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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 občerstvení
- ochutnáte myslivecké a zabijačkové dobroty
- žízeň zaženete pivečkem, štamprličkou,
gročkem
- pochutnáte si pravých masopustních
koblížkách
•

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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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v březnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Drobný
89 let
Božena Kalánková
81 let
Josef Jílek
80 let
Jan Švec
70 let
Jaroslav Ondráček
60 let
Lenka Karalová
60 let
Anna Marešová
55 let
Václav Kučera
55 let
Růžena Kopecká
50 let
Jaroslav Lipavský
50 let
Marie Lorencová
50 let
Marie Kučerová
50 let
„Dej každému dni příležitost,
aby se stal nejkrásnějším
dnem tvého života.“
Mark Twain
V únoru se narodil Mathyas Novák.
Rodičům gratulujeme!
V únoru jsme se rozloučili
s paní Marií Klejchovou
a panem Vojtěchem Zindulkou
„Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín

Vzpomínka
Dne 27. února 2019 by se dožil 90 let
pan Josef Dřínovský.
Vzpomínají sousedé a občané Sebranic

Pozvánka do krytého bazénu
Vážení občané, v sobotu 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.
Doprava vlastní, vstup všem zdarma.

Pravidelný svoz odpadů
Březen, duben 2019
Popelnice: 8. 3., 22. 3., 5. 4.
Plasty: 25. 3.
Papír, olej: 29. 3.

Z jednání ZO

Pozvánka na setkání seniorů

Permanentky na koupaliště

Veřejné zasedání dne 11. 2. 2019
Přítomno bylo 9 členů ZO.
ZO schválilo:
- třístrannou Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 9900074771/1/2018. Ve služebném pozemku dle GP č. 323-181/2018
ze dne 15. 11. 2018 je uloženo STL plynovodní přípojka pro RD na p.p.č. 121/18 v k.ú.
Pohora v obci Sebranice u Litomyšle.
- připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
- kupní smlouvu AKD 5/19, kde obec dle GP
367-66/2018 kupuje 31 m2 z p.p.č. 181/1
v k.ú. Sebranice u Litomyšle v obci Sebranice za dohodnutou cenu 1.085,- Kč.
- kupní smlouvu AKD 4/19, kde obec dle GP
367-66/2018 prodává 30 m2 z p.p.č. 456/2
a 20 m2 z p.p.č 498/31, oba pozemky v k.ú.
Sebranice u Litomyšle v obci Sebranice
za dohodnutou cenu 1.855,- Kč.
- řád veřejného pohřebiště obce Sebranice,
č. j. KrÚ 8767/2019/OR/ÚP v souladu
s ustanovením § 18 odst. 3 zákona
č. 256/2001 Sb., O pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na pozemkové p. č. 68/3 v k.ú. Sebranice u Litomyšle. ZO tímto ruší Řád pohřebiště ze dne 18. 8. 2010.
- zapojení do programu Mikroregionu Litomyšlsko „Údržba zeleně“.
ZO se seznámilo:
- s předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu Sebranice a s jeho odůvodněním,
ZO ověřilo:
- že návrh změny č. 1 územního plánu Sebranice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů,
se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
ZO rozhodlo:
- o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění
změny č. 1 územního plánu Sebranice,
- vydat změnu č. 1 územního plánu Sebranice formou opatření obecné povahy č. 1, které
tvoří přílohu tohoto usnesení.“.
ZO vzalo na vědomí:
- žádost o přidělení obecního bytu s tím, že
v současné době má obec volný byt
k pronájmu v čp. 32. O obecní byt mají zájem dva zájemci. Nabídka na byt půjde s tím,
že byt bude nabídnut dle pořadí zájemců.
ZO souhlasí:
- aby v bodě č. 9 Místní komunikace – údržba Dolec vedla diskuzi starostka obce, která
se k tomuto může vyjadřovat a hlasovat
o tomto problému. ZO toto nebere jako střet
zájmů. Závěr, na kterém se shodli všichni
zúčastnění: Doplnit kontejnery na posyp,
v případě kalamity – po posypání všech cestiček po obci – pak se půjde na Dolec,
vyvolání setkání s projektantem a navrhnout
další řešení společně s občany Dolce.
Lenka Karalová

Mikroregion Litomyšlsko-Desinka
a obec Sebranice

Vážení občané,
Obecní úřad Sebranice Vám opět nabízí
možnost objednání permanentek na letní sezónu roku 2019 pro vstup na koupaliště
v Sebranicích. Posledním dnem pro objednání permanentek je pátek 31. května
2019. Poté již nebude možné permanentky
objednat. Permanentky si můžete objednat
buď telefonicky na čísle 461 745 133, emailem na obec@sebranice.cz nebo osobně
v kanceláři obecního úřadu.
K objednání permanentek potřebujeme
znát: jméno, příjmení, datum narození
a bydliště. Pokud objednáváte permanentky
přes e-mail, objednávku Vám potvrdíme.
Pokud neobdržíte potvrzení objednání, nemusel nám e-mail přijít, a proto Vás předem
prosíme o opětovné zaslání objednávky.
Děkujeme.
Za OÚ Sebranice Iva Jílková

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.
Doprava autobusem odjezdy:
Sebranice, Pohora
13.25 hod.
Sebranice, Třemošná
13.35 hod.
Sebranice, u KD
13.45 hod.

Pálení klestí
Topná sezona pomalu končí a přes velký počet požárů způsobených žhavým popelem
vysypaným do popelnic a následným požárem, který způsobil hodně škod na majetku
i na zdraví, tu máme jaro, které přináší teplé počasí, a to nás láká k úklidu zahrady po zimě.
Ten s sebou přináší spalování shrabaného listí, trávy či pálení lesní hrabanky, což vždy navyšuje počty zásahů. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy!
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné
ekologické následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající
fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické
osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých
protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt
na tuto osobu. Dále při pálení dbát těchto zásad: při náhlém zhoršení počasí – silném větru –
je nutné pálení přerušit, oheň uhasit, místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu, místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek. Opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně, místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, spalování se může
provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů. Nezapomeňte, že plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno!
Jiří Bulva, preventista požární ochrany

Sté narozeniny Miroslava Zikmunda
Ve čtvrtek 14. února 2019 oslavil v plné vitalitě krásné sté narozeniny
věhlasný cestovatel Ing. Miroslav Zikmund ze Zlína. K tomuto krásnému
výročí Vám gratuluji, pane Zikmunde, a v dalším životním období ať Vás
stále provází elán, vitalita, odhodlání, optimismus a stálé zdraví. K mému
přání se přidávají také občané Sebranic a Lubné nedaleko Poličky. Do nebe
zdravíme rovněž Vašeho parťáka a spolucestovatele Jiřího Hanzelku. Oběma
Vám mnohokrát děkujeme za všechno, co jste pro Československo a posléze
pro Českou republiku udělali. Bylo toho velmi mnoho.
Foto: internet
Knihy M. Zikmunda: Afrika snů a skutečnosti, Cejlon – ráj bez andělů,
Tam za řekou je Argentina, Sloni žijí do sta let a mnoho dalších
S úctou a přátelským pozdravem
Josef Trojtler z Lubné a občané Sebranic a Lubné

Rozpis služeb zubní pohotovosti

Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO, které se koná
v pondělí 18. 3. 2019 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová

2.–3. 3.
9.–10. 3.
16.–17. 3.
23.–24. 3.
30.–31. 3.
6.–7. 4.

Rozpis služeb zubní pohotovosti (soboty, neděle, svátky)
Březen, duben 2019
MUDr. L. Kašparová,
Polička,
MUDr. MBA E. Feltlová,
Bystré,
MUDr. P. Kopecká,
Litomyšl,
MUDr. P. Kossler,
Polička,
MDDr. M. S. Kotlárová,
Litomyšl,
MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,
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775 724 524
606 182 715
461 614 614
461 724 369
461 614 614
461 100 497

Zprávičky z mateřské školičky

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Leden i únor utekl jak voda a už budeme pomalu vítat jaro…
O tom, jak nám ve školce plyne čas při různých činnostech vypovídají nejlépe následující fotografie:

Divadlo Slunečnice
V úterý 29. ledna dostali žáci
4.–9. třídy předčasný dárek
za vysvědčení. Zhlédli hudební
pořad brněnského divadla Slunečnice, jehož cílem bylo diváky
nejen pobavit, ale i upozornit
na současnou obrovskou závislost
lidí na virtuálním světě sociálních
sítí. Po dobu dvou hodin se opravdu nikdo nenudil. Jediný herec
a zpěvák na jevišti, Kristián Šebek,
dokázal děti i pedagogy zaujmout
strhujícím vyprávěním příběhů,
zajímavým výběrem hudby, zpěvem, svým vystupováním i zapoje- Kristián Šebek, jediný účinkující
ním dětí do programu. One Man na jevišti, dokázal zaujmout všechny
Show s názvem „Live to Tell“ se diváky; foto: ZŠ
mimořádně vydařila a všemi byla
ohodnocena velmi kladně.
Mgr. Leona Plešingerová

Plesová sezóna ve školce

Okénko včelařského kroužku
Hudební vystoupení pana Kubáta o tom, jak vznikla písnička.

Dny a týdny plynou jako voda a chladné zimní
počasí již co nevidět vystřídá teplejší jarní.
Ve včelách od zimního slunovratu začíná plodování a podle narůstající teploty ovzduší se plodová plocha na plástech bude zvětšovat.
Ve včelařském kroužku jsme v polovině ledna
ze včel odebrali vzorky měli (měl je směsný odpad na dně úlu, pozn.
OÚ), které napadaly na podložky do podmetu. Tyto vzorky se pošlou do laboratoře, kde zjistí, jestli jsme dobře léčili a jestli ve včelách ještě nejsou broučci varoa.
Při ostatních schůzkách se děti snaží učit na včelařskou soutěž,
která bude v dubnu ve Slatiňanech.
Jiří Křivka

Velkým lednovým tématem byli Ptáci v zimě… Děti si vyrobily krmítka, ptáčky z ponožek,… A naučily se spoustu nových věcí.

Pozvánka na jarní keramickou dílnu

Cvičíme, učíme se a hrajeme si.

Jede, jede poštovský panáček…

Letošní školkový karneval na téma Lidová písnička se opět vyvedl… Děkuji
všem maminkám, které si dají práci s vymýšlením kostýmu a celému kolektivu
MŠ a rodinným příslušníkům za pomoc při přípravách a organizaci akce.
Foto: MŠ 12x

Za kolektiv MŠ Jana Mokrejšová
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Národopisné oblasti – Brněnsko

Kraj Smetany a Martinů

Dokončení z minulého čísla Sebranických novin.
Při prohlídce nejcennějších památek Brna nesmíme zapomenout
na supermoderní funkcionalistickou vilu Tugendhat, která je jedinou
brněnskou památkou, jež je zapsána na listině UNESCO.
Projekt vily nakreslil pro Fritze a Gretu Tugendhatovi fenomenální německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Tugendhatové byli
mimořádně úspěšní podnikatelé. Atraktivní pozemek o rozloze
dva tisíce metrů čtverečních dostala paní Greta Tugendhatová od své
rodiny Löw-Beerů, což bylo Gretino dívčí příjmení. Velký pozemek
leží ve čtvrti Černá Pole a svažuje se k Lužáneckému parku. Greta
byla úžasná vizionářka. Měla vizi prostorného a velmi prosvětleného
obydlí s jednoduchými až strohými tvary. Obydlí s celoplošnými
okny, která se dají spustit do přízemí. Tím se obytný prostor propojí
s okolní přírodou, vesmírem a nekonečnem. Architekt Ludwig Mies
beze zbytku vyhověl přání Grety a navrhl vilu podle její představy.
Stavba vily začala roku 1929 a dokončena byla roku 1931. Stavbu
financovali rodiče Grety, Löw-Beerové. Fritz a Greta bydleli v krásné
harmonické vile pouze sedm roků. Protože byli Židé, museli v roce
1938 uprchnout i s dětmi před nacisty do neutrálního Švýcarska. Ani
zde nebyli zcela v bezpečí, proto se rozhodli odejít do jihoamerické
Venezuely. O vile Tugendhat napsal spisovatel Simon Mawer knihu
Skleněný pokoj a režisér Julius Ševčík natočil film Skleněný pokoj.
Před několika lety byla
vila velmi pečlivě
a citlivě opravena.
Až budete v Brně, tak
vilu navštivte, vyzařuje z ní úžasná harmonie. Jedinečná, výjimečná a světově proslulá vila Tugendhat
zcela jednoznačně
patří do elitní společnosti světových pamáVila Tugendhat
tek UNESCO.
Ve čtvrti Pisárky si prohlédneme další mimořádnou vilu Stiassni.
Pro Alfréda a Hermínu Stiassni ji vystavěl brilantní architekt Ernst
Wiesner. K vile přiléhá největší zahrada v České republice o rozloze
přes 3 hektary. Dívčí příjmení Hermíny bylo Weinmannová. Také
do této vily se podívejte, je to impozantní stavba.
Nyní navštívíme okolí Brna.
Nejdříve se podíváme do Rajhradu, který leží v nivě řeky
Svratky. Historie tohoto sídla
sahá až do doby cyrilometodějské mise. Kníže Břetislav I. zde
v roce 1045 založil benediktinský klášter, který zprvu patřil
břevnovskému klášteru v Praze
a od roku 1813 byl samostatKostel sv. Petra a Pavla
ným opatstvím. Na místě trojZdroj: internet 2x
lodní baziliky ze 13. století byl
postaven v areálu kláštera barokní dvouvěžový kostel sv. Petra
a Pavla od geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho, který
do každé své stavby vložil jedno nebo i několik tajemství. Kostel je
překrásně vyzdoben sochami, obrazy a freskami. V roce 2005 byl
v prostorách kláštera otevřen Památník písemnictví na Moravě.
Dále zavítáme do Šlapanic, které jsou zmiňovány od poloviny
13. století. Na město byly povýšeny v roce 1965. Budova patrového
barokního zámku prošla několika přestavbami, dnes zde sídlí gymnázium. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický,
upraven barokně. U kostela stojí masivní budova bývalé scholasterie,
patřící kdysi olomoucké kapitule, dnes tu sídlí muzeum. V budově
pobýval v roce 1798 maršál Suvorov, před slavkovskou bitvou roku
1805 velitel rakouských vojsk kníže Lichtenštejn, po obsazení Francouzi velitel jejich IV. armádního sboru maršál Soult. V muzeu jsou
vystaveny jak památky z historie a národopisu Šlapanic, tak i upomínky na bitvu tří císařů a její ohlasy.
Na sever od Brna leží nádherné území chráněné krajinné oblasti
Moravský kras, kde se nachází velké množství unikátních jeskyní.
V příštím čísle Sebranických novin zavítáme společně do národopisné oblasti České Horácko.
Josef Trojtler z Lubné

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
březen 2019
Borová
10. 3. 2019
DIVADLO Technická pohádka aneb Jak si postavit auto – pro
děti od 8 let, vstupné dobrovolné, Divadelní soubor Eduarda Vojana
Brněnec
sokolovna Borová v 16:00 hod.
16. 3. 2019 – MAŠKARNÍ MERENDA
k poslechu a tanci bude hrát kapela Rytmik
sokolovna Borová od 20:00 hod.
17. 3. 2019 – Cestou necestou okolo českých hranic
ve 14:00 hod.
Povídání o cestě kolem českých hranic, kterou podnikli čtyři borovští
dobrodruzi na Simsonech
Bystré
2. 3. 2019 – Masopust
Prodej zabijačkových pochoutek od 12:00 před prodejnou masny.
Myslivecká kuchyně se otevře ve 13:00 v Sokolovně. Sraz masek je
ve 13:30 před Sokolovnou, ve 13:45 odchází průvodem k radnici.
Až do pohřbení basy, které proběhne ve 20:00, je volný program,
který můžete strávit v Sokolovně.
15. 3. 2019 – Všichni dobří rodáci
V rámci oslav 670 let od první písemné zmínky o Bystrém promítání
filmu „Všichni dobří rodáci“. Vstupné zdarma.
23. 3. 2019 – Bez obřadu
Francouzská komedie od 19 hodin v divadelním sále Sokolovny.
Vystoupí divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim. Vstupné v předprodeji na IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
Dolní Újezd
2. 3. 2019 – MASOPUST
Sokolovna Dolní Újezd, od 14:30 průvod masek od Koruny, občerstvení zajištěno
23. 3. 2019 – JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ S ESTRÁDOU
Sokolovna Dolní Újezd
Od 18:00 bude připravena výborná teplá kuchyně, od 20:00 proběhne
tradiční vystoupení souboru Jožina Janouška
Vstupné 80 Kč
Litomyšl
20. 3. 2019 – Expediční kamera
Zámecká jízdárna, 18:00
Expediční kamera
Místo konání: Klenutý sál zámeckého pivovaru (Jiráskova 133, Litomyšl 57001)
Po celou dobu akce k dispozici bar s drobným občerstvením a nápoji.
Vstupné: 70,15. 3. 2019 – Mandrage v klubu
Music Club Kotelna od 20:00 hod.
Vstupné: 420 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na
www.ticketstream.cz)
31. 3. 2019 – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: Rhapsodie
v modrém pokoji
Smetanův dům, 19:00
Aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muži mezi nebem
a jazzem. Slavné evergreeny neméně slavných autorů. Česko – americká bitva o posluchačovu přízeň. Obstojí Ježkův Bugatti Step vedle
Gershwinovy Rhapsodie v modrém?
Vstupné: 480 a 520 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na
www.smetanuvdum.cz)
Oldřiš
13. 3. 2019 – Beseda s Markétou Kutilovou na téma válečný konflikt v Sýrii a migrační trasy do Evropy
Bude doplněno fotografiemi a promítáním reportáží.
v 18.00 hod v nové hasičské zbrojnici v Oldřiši (1. patro)
1. 3. 2019 – Dětská diskotéka
zasedací místnost OÚ od 16.30 hod. do 18.30 hod.
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Kraj Smetany a Martinů

Dva dny florbalu již po šestnácté

Polička
2. 3. 2019 – POLIČSKÝ MASOPUST – 13–17 hod.
Srdečně zveme všechny na masopustní veselici pod taktovkou Divadelního spolku Tyl a muzejníků. Těšit se můžete na vše, co k masopustu patří, včetně tradičního průvodu masek po náměstí! Přijďte
v masce a zapojte se také! V areálu muzea bude plno masopustních
pochoutek s ukázkou jejich výroby. Děti si mohou vyrobit papírové
škrabošky, hodit jelitem a vyzkoušet další zábavné aktivity.
13. 3. 2019 – Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička od 18:00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů
21. 3. 2019 – koncert Marty Jandové - Barvy
Tylův dům od 19:00 hod.

lo, přesto se podařilo dvěma domácím hráčům prosadit. Tomáš Tmej
byl oceněn v kategorii nejlepší brankář turnaje a Filip Dohnal si vysloužil titul nejlepší střelec druhého hracího dne.
Turnaj Dona Bosca neboli tradiční dvoudenní florbalový maraton
si za svou dlouholetou historii získal mnoho podporovatelů a účastníků, kteří se sem rádi do rodinné atmosféry vrací i ze vzdálenějších
míst. Organizátoři rok co rok přináší novinky k zpestření sportovního
zážitku a my se můžeme těšit, co připraví na další ročník.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.florbaldb.cz
Tereza Košňarová

Pomezí
2. 3. 2019 – Dětský karneval
od 13.00 hodin na sále kulturního domu
Sebranice
2. 3. 2019 – Masopustní hody
u kapličky na Pohoře, od 12.00 hod. občerstvení, od 13.30 hod. maškarní rej. K tanci a poslechu zahraje venkovská kapela pod vedením
Jana Pohorského.
9. 3. 2019 – Ping-pongový turnaj
8.30–9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek turnaje. Přihlašovat se můžete na tel. čísle: 728 710 151, počet účastníků je omezen.
Startovné 150 Kč. Turnaj je určen pro neregistrované hráče od 15 let
výše.
16. 3. 2019 – Ping-pongový turnaj
8.30–9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek turnaje. Rozdělení
hráčů do kategorií: 1. kategorie: 1.–5. třída ZŠ, 2. kategorie: 6.–
9. třída ZŠ. S sebou: obuv do tělocvičny, pálku, svačinu. Turnaj je
určen pouze pro neregistrované hráče.
24. 3. 2019 – Pouť po kaplích ve Vysokém Lese
začátek ve 14 hodin od Killerovy kaple

Foto: www.florbaldb.cz

Letec roku 2018
Ve čtvrtek 14. 2. 2019 proběhl v pražském divadle Image
„Galavečer leteckého sportu - LETEC 2018“, ocenění nejlepších
leteckých sportovců za rok 2018.
Celým večerem provázel oblíbený televizní moderátor Petr Vichnar a spolu s ním si tuto roli vyzkoušel i pilot, Mistr světa Martin
Šonka.
Vyhodnoceni byli nejúspěšnější letci všech sportovních kategorií,
kteří mají něco společného s pohybem ve vzduchu. (například paragliding, parašutismus, balonové létání, letecká akrobacie, ultralehké
létání a mnoho dalších.)
Titul Letec roku 2018 získal, což nebylo pro nikoho překvapením,
Martin Šonka, Mistr světa v Red Bull Air Race.
Nejúspěšnějším leteckým modelářem byl vyhlášen náš
„sebranický“ Jaroslav Vostřel junior!!!
Pro třináctiletého Jardu to byla obrovská pozitivní zkušenost, před
kamerami, před širokým publikem, v přítomnosti mnoha úspěšných
lidí. Kromě krásného broušeného poháru si odnesl nezapomenutelné
zážitky z tohoto Galavečera. Mimo jiné osobní zkušenost, že čím je
člověk úspěšnější a významnější, tím je víc pokorný
a „normální“ (konkrétně mám na mysli Martina Šonku).
Eva Vostřelová

Svojanov
22. 3. 2019 – Noc s Andersenem
Od 17 hod. na přírodním hřišti a poté v knihovně ve Starém Svojanově
23. 3. 2019 – ve 14 hod. Dětský karneval na radnici ve Svojanově
24. 3. 2019 – ve 14 hod. Vzpomínka u kapličky sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí jeho svatořečení
Telecí
9. 3. 2019 – Dětský karneval – 13.30, Kulturní dům

Dva dny florbalu již po šestnácté
Neodmyslitelný florbalový turnaj Dona Bosca v Lubné zahájil
tradičně během jarních prázdnin 8.–9. února 16. ročník. Dvoudenní
florbalové klání, konané pod záštitou prvního náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka, čítalo přes 96 zápasů, při nichž
bylo zapojeno přes 300 hráčů dětí i dospělých.
Při pátečním ranním zahájení pronesl řeč posilující sportovního
ducha starosta obce Lubná Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za Salesiánské středisko mládeže Sebranice hráče přivítal
Petr Zelinka.
První utkání na hřišti patřila kategorii mladších žáků, ve které se
letos utkalo 12 týmů. Na první příčce se po vyrovnaném souboji
ukončeném až nájezdy umístil tým FBC Skuteč. Po těchto zápasech
následovala soutěž starších žáků, kde nejcennější kov získal tým
Poslední Okapáři z Litomyšle. Ve večerních hodinách patřilo hřiště
sestavám mužů nad 35 let, jež organizátoři nazývají kategorii veteránů. Zkušení florbaloví nadšenci v pěti týmech ukázali své kvality
a po vypjatých zápasech zvítězila sestava Hydra Svitavy.
Druhý hrací den pokračoval ve stejném sportovním nadšení.
Od sobotního rána na lubenské palubce hrálo 16 sestav mužů,
a i když se všichni snažili ze sebe vydat to nejlepší, vyhrát mohl pouze jeden. Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým Aquafield Litomyšl,
a stal se tak vítězem turnaje.
I když žádné lubenské mužstvo se na cenných příčkách neobjevi-

Foto: archiv rodiny Vostřelových
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Pozvánka na turnaj ve hře Člověče, nezlob se!

V sobotu 16. 3. 2019 od 14.00 hodin
se v přísálí kulturního domu v Sebranicích uskuteční

TURNAJ ve hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
První cena - dort!
Z důvodu sjednocení turnaje, nabízíme seznámení se s pravidly:
1) před započetím hry mají všichni hráči nasazeno,
2) začíná vždy nejmladší hráč u stolu a poté, ve směru hodinových ručiček, pokračují další spoluhráči,
3) hraje se pouze se 2 figurkami, které musí hráč umístit do svého domečku,
4) hraje se „na vyhazování“ a v případě, že hodí šestku + k tomu další čísla na kostce, vyhazuje spoluhráče
až na konečný součet,
5) nevyhazuje se pouze tehdy, když mají na začátku hry všichni hráči nasazeno a předchozí hráč hodí takový počet, že by následujícího hráče hned vyhodil, aniž by tento hráč vůbec rozjel hru,
6) lze zakončit hru „šestkou“, pokud to vyjde na políčka do domečku a pokud se zároveň hráč neunáhlí
a nehodí k tomu další číslo na kostce,
7) hráči se k jednotlivým hracím stolům před každým kolem osobně losují.

Občerstvení za drobný peníz připraveno stejně tak jako odměny všem hráčům!

Doprovodná akce
Děti, které budou mít hru odehranou, ale budou chtít počkat na výsledky, si budou moci zahrát ping-pong. Kdo by měl
zájem o hraní ping-pongu, ať si s sebou vezme pálky a míčky.

Pozvánka na ping-pongový turnaj

Pozvánka na ping-pongový turnaj pro děti
Zveme všechny
děti a mládež ze Sebranic a okolí
na tradiční

Ping-pongový turnaj
který se koná
v sobotu 16. 3. 2019 v orlovně v Sebranicích
8.30 - 9.00
9.00

prezence hráčů
začátek turnaje

Rozdělení hráčů do kategorií:
1. kategorie: 1. – 5. třída ZŠ
2. kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
s sebou: obuv do tělocvičny, pálku, svačinu
Turnaj je určen pouze pro neregistrované hráče.
Těší se na Vás salesiáni a další pořadatelé.
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