osadě Vysoký Les
pro rok 2019 ve výši 909,- Kč na osobu trvale žijící a 909,- Kč na jednu chalupu.
Lenka Karalová

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO, které se koná
v pondělí 11. 2. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v únoru oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Jaroslav Šlezinger
Josef Kopecký
Jaroslava Chadimová
Jaroslav Kučera
Marie Kučerová
Josef Vonka
Pavel Jílek

88 let
84 let
80 let
75 let
75 let
70 let
50 let

"Nikdo nedělá větší chybu
než ten, kdo nedělá nic
v domnění, že to málo,
co udělat může,
nemá smysl."
Edmund Burhe
V lednu jsme se rozloučili
s panem Josefem Glänznerem
a s paní Hanou Minářovou.
„Není smrti, zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.“
F. Halas

Pozvánka na ples
Sbor dobrovolných hasičů Sebranice
Vás srdečně zve na tradiční
HASIČSKÝ PLES,
který se koná

v pátek 22. února 2019
v kulturním domě v Sebranicích.
Začátek ve 20.00 hodin.
Hudba: Vepřo Knedlo Zelo
Ve 21.00 hodin se můžete těšit
na vystoupení naší hasičské mládeže,
též na Vás čekají pěkné ceny
a chutné občerstvení.
Přijďte se pobavit,
těšíme se na Vás!
Vstupné 80,- Kč

Pozvánka na setkání seniorů
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
a obec Sebranice

Vás srdečně zvou na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ
v neděli 17. března 2019
od 14 hodin v Lubné na Skalce.
K poslechu hraje dechová hudba
ŠEUCOVSKÁ MUZIKA
ze Skutče.
Těšíme se na Vás!
Občerstvení a doprava zajištěny.

Pravidelný svoz odpadů
Únor, březen 2019
Popelnice: 8. 2., 22. 2., 8. 3.
Plasty: 25. 2.
Papír, olej: 22. 2.

Doprava autobusem odjezdy:
Sebranice, Pohora
13.25 hod.
Sebranice, Třemošná
13.35 hod.
Sebranice, u KD
13.45 hod.
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Poděkování
Bolestné je loučení s každým člověkem,
který nás na vždy opustil. O to bolestnější je
s tím nejbližším, který si mohl užívat zasloužilého odpočinku v rodinném kruhu a v kruhu svých nejlepších přátel ještě mnoho let.
Bohužel osud tomu naší manželce a mamince Haně Minářové nepřál. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se přišli
v tak hojném počtu se zesnulou rozloučit,
ačkoli rozloučení nemohlo z technických
důvodů proběhnout u nás v Sebranicích.
Děkujeme ostatním za projev soustrasti
a za květinové dary. Dále děkujeme obecnímu úřadu, kolektivu Lamida, zvoníku panu
Kulhavému i dalším. V neposlední řadě velké poděkování patří Oblastní charitě Polička
za péči, kterou naší drahé věnovali v době
nemoci. Kdo na vlastní kůži nepozná, co tato
organizace poskytuje za péči, nedokáže to
nikdy ocenit. Přiznáváme, že tací jsme byli
i my. Nezbývá než dodat, že ruce jim pozlatit, je málo. Všem vám díky.
Zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme za oslavu zlaté svatby, kterou
pro nás připravila paní starostka a paní Vendulka Tmejová. Též za hezké písničky. Všem
se to moc líbilo, a těšíme se na svatbu diamantovou.
manželé Kopecký

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 můžete zaplatit převodem na
účet obce č. 1217273389/0800, var. symbol –
číslo domu, složenkou či hotově, a to
v úředních hodinách v pondělí nebo ve středu
na OÚ.
Poplatek za odvoz domovního odpadu
je 510 Kč za osobu. V případě požadavku
osvobození třetího a dalšího dítěte
z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit
důvod osvobození (potvrzení o studiu),
a to u všech nezaopatřených dětí, které
ukončily základní školu a poplatník u nich
žádá osvobození od poplatku, a to do věku
26 let. Pokud potvrzení o studiu nebude
doloženo, nemůže být dítě osvobozeno.
Potvrzení je možné zaslat na e-mail:
obec@sebranice.cz nebo donést na Obecní
úřad.
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

Tříkrálová sbírka
obec
Banín
Bělá
nad Svitavou
Borová
Březiny
Bystré

VÝTĚŽEK
2018
12 496,00

VÝTĚŽEK
2019
12 500,00

12 213,00
37 573,00
7 476,00
51 841,00

12 725,00
36 525,00
6 400,00
58 719,00

14 308,00
Hartmanice
15 562,00
7 634,00
Chrastavec
7 732,00
28 118,00
Jedlová
22 652,00
Kamenec
19 594,00
u Poličky
20 884,00
29 942,00
Korouhev
34 164,00
10 999,00
Květná
11 604,00
1 845,00
Lavičné
4 194,00
37 831,00
Lubná
38 650,00
9 833,00
Nedvězí
11 191,00
24 370,00
Oldřiš
23 695,00
234 680,00
Polička
247 607,00
27 194,00
Pomezí
18 053,00
10 895,00
Pustá Kamenice
10 745,00
16 064,00
Pustá Rybná
13 792,00
10 293,00
Rohozná
8 376,00
37 529,00
Sádek
35 711,00
46 893,00
Sebranice
50 562,00
9 830,00
Stašov
9 566,00
14 084,00
Svojanov
14 142,00
18 110,00
Široký Důl
16 564,00
17 991,00
Telecí
20 272,00
28 088,00
Trpín
26 115,00
8 796,00
Vítějeves
8 853,00
786 520,00 Kč 797 555,00 Kč
CELKEM:

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Okresní kolo dějepisné olympiády
Ve středu 16. ledna se Pavel Jána a Aneta Renzová vydali do Svitav na okresní kolo dějepisné olympiády. Oba dva si nejlépe vedli
v kole školním, které se konalo v listopadu loňského roku. Téma
letošní soutěže znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb
Cesty jako tepny civilizace“. Studijní látka zahrnovala rozsáhlé historické období, a proto nebylo nikterak snadné se jím probrat. Ve velké
konkurenci si Pavel s Anetou poradili velmi dobře, ale na vítězství to
nestačilo. Přesto jim gratulujeme.
Mgr. Leona Plešingerová

počet průměr
obyv. na 1 obyv.
319
39,18
518
984
151
1588

24,57
37,12
42,38
36,98

286
219
1040

54,41
35,31
21,78

543
807
405
113
975
203
665
8783
1236
328
165
637
525
985
249
368
410
426
430
416
23 774

38,46
42,33
28,65
37,12
39,64
55,13
35,63
28,19
14,61
32,76
83,59
13,15
68,02
51,33
38,42
38,43
40,40
47,59
60,73
21,28
33,55

Technohrátky
Ve středu 16. ledna
navštívili žáci osmé
třídy Střední školu
zahradnickou a technickou v Litomyšli.
Během exkurze se
zajímavou formou
seznámili s učebními
obory chovatel, zahradník, mechanizace
Práce s jeřábem
a služby, scénická
a výtvarná tvorba. Soutěžili také v aranžování dekorace, návrhu zahrady, výtvarném tvoření, výměně kol osobního automobilu, poznávali cizokrajná zvířata, přesunovali předmět jeřábem.
Na závěr exkurze proběhla vědomostní soutěž, ve které osmáci
obsadili první místo. Do Lubné si přivezli dort a mnoho hezkých
zážitků. I když do této školy nastoupí jen několik žáků, přinesla exkurze všem žákům nové poznatky o zajímavých učebních oborech.
Mgr. Andrea Kvasničková (výchovný poradce)

Pozvánka na karneval

Vítězný tým; Foto: ZŠ 2x

Reakce na článek „Instanbulská úmluva“
Děkujeme, pane faráři!
Na přelomu každého měsíce se již těším na Sebranice, kde na mě
ve schránce na bráně synovy zahrady již čekají Sebranické noviny. Je
to pěkné čtení z regionu, kde působila velká část mých předků. Rozhodně nepatřím mezi ty, kteří rádi ke všemu drží obsáhlé koreferáty.
Na to bych si dnes mohl zřídit extra sekretariát. Nemohu však nepoděkovat panu faráři Josefu Kopeckému za jeho článek Istanbulská
úmluva (IÚ) v lednovém vydání, kde nás, v tomto periodiku netradičně, pan farář varuje před posledními eurodeviacemi. Asi bych nikdy
nenapsal tyto řádky, kdybych před několika dny nedostal dopis
z Berlína od německého (státního!) úřadu pro důchodové zabezpečení
s žádostí o vyplnění a vrácení přiloženého dotazníku. Po vyplnění
jména, příjmení a dalších dat jsem asi v sedmé otázce byl dotázán,
zdali jsem muž, žena nebo zdali jsem pohlavně neutrální (v originále:
geschlechtsneutral). I přes své předchozí vzdělání a celoživotní praxi
si pod pojmem "pohlavně neutrální" nedovedu biologicky nic představit, takže jsem si pomyslel něco o idiotech a přikročil k vyplňování
otázky osmé.
Pokud jste asi oprávněně přesně nechápali, před čím vlastně pan
farář varuje a to celé jste zařadili někam do oblasti nesmyslů, tak vás
bohužel musím ubezpečit, že opravdu nejde o nejapný silvestrovský
vtip, ale o běžnou denní praxi např. v sousedním Německu, která má
v blízké budoucnosti svými metastázemi postihnout celou Evropskou
unii.

Pozvánka na kurz seberozvoje ženy
Nevyřešené problémy nám komplikují lásku, vztahy, zdraví, hojnost.
Budeme pracovat ve skupině max. osmi žen s danými tématy
a odstraňovat fyzické, psychické, emoční i energetické bloky.
Témata:
16. 2. 2019 VZTAH SAMA K SOBĚ
16. 3. 2019 VZTAH K RODIČŮM (ať už žijí či nikoliv)
13. 4. 2019 STRACH
18. 5. 2019 ODPUŠTĚNÍ
22. 6. 2019 SPOLEČNÁ RELAXACE V PŘÍRODĚ
Vždy od 9 do 11.30 hod. v Proseči. Cena: 1300 Kč za celý cyklus
Těší se na Vás Kateřina Rouse, DiS. lektorka a terapeutka.
www.zdravinarukou.webnode.cz
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Pokračování na další straně

Reakce na článek „Instanbulská úmluva“

Národopisné oblasti – Brněnsko

Pokračování z předchozí strany

Národopisná oblast Brněnsko zahrnuje město Brno a jeho okolí
do vzdálenosti 15 až 20 kilometrů. Brno leží na místě staršího osídlení z prehistorických dob. Nejdříve to bylo velkomoravské hradiště
Rajhrad a hradiště Staré zámky u Líšně, později benediktinské proboštství a klášter v Komárově. Následovala tržní osada Staré Brno
a konečně trhová osada pod hradem Petrov, který vystavěl kníže Břetislav I. na počátku 11. století na skalnatém ostrohu. Základy významného rozvoje města byly položeny v 11. století. Na vrchu Špilberk byl ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. postaven nový
hrad. V první polovině 18. století bylo středověké opevnění přestavěno a z Brna se stala barokní pevnost se sedmi mohutnými baštami.
Od roku 1828 dochází k postupnému bouraní hradeb, město se spojuje s okolními vesnicemi a rozrůstá se o předměstí, kde vznikají od
poloviny 18. století první textilní manufaktury. Brno se stává významným průmyslovým centrem. Kromě velkých přádelen
a textilek zde ve 20. století
vyrůstají i strojírenské giganty
jako První brněnská, Zetor,
Zbrojovka nebo Královopolská strojírna. Nyní spolu projdeme Brno křížem krážem,
abychom se podívali na nejvýKatedrála sv. Petra a Pavla; Zdroj: Klub znamnější brněnské památky.
českých turistů - Obrazový atlas
Brnu dominují dvě monumentální památky, které jsou zároveň jeho symbolem. Je to katedrála
svatého Petra a Pavla na návrší Petrov a hrad a pevnost Špilberk
na pahorku stejného jména. Katedrála sv. Petra a Pavla byla původně
románská bazilika, přestavěná v gotice, později upravená novogoticky. Interiéry jsou barokní, podívat se můžeme také do krypty. Přístupné obě věže nám umožní nezapomenutelný výhled na Brno a jeho
malebně zvlněné okolí. Hrad Špilberk byl původně královský hrad,
později barokní pevnost, posléze
věznice nazývaná žalářem národů.
Dnes zde sídlí Muzeum města Brna
s expozicemi o dějinách hradu
a města, přístupné jsou i kasematy.
Okolo hradu je rozsáhlý park Hrad Špilberk; Foto: Miloš Strnad
s nádhernými stromy. Dalším významným místem je Nová radnice na Dominikánském náměstí, dnes
sídlo primátora. Dříve dominikánský klášter, později sloužil pro zasedání zemských sněmů a soudů. Dochovala se středověká křížová
chodba, historické portály i reprezentační prostory. Starou radnici
najdeme v Radnické ulici, je nejstarší světskou stavbou v Brně,
od 14. století až do roku 1935 zde sídlila městská správa. V průjezdu
visí slavný brněnský drak. V Měnínské ulici si prohlédneme Měnínskou bránu, je to jediná dochovaná brána středověkých hradeb, zmiňuje se od roku 1293. Na Kapucínském náměstí navštívíme Kapucínskou hrobku s barokní kryptou v podzemí kostela. Od poloviny
17. století tu byli pohřbíváni členové řádu, mecenáši a další významné osobnosti včetně vůdce pandurů barona Trencka. Těla pochovaných jsou mumifikována. Potom se podíváme do Starobrněnského
kláštera s gotickou bazilikou minor a chrámem Nanebevzetí Panny
Marie. Původní klášter patřil cisterciačkám. Roku 1323 ho založila
královna Eliška Rejčka, roku 1783 se stal majetkem augustiniánů.
Jedním z opatů řádu byl i proslulý zakladatel genetiky Johann Gregor
Mendel.
Dále zavítáme na náměstí Svobody, dříve Dolní Rynek. Náměstí
je centrem Brna, lemují ho měšťanské i šlechtické domy. Jsou velmi
krásné. Zaujme renesanční palác pánů z Lipé s arkádovým nádvořím
a Kleinův palác. Barokní morový sloup pochází z roku 1679.
Z náměstí Svobody půjdeme na sousední Jakubské náměstí, kde je
kostel sv. Jakuba z přelomu 14. a 15. století. Chrám patří
k nejcennějším skvostům pozdní gotiky. Věž je vysoká 92 metrů.
V chrámu je pochován velitel úspěšné obrany města Louis Raduit de
Souches z období třicetileté války. V sousedství Moravského náměstí
je chrám sv. Tomáše, který založil markrabě moravský Jan Jindřich,
bratr císaře Karla IV. V interiéru je kopie deskového obrazu Černé
Panny Marie, ochránkyně Brna.
Putování Brněnskem zakončíme v příštím číslo Sebranických
novin.
Josef Trojtler z Lubné

Ale podívejme se, o co vlastně jde a kde to historicky vzniklo. Je
psáno: "Moc uchopí ten, kdo odstraní nepořádek." Na tomto místě
záměrně necituji pramen. Aby se dal nepořádek odstranit, musí
nejdříve vzniknout. Nepořádek zde chápejme jako rozvrat panujícího
řádu. Pro vznik nepořádku je ta nejidiotičtější myšlenka ta nejlepší,
protože člověk ji automaticky nezavrhne jako naprostou absurditu,
ale začne o ní přemýšlet a diskutovat, čímž se daná absurdita šíří.
Ke vzniku celospolečenského chaosu je nejvhodnější útok na základní buňku společnosti - rodinu. Je to opravdu tak, vyzkoumaly to týmy
na slovo vzatých odborníků, např. tzv. Frankfurtská škola, čili Institut
pro sociální studie působící střídavě v německém Frankfurtu nad
Mohanem a v Americe.
První novověký pokus rozvrátit daný řád (a církev) proběhl roku
1789 ve Francii. Téměř celé století trvá než se tyto myšlenkové proudy dostanou do tehdy rakouských Čech, kde se v dané době řeší úplně
jiné společenskopolitické otázky. Podívejme se ale již třeba na myšlenkové proudy v české literatuře konce 19. a počátku 20. století!
Minulé století však zamíchá karty úplně jinak, takže to, co mělo přijít
na generaci našich dědů, teprve teď přichází na nás. Na scénu přichází dva Rakušané. Světoznámý Adolf Hitler a téměř neznámý hrabě
Coudenhove - Kalergi. Uprostřed dvacátých let, téměř na rok stejně,
oba formulují své vize budoucnosti. Ten druhý dokonce v západočeských Poběžovicích (Domažlicko). Vítězí nacionální socialismus,
který se okamžitě stává smrtelným nebezpečím pro druhý myšlenkový proud. Proto je třeba ho okamžitě zničit, k čemuž se mobilisuje
celý svět. Síly ale přesto nestačí. Proto je třeba podpořit, vyzbrojit
a do spojenectví vzít sovětské komunisty. Roku 1945 se záměr zdaří,
celá situace se ale naprosto vymkne z rukou, protože vítězní komunisté přerostou tzv. západu přes hlavu. A zde dejme pozor, situace
se bude jednou znovu opakovat! V dané oblasti komunisté paradoxně
skoro půl století praktikují politiku právě poraženého režimu. Žádné
deviace se prostě netrpí! A proti komunistům již není koho mobilizovat. Proto se ustupuje od boje na frontách a nastává taktika boje Trojským koněm. Těch je dodnes mnoho, ale vzpomeňme, komunismus
nebyl nikdy poražen vnějším nepřítelem, ale byl demontován předsedou Předsednictva Nejvyššího sovětu Sovětského svazu, soudruhem
Michailem Gorbačovem, což dodnes při každé příležitosti ventiluje
i Milouš Jakeš, který se v dané době v těchto kruzích osobně pohyboval. A konec je jednoduchý. Naši dědové se museli vyrovnat s válkou
a komunismem a my dostaneme jim připravovaný osud. Co je lepší?
Pan farář radí, jak se s problémem vyrovnat. Jistě, ale tzv. demokracie má tu nevýhodu, že dva hlupáci vždy přehlasují jednoho
moudrého. Na tomto místě nechci ventilovat svůj názor na politiky,
zhruba shodný s textem jedné písně pana Kluse. V politice je ale
i u toho nejčestnějšího poslance, který nepodlehne žádným direktivám svého poslaneckého klubu a ani nijak jinak nebude jednat proti
svému svědomí vždy nebezpečí "demokratického" přehlasování.
Podle mého názoru je třeba se danému nebezpečí postavit plošně.
Rodina, škola, farnost, zájmový kroužek, sportovní klub... Ozvěme
se, selským rozumem pranýřujme dané nesmysly! Jděme do konfliktů! Pán Ježíš, asi taktéž cholerik, zpřevracel krámy kupčíkům v chrámě, aniž by přemýšlel nad tím, zdali si je proti sobě popudí! Největší
roli na tomto poli však přikládám své generaci dědů a babiček. Jsme
absolutně svobodní, protože na tomto světě nás již čekají pouze nějaké nemoci a smrt. Indoktrinujme proto svá vnoučata do desátého roku
věku! Funguje to, mám to vyzkoušené sám na sobě i jako kantor.
Nechci příliš podtrhovat citát "Nepřátel se nelekejme, na množství
nehleďme!" Na tomto místě je ale vhodný. Podívejme se, jak se všude hroutí dílo evropských konstruktérů. Brexit, Polsko, Maďarsko,
více než polovina Rakušanů, panem farářem již zmiňované Slovensko... Zdaleka nejsme sami! Je ale i sousední Německo, kde je podle
mého názoru již drtivá většina myšlenkových mrzáků produkujících
vlády paní Merkelové s jejich sebevražednou politikou. A zde se
situace opět začíná vymykat z rukou! Evropany prostě nelze jen tak
předělat bez zaplavení kontinentu Afričany a Asiaty. A ti jsou většinou muslimové. Takže pokud nezvítězí zdravý rozum, těším se
na "gender mainstreaming and diversity" v islámském provedení!
Palme si proto prsty, a hasme, co nás (zatím zdánlivě) nepálí, aby
naši následovníci šeredně nepohořeli!
PhDr. R. K. Hoffmann,
středoškolský profesor (před penzí)
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Kraj Smetany a Martinů

Vzpomínka na Jiřího Bradyho
V sobotu 12. ledna obletěla celou naši planetu velmi smutná zpráva. V Kanadě v Torontu zemřel ve věku 90 let jeden z velkých synů
této planety Jiří Brady.
Jiří se narodil 9. února roku 1928 Karlu Brady a Markétě Brady
v Novém Městě na Moravě, které leží nedaleko od nás. Měl o tři roky
mladší sestru, překrásnou Hanu, která se narodila 16. května roku
1931 taktéž v Novém Městě. Jiří Brady vyrůstal ve vlídné, spokojené
a harmonické rodině. Rychle se však blížila doba, která rodinu Jiřího
dramaticky zasáhla. Nacistické Německo rozpoutalo válku hrozivého
rozsahu. Za své úhlavní nepřátele prohlásilo Židy z celé Evropy. Židé
museli dodržovat mnoho různých zákazů. Když opouštěli obydlí,
museli mít na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s hebrejským nápisem Jude – Žid. Nechvalně známá je také křišťálová noc v Německu,
kdy bandy zfanatizovaných nacistů vtrhly mezi Židy, rozbíjely okna
jejich domů a obchodů, zapalovaly ohně v synagogách a bily židovské obyvatele v jejich domech i venku. Všechny tyto útoky a omezení
byly předzvěstí mnohem hrůzostrašnějších událostí. Po Evropě jsou
stavěny koncentrační tábory, do kterých nacisté deportují Židy.
Jiří Brady pocházel ze židovské rodiny. Maminka Jiřího – Markéta byla
zatčena gestapem, což byla obávaná
tajná státní policie, v květnu roku 1941.
Hrůzným místem jejího nechtěného
pobytu byl ženský tábor Ravensbrück
v Německu. Tatínek Karel byl zatčen
v září téhož roku, deportován byl
d o v yh l a z o v a c í h o k o n c e n t r á k u
Auschwitz-Birkenau (OsvětimBřezinka), kde v červenci roku 1942
zahynul. Sourozence Jiřího a Hanu
k sobě vzal statečný strýček Ludvík,
který byl křesťan, proto nebyl přímým
cílem nacistů. Netrvalo však dlouho
11letá překrásná Hana Brady a Jiří i Hana byli 14. května roku 1942
převezeni do pevnosti Theresientadt (Terezín), kde žili za strastiplných podmínek více než 2 roky. Jiří Brady byl 27. září 1944 spolu
s Petrem Ginzem převezen do Osvětimi (Polsko). Sestra Hana byla
do téhož tábora deportována 23. října 1944, kde byla hned po příjezdu krutě zavražděna prudce jedovatým plynem – Cyklon B v plynové
komoře. Jiří Brady pracoval v Osvětimi jako instalatér. Zanedlouho
byl převezen do tábora Gliwice, poté do Blechhammeru. Při pochodu
smrti v lednu roku 1945 se mu podařilo s několika dalšími vězni
uprchnout. Za dramatických okolností cestoval přes Slovensko
a Maďarsko, kdy se v květnu toho roku dostal až ke strýčkovi Ludvíkovi a tetě Hedě v Novém Městě na Moravě, kde se dozvěděl krutou
zprávu o zavraždění svých rodičů.
Jiří Brady na počátku roku 1951 odchází do Kanady do Toronta,
které je hlavním městem provincie Ontário. Založil zde úspěšnou
instalatérskou firmu. Zaměstnával 70 až 80 lidí, v některých obdobích
měl až 200 zaměstnanců. Po celý život obhajoval velmi intenzivně
lidská práva a vydával po celém světě svědectví o zločinech holocaustu. Jiří se během dlouhého života řídil tolerancí, úctou a soucitem. Tyto etické hodnoty pokládal za nejdůležitější.
Jiří Brady je otcem tří
synů a o mnoho let později
i dcery, které dal jméno Lara
Hana, aby uctil památku své
krásné sestry Hany. Hlavní
výsadou lidství je moudrý,
spravedlivý a hodný člověk,
člověk, který nikomu neubližuje, chrání slabší a pomáhá
jim. Tyto mravní hodnoty
naplnil Jiří Brady beze zbyt- Jiří Brady čte dopis os Fumiko Išioka
ku a stal se velkým vzorem Zdroj: kniha Hanin kufřík 2x
pro lidi na celé zemi.
Jiří Brady, moc děkujeme.
S hlubokou úctou Josef Trojtler z Lubné

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2019
Borová
2. 2. 2019 od 20:00 hod. – Tradiční hasičský ples
k poslechu a tanci hraje QUATRO
16. 2. 2019 – Dětský karneval
Bystré
15. 2. 2019 – Společenský ples
od 20:00 hod. v Sokolovně Bystré. Hraje skupina NONUS.
Těšit se můžete na předtančení žáků 9. tříd a ZUŠ Bystré.
16. 2. 2019 – Dětský maškarní karneval
od 13:30 hod. v Sokolovně Bystré.
23. 2. 2019 – Do hrobky tanečním krokem
detektivní komedie, kterou Vám představí divadelní spolek Hýbl
Česká Třebová. Od 19 hodin v divadelním sále Sokolovny. Vstupné
v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
Dolní Újezd
16. 2. 2019 – Hasičský ples od 20:00 hod.
Hudba – Kdo má čas a Junior II
Vstupné 60 Kč, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
Litomyšl
8. 2. 2019, 20:00 hod. – Krausberry – koncert, Music Club Kotelna
Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl) / 280 Kč na místě
23. 2. 2019, 17:00 hod. – Nathaniel Filip a Zuzana Bubílková:
Šansony, slavné melodie a BUBU fóry
Husův sbor, Litomyšl
Hudebně-zábavné představení. Nathaniel Filip jako zpěvák šansonu
a tradičních vokálních písní, při kterých jej doprovází vynikající klavírista dr. Alexander Döme, propojil svou hudbu s mluveným slovem
v podání první dámy české satiry Zuzany Bubílkové.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji (IC Litomyšl) a 200 Kč na místě
24. 2. 2019 od 15:00 hod. – Zpíváme a tančíme s Míšou: Lesní
království, Smetanův dům
Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu pro naše
nejmenší diváky.
Vstupné: 150 Kč, děti do 2 let zdarma (IC Litomyšl)
Lubná
1. 2. – Hasičský ples, začátek 20:00 hod., Skalka.
Oldřiš
9. 2. 2019 – Hasičský ples v Orlovně Oldřiš
Začátek ve 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje Rytmik. Doprava
Borová – Oldřiš zajištěna na tel. 728 749 593.
10. 2. 2019 – Dětský maškarní karneval v Orlovně Oldřiš.
Začátek ve 14:00 hod. Těšíme se na všechny krásné masky.
Polička
1. 2. 2019 – Karel Plíhal – recitál
od 20:00 hod. ve společenském domě Jordán
do 10. 4. 2019 – Jeden den ve středověku
Chtěli byste prožít jeden den ve středověku? Tak se přijďte podívat
na stejnojmennou výstavu. Vyzkoušíte si své dovednosti v řemeslné
a písařské dílně, při sestavování vitráže či pečetění a mnoho dalšího.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
21. 2. 2019 – Nepál - Himálajské dobrodružství Jiřího Kolbaby
od 19:00 hod. v Tylově domě
Přijměte pozvání na náročný vysokohorský trek přes Horní Dolpo
k pohádkovému jezeru Poksundo. Poznáme mnoho přírodních skvostů, úžasně pohostinné a inspirativní lidi i dech beroucí tradice.
Sebranice
17. 2. 2019 – Karneval mateřské školy Sebranice – na téma Lidová
písnička – od 15 hod. na sále kulturního domu, vstupné 30 Kč, host –
živá kapela, dětská tombola, občerstvení zajištěno.
22. 2. 2019 – Hasičský ples – od 20:00 hod. na sále kulturního domu,
ve 21:00 hod. vystoupení mladých hasičů. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Pozn. red.: Příběh rodiny Bradyových rekonstruovala Fumiko Išioka,
zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu, v knize Hanin kufřík od autorky Karen Levine.
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Pozvánka na přednášku

Výstavba domů s pečovatelskými byty

Knihovna Sebranice Vás zve
na přednášku Kateřiny Rouse, DiS. na téma

V Borové, Pomezí a v Sádku zahájil Svazek obcí AZASS výstavbu domů
s pečovatelskými byty.
V prvním podlaží každého z objektů vzniknou čtyři bezbariérové bytové jednotky (tzv. pečovatelské byty) o velikosti 1+kk, v druhém podlaží dva byty
o velikosti 2+kk a provozní zázemí pečovatelské služby.
Pečovatelské byty jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj ČR – programu „Podpora bydlení“, dotačního titulu
„Pečovatelské byty“ pro rok 2018.
Projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Borová a Pomezí" je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem (IROP, výzva č. 29), na projekt „Provozní zázemí
pečovatelské služby, Sádek" je podána žádost o dotaci v rámci 62. výzvy
IROP.

BEZCHEMICKÁ DOMÁCNOST
v pondělí 18. února 2019 v 17.00 hod.
v bývalé školní družině
Dozvíte se praktické rady, jak běžným provozem domácnosti šetřit
naši planetu a neotrávit si tělo. Upozornění na jedy i tam,
kde bychom je vůbec nečekali.
Informace o bezobalovém a bezodpadovém chodu domácnosti.

Pozvánka do bazénu

Inzerce

Vážení občané,

v sobotu 23. února 2019
a 30. března 2019
od 10.30 do 12.00 hod.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Únor, březen 2019
2.–3. 2.
MDDr. I. Bidmonová, Dolní Újezd, 461 631 126
9.–10. 2.
MUDr. I. Burešová, Litomyšl,
461 614 569
16.–17. 2.
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
461 634 157
23.–24. 2.
MDDr. I. Elčknerová, Polička,
733 152 435
2.–3. 3.
MUDr. L. Kašparová, Polička,
775 724 524
9.–10. 3. MUDr. MBA E. Feltlová, Bystré,
606 182 715

je pro Sebranice zajištěn
krytý bazén v Litomyšli.
Doporučený sraz
v 10.25 hod. na místě.
Doprava vlastní,
vstup všem zdarma.
Těšíme se na Vás!

Inzerce
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