SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE

* Leden 2012 * 14. ročník * číslo 1*

INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 21. 12. 2011
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ZO ze dne 16. 11. 2011
− doplnění ZO paní Janou Kocichovou,
která složila slib člena ZO
− zařazení majetku do vlastnictví obce
Sebranice od obce Lubná v hodnotě
38 838,- Kč
− směrnici č. 9/2011 ,,Zásady používání
sociálního fondu obce Sebranice“ s
účinností od 1. 1. 2012
− ,,Dohodu o poskytnutí příspěvku na
financování provozu a běžné údržby na
rok 2012 pro příspěvkovou organizaci
ZŠ“
− zadání územního plánu obce Sebranice
− ,,Výzvu k podání nabídky“ na zpracování
územního plánu obce Sebranice
− žádosti o poskytnutí dotací na domovní
ČOV, s tím, že dotace budou vyplaceny
dle čísel jednacích
− prodej obecního pozemku p. č. 42/2 v
k. ú. Pohora o výměře 63 m2 za cenu
obvyklou Ing. Votřelovi
− pronájem obecního pozemku
,,na chlomě“ p. č. 188/4 v k. ú. Pohora o
výměře 8 740 m2 Agrodružstvu
Sebranice za cenu 1 748,- Kč / rok od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 s výpovědní
lhůtou 1 rok
ZO vzalo na vědomí:
− rezignaci paní Václavy Tmejové na
členství v ZO
− zadávací podmínky pro vyhotovení
architektonické a územní studie
vybraných částí obce Sebranice
− zprávu o obecních lesích
− vyhodnocení a ocenění paní Václavy
Tmejové v soutěži Dobrovolník roku
2011
− vyhodnocení a poděkování všem
zúčastněným na akci Setkání seniorů
− účast a po moc při realizaci
Předsilvestrovského posezení a
ohňostroje
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 18. ledna 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Program bude vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce.
Lenka Karalová, starostka obce

Upozornění obecního úřadu
Vážení občané,
od 1. 1. 2012 vybíráme poplatky za svoz
domovního odpadu a za držení psů.
Částku nad 1000,- Kč lze rozdělit na dvě
splátky. Splatnost poplatku je 30. 4. 2012
(druhá splátka 30. 9. 2012).
Žádáme občany a chalupáře, aby při
platbách upřednostňovali zasílání poplatků
převodem na účet obce č. 3529591/0100,
var. symbol - číslo domu. Zaplatit lze také
složenkou či hotově, a to v úředních
hodinách v pondělí nebo ve středu na OÚ.
Děkujeme.
Obecní úřad Sebranice
Místní poplatek za psy
Poplatek za psy platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
obce Sebranice.
− Poplatek se platí za psy starší tří měsíců.
− Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
− za prvního psa 200,- Kč,
− za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 260,- Kč.
− Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4.
2012.
− Pes musí být označen známkou, kterou
zakoupíte na OÚ.
Poplatek za odvoz domovního odpadu
Poplatek je 500,- Kč za osobu, každé třetí
a další nezaopatřené dítě je od poplatku
osvobozeno.

Nález
Bylo nalezeno sportovní kolo. Majitel se
může přihlásit na obecním úřadě.
Obecní úřad Sebranice
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v lednu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Marie Pakostová
Miroslav Novák
Marie Šlesingerová
Václav Klusoň
Věra Andrlíková
Marie Kuchtová
Oldřich Šlesinger
Miloslava Zavoralová
Josef Klejch
Jiří Nechvíle
Růžena Koníčková
Jiří Šlezinger
Jan Kopecký

103 let
87 let
87 let
85 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
60 let
55 let
50 let
50 let

,,Chceš-li sám sebe znát,
pohlédni jen, jak ostatní
si vedou; jestli jim
rozumět chceš, nahlédni
do svého srdce.“
Friedrich v. Schiller
Mezi nové občánky nám
přibyla holčička
Luna
Anais
Jovič.
Rodičům
srdečně
blahopřejeme!
,, Dřevo kolébky vydává nejčistší
plamen. Kéž lásky na světě přibývá a
srdce nezmění se v kámen.“
Vladimír Janovic

V prosinci zemřel
Jiří Zaoral.
,,...smrt vezme všechny bez
výhrad.“
F. Villon

Pravidelný svoz odpadů
Leden, únor 2012
Popelnice: 20. 1., 3. 2., 17. 2.
Plasty: 9. 1., 6. 2.

Vyhodnocení dotazníků
15x - ostatní (sběrný dvůr - 3x, větší ochrana stromů - 4x,
výsadba stromů - 2x, lanové centrum, kino,
pískoviště u bytovek, turistická stezka
u ,,Mikulášku“, nové WC v kulturním domě,
nové značení dopravní situace u kapličky na
Pohoře - 1x)

Vážení občané,
v listopadu loňského roku jste společně se Sebranickými
novinami dostali do schránek i dotazníky. Smyslem této obecní
ankety bylo zjistit Váš pohled na dění v obci - názory, připomínky
či podněty. Přestože bylo na vyplnění dotazníku relativně málo
času, vrátilo se nám jich poměrně dost zpátky, a já tímto děkuji
všem, kteří si našli chvilku a věnovali ji této anketě. Některé
zpracované odpovědi jsou opravdu přínosné a podnětné, někteří
respondenti využili vyplnění dotazníku spíše k vyjádření vlastních
negativních pocitů a postojů vůči lidem.
Mohu Vám slíbit, že výsledky ankety budou projednány v
zastupitelstvu a při přípravě nových projektů bude na Vaše přání a
připomínky brán zřetel. Bohužel, jak sami asi tušíte, realizace
projektů, oprav apod. bývá těsně spojena s financemi a v mnoha
případech je to běh na dlouhou trať.
V anketě bylo osloveno 869 respondentů ve věku 7 - 103 let,
dotazník jich odevzdalo 146. Pro lepší přehled uvádíme nejčastější
odpovědi na dané otázky. Často se totiž objevovaly jednotlivé
návrhy či připomínky. Zkrátka co člověk to názor. Pro zájemce
bude zpracovaný dotazník k nahlédnutí na obecním úřadě.
Lenka Karalová, starostka obce

4) Kterých akcí kulturních, sportovních, duchovních apod.
by jste se zúčastnili?
80x - nevyplněno
2x - nevím
2x - ne fotbalu
kulturní akce:
18x - kultura všeobecně
14x - výstavy
11x - koncerty
10x - divadlo
9x - přednášky, besedy
6x - zábavy, diskotéky
4x - akce pro děti
3x - zvěřinové hody, rozsvícení vánočního stromu
2x - setkání seniorů, výlet, exkurze, ohňostroj, ples,
Toulovcova slavnost, podle nabídky a úrovně

1) Co cítíte jako slabost naší obce?
59x - nevyplněno
29x - sociální byty (řešení: prodat byty nájemníkům - 4x, nahradit
byty Domem seniorů - 7x, lepší výběr nových nájemníků)
9x - nedostatek stavebních parcel (navrhované řešení: odkup
pozemků - 2x)
4x - volně pobíhající psi (řešení - větší postihy
majitelů), slabé veřejné osvětlení
3x - špatný stav cest, nesoudržnost obyvatel, nové jízdní řády,
dopravní obslužnost, starost lidí o nepořádek druhých a
ne svůj
2x - malá kapacita MŠ, finanční možnosti obce, špatná
informovanost o akcích, obecní zeleň (řešení - staré stromy
nahradit novými), špatná komunikace občanů se
zastupiteli (řešení - společná brigáda), chybějící prodejna
potravin na Sebranicích, znečišťování ovzduší firmou
Bohemia Texhouse, špatná spolupráce mezi zastupiteli a
snaha činit velká rozhodnutí bez hlubšího poznání věci,
malá ochota občanů zapojit se do dění v obci, pozdní
hlášení obecního rozhlasu (za tmy)

sportovní akce:
11x - sport všeobecně
4x - fotbal
3x - tenis
2x - zumba
duchovní akce:
12x - všeobecně
5) Co se Vám v naší obci líbí?
56x - nevyplněno
24x - koupaliště a sportovní areál
14x - úklid po obci, upravenost obce, údržba cest a silnic
13x - zeleň
9x - opravená budova ZŠ
8x - dětské hřiště, činnost kulturní komise, dostatek akcí
7x - občanská vybavenost
6x - kostel, salesiánské středisko, paní starostka
5x - permanentky na koupaliště, vše
4x - MŠ
3x - spolupráce obce a salesiánského střediska, osvětlení,
práce zastupitelstva
2x - hřiště na plážový volejbal, masopust, nový rozhlas, mladé
rodiny

2) Proč Vám chybí v obci průmyslová zóna, v jaké části obce
by se Vám líbila?
60x - nevyplněno
50x - ne, nechybí
17x - ano (na Sebranicích u vysílače nebo sušky)
9x - důrazně proti
6x - ano (za areálem Agrodružstva na Pohoře), neurčeno
konkrétní místo

6) Co Vám v naší obci schází?
60x - nevyplněno
7x - obchod na Sebranicích, venkovská pospolitost, dobré
vztahy mezi lidmi
6x - zubař
5x - malá lékárna, restaurace s penzionem pro konání oslav
4x - posilovna, dobré autobusové spojení
3x - druhé tenisové hřiště, sportovní hala, kino, původní
hostinec v centru obce, místo a aktivity pro volný čas
juniorů, akce pro seniory, lanové centrum, lesopark,
pořádek v areálu sušky na Sebranicích - úklid autovraků
2x - sběrný dvůr, funkční veřejné osvětlení, více zeleně,
lavičky, více pracovních příležitostí, chodníky, lepší
údržba silnic v zimě a prohrnování sněhu, větší zapojení
občanů do dění obce, zrcadlo při výjezdu od kostela a ZŠ
na hlavní silnici, hračkářství

3) konkrétní projekty
6x - nevyplněno
122x - oprava cest (z toho na Pohoru kolem bytovek - 8x, třešňová
alej ke Kališti - 6x, kolem Malých ke ,,Třem
kocourům“ - 6x, chodník ke koupališti
na ,,Kuvajtě“ - 4x, konec cesty na Machkově
louce - 4x, na Pohoru kolem Vostřelových - 2x, kolem fotbalového hřiště, kolem
Toulovcovy kašny, kolem Svůrových, lesem
ze Sebranic ke koupališti - 1x)
99x - rekonstrukce kulturního domu
89x - zajištění parcel pro novou výstavbu
58x - zateplení zdravotního střediska
57x - Dům pro seniory
56x - výstavba kabin a dalšího zázemí pro fotbalisty
39x - výstavba ČOV a kanalizace
35x - nové fotbalové hřiště
29x - tréninkové hřiště, umělá tráva za koupalištěm

Pokračování na další straně
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Zhodnocení dotazníku

roku Pardubického kraje s pozvánkou do Evropského parlamentu.
Na poli kulturním proběhlo mnoho akcí pro širokou veřejnost. Na
své si přišli nejen rodiny s dětmi, ale i dospělí a senioři.
Uskutečnil se první ročník Obecního mariáše a turnaje v Člověče,
nezlob se. Proběhla Módní přehlídka, hrálo se o první místo v ping –
pongu a v Sebranickém pětiboji. Sešli jsme se na Masopustní
veselici s pravou domácí zabíjačkou pana Ondráčka u kapličky, při
Farní akademii, na oslavě Dne matek, na Pohádkovém lese nebo na
Toulovcově letní slavnosti. Navštívit jsme mohli Den řemesel,
potkali jsme se také na Rozloučení s prázdninami a na sv. Václava
na kolejích při recesistické akci spolku SAN, na třídenní Podzimní
výstavě, při oslavě keltského svátku, na kančích hodech nebo u
Rozsvěcení vánočního stromu. A nemohu zapomenout na Adventní
koncert a na Předvánoční setkání seniorů. V závěru roku jsme se
viděli ještě na Předsilvestrovském posezení a na závěrečném
ohňostroji.
Dále jsme uspořádali dva zájezdy, tady musím dodat, že byly
velice povedené dokonce se sluníčkem, a to na muzikál do Prahy a
do podzimních Krkonoš.
Konaly se u nás tři plesy, a to Farní, Dětský a Hasičský, a pro
mladé tu byla Velikonoční a Kateřinská zábava.
Celkem proběhlo v naší obci více než 30 kulturních a
společenských akcí. Všem organizátorům, kteří se podílejí na
společenském a kulturním životě naší obce - tj. hasičům, sokolům,
salesiánům, včelařům, zahrádkářům, myslivcům, spolku SAN,
KDU-ČSL, Pohorance, škole, školce, umělecké škole, kulturní
komisi obce - prostě všem obětavým lidem a jejich rodinám, kteří
nežijí jen sami pro sebe, ale myslí a dělají i pro druhé, patří veliké
DÍKY, DÍKY, DÍKY.
A teď trochu statistiky. K 1. lednu 2012 žije v Sebranicích 964
obyvatel, na začátku roku 2011 to bylo 959 obyvatel. Přihlásilo se 12
nových občanů a 11 se odhlásilo, narodilo se 15 nových občánků a
zemřelo 11 našich obyvatel.
Do života obce jsme přivítali tyto malé občánky - Jáchyma
Kučeru, Jiřího Trávníčka, Martinu Pohorskou, Jindřicha Nagyho,
Myu Gavioli, Magdalénu Kotoučkovou, Václava Leksu, Vítězslava
Štěrbu, Kateřinu Kuchtovou, Kateřinu Švecovou, Nelu
Brabencovou, Františka Malého, Lunu Anais Jovič, Marka Mokrejše
a Kryštofa Kalinu.
Rozloučili jsme se s 11 našimi občany, a to se Zdeňkem
Kvapilem, Františkou Stehlíkovou, Janem Kopeckým, Vlastou
Jílkovou, Václavem Tmejem, Annou Klusoňovou, Zlaticí Havlovou,
Ludmilou Klusoňovou, Františkem Machem, Janem Vostřelem a
Jiřím Zaoralem.
Sebranice jako místo, kde chtějí žít, si vybrali Petr a Blanka
Lidmilovi, Miloš a Marcela Pražanovi, Kamila Trávníčková,
Antonín Honek, Petra Schutzova, Zdeňka Janků, Petr Kadlec a Petr a
Marcela Hartmanovi .
V roce 2011 vstoupilo do stavu manželského 8 párů:
Radka Dvořáková a Zdeněk Říha
Petra Kopecká a František Kalina
Radka Rejmonová a Michal Gabrlík
Miloš Kárský a Marcela Hurychová
Petra Klusoňová a Jiří Dřínovský
Petra Břeňová a Petr Kadlec
Jarmila Zindulková a Petr Sommer
Petra Kopecká a Siniša Jovič
Zlatou svatbu jsme oslavili s manželi Ludmilou a Jaroslavem
Šlezingerovými, Ludmilou a Janem Zindulkovými, Boženou a
Josefem Jílkovými.
Drazí spoluobčané,
přeji Vám, aby rok 2012 byl pro nás všechny radostný, úspěšný a
plný dobrých zpráv. Přeji nám všem pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a úspěchů.
Lenka Karalová, starostka obce

7) Co myslíte, že by prospělo rozvoji obce?
78x - nevyplněno
18x - nové stavební parcely pro místní občany
7x - průmyslová zóna
5x - vyšší finance, větší využití dotací, hlubší pochopení a delší
rozvaha a uvážlivost při rozhodování zastupitelstva, nové
pracovní možnosti
4x - komunikace a lepší spolupráce občanů
3x - lepší výběr nájemníků obecních bytů, stanovené priority
obce, parkoviště u kostela, pokácení starých nebezpečných
stromů u kostela
2x - chodníky na Kuvajtě, uzavření provozovny firmy Bohemia
Texhouse
8) Co uděláte pro svoji obec Vy?
62x - nevyplněno
37x - udržovat pořádek v okolí svého bydliště
26x - výpomoc v případě potřeby, při kulturních a jiných akcích
5x - účast na pořádaných akcích, účast na brigádě
4x - dle možností
3x - úklid odpadků po vsi a okolí, více vlastní aktivity
2x - finančně přispěji na konkrétní projekt, propagace obce,
budu se dobře učit, pořádáme akce pro děti v salesiánském
klubu mládeže

Závěrečné zhodnocení roku 2011
Milí spoluobčané!
Nedílnou součástí začátku nového roku bývá zhodnocení roku
uplynulého - pro mne velice rychlého roku plného změn - roku
2011.
Bylo dokončeno několik investičních akcí. Jednou z nich byla
oprava komunikace od čp. 263 k čp. 268 v nákladech 599 940,- Kč,
z toho obec zaplatila cca 180 000,- Kč ze svého. Současně s tím se
v této lokalitě dobudovalo veřejné osvětlení v hodnotě 84 224,- Kč.
Letos byla vyúčtována největší investice z loňského roku, a to
revitalizace budovy základní školy. Celkové náklady na zateplení
činily 3 947 335,- Kč, z toho obec do zateplení investovala cca
1 120 000,- Kč. Zjara jsme se věnovali obnově areálu koupaliště.
Zrekonstruovalo se brouzdaliště v hodnotě 527 000,- Kč, kde děti
mají příjemnou teplou vodu. Po dohodě s majitelem pozemku,
panem Zavoralem, se rozšířilo oplocení areálu, což umožnilo
vybudování nového hřiště na plážový volejbal v ceně 402 000,- Kč.
Dále jsme dokončili parkoviště u MŠ, opravili zdi u Mikulášku a
u hlavní silnice u čp. 12 na Sebranicích, opravu potřeboval také
most u Šturců. Upravila a zpevnila se cesta k čp. 158 a čp. 144,
natřelo se zábradlí u cest a cestiček a vysadily se nové břízy u
silnice. Údržba se věnovala také Toulovcově kašně a moštárně,
objekty se natřely a spravily.
Nově se vybavila Hospůdka u hastrmana – restaurace a kuchyně.
V základní škole jsme opravili toalety a vyměnili vadné bojlery, na
hřbitově jsme nechali opravit podlahu v bývalé márnici. Za dotaci
Mikroregionu Desinka se zhotovily přístřešky pro popelnice pro
domy č.p. 251 a 253. Ve spolupráci s Povodím Labe se vyčistila a
opravila část koryta potoka na Machkově louce a průběžně se čistí
a obnovuje obecní les. Radost nám od prosince dělá nově
vyřezaný betlém od pana Františka Malého a Josefa Matouše.
Ráda bych na tomto místě s vděčností poděkovala všem
občanům, kteří nám přišli na jaře pomoci na koupaliště a tím ho
připravit na sezónu. V dnešní době není moc rozšířeným zvykem
nezištná pomoc druhým, a proto si jejich přístupu velmi cením. A
už teď se těším na další společné akce.
Ráda bych poděkovala i všem zaměstnancům obce, kteří nám
pomáhají udržovat v naší pěkné vesnici pořádek. Děkuji tímto
všem zastupitelům za jejich práci a věřím, že najdeme i v příštím
roce chuť a energii k vzájemné spolupráci.
Na konci roku rezignovala na post zastupitele obce paní Václava
Tmejová a dle volebního zákona a zákona o obcích ji nahradila
paní Jana Kocichová. Paní Tmejové chci velmi poděkovat za její
příkladnou dlouhodobou činnost v zastupitelstvu obce Sebranice.
Za svoji obětavou činnost dostala letos i ocenění Dobrovolníka
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Na slovíčko...
...tentokrát s MIROSLAVEM NOVÁKEM
Dříve než se pustíte do čtení tohoto rozhovoru, ohlédněme se
společně za historií sportu u nás.
Vše začalo v květnu roku 1923, kdy byly v Sebranicích
založeny dva tělovýchovné spolky - Sokol a Orel. Činnost obou
byla velmi intenzivní, ale také konkurenční. Rozdíl spočíval
v tom, že Orel byl nábožensky založen a kromě osvěty
tělovýchovné dbal i na osvětu duchovní. Zatímco ale Orel za
minulého režimu zanikl, Sokol přetrval až do dnešních dnů.
Jediným dokladem činnosti Orla v Sebranicích tak je kulturní dům
,,Orlovna“, který byl postaven v roce 1933 většinou
dobrovolnou prací občanů.
Oba spolky měly velký počet členů, ale vzájemně
nespolupracovaly. Dopoledne patřilo Orlu - bohoslužba, průvod
atd. a odpoledne Sokolu - průvod, cvičení apod.
Blíže se teď podívejme na činnost Sokola.
V pamětní knize ,,Sokola sebranického“ popsal kronikář Josef
Šlesinger bohatou činnost spolku během let 1923 až 1938.
Například hned po svém založení uspořádal Sokol tzv. Husovy
oslavy s tradičním pálením hranice a tohoto prvního průvodu se
zúčastnilo údajně 1200 lidí. V roce 1923 uspořádal Sokol 30
přednášek a dvě divadelní představení, s kterými hostoval i
v okolí. V prosinci stejného roku byl pořádán sokolský večírek
s pestrým programem. První veřejné cvičení se v Sebranicích
konalo v roce 1924 za účasti 430ti cvičících (i z okolních jednot) a
v průvodu z Pohory na Sebranice jich pochodovalo dokonce 520.
V roce 1924 byla činnost spolku ještě intenzivnější (např.
uspořádal 48 vzdělávacích přednášek).
Začátkem třicátých let se v Sebranicích domluvilo několik
pokrokových sedláků a na svoje náklady nechali vybudovat
koupaliště v údolí za ,,Mikuláškem“. V roce 1932 bylo slavnostně
otevřeno a hojně jej navštěvovali nejen místní, ale i lidé ze
širokého okolí. Koupaliště ale během let, hlavně za druhé světové
války chátralo, až zaniklo docela. Současné koupaliště bylo
vybudováno v roce 1971 a stojí o několik desítek metrů níže než
to předešlé.
Postupem let se činnost Sokola omezila jen na určitá jednotlivá
odvětví sportu. Veřejná cvičení - tzv. slety - zanikly úplně. Kromě
oblíbeného fotbalu se v Sebranicích v 70. a 80. letech na velmi
dobré úrovni hrál také volejbal a stolní tenis.
Tolik stručný náhled do historie sportu a teď už nechme
promluvit jednoho z žijících pamětníků začátku Sokola u nás.
Pane Nováku, prozraďte mi, co se Vám vybaví, když se
řekne Sokol Sebranice?
Pro mě je srdeční záležitostí číslo jedna fotbal. Hrál jsem si
s míčem snad od té doby, co jsem začal chodit. Na Sebranicích
nebylo žádné hřiště, a proto jsme si kopali, kde to jen šlo. Naštěstí
pro nás tu žilo několik do sportu zapálených velkých sedláků.
Jeden z nich, hospodář Pohorský - říkalo se mu Machek - daroval
Sokolu svoje pole či louku - to už přesně nevím - v místě dnešního
vysílače. Tam se pořádaly slety, tam jsme hráli kopanou. Ale mělo
to jednu velkou nevýhodu - tu strmou stráň dolů. Jak tam někdo
zakopl míč, bylo zle. Pod strání bydlel nerudný člověk, který nám
míče nejenže bral, ale návdavkem nám dal co proto. To víte, my
byli malí špunti, mě bylo tenkrát nějakých šest let.
Vzpomínám si ale i na pana Josefa Šlesingera ze Sebranic, který
nám naopak vždy ochotně propůjčil svoje pole za chalupou na
zápasy. No bylo to různé.
A jak to bylo s fotbalem a s Vámi dál?
V jednu chvíli to vypadalo, že se se sebranickým fotbalem budu
muset rozloučit. Za prezidenta Svobody v roce 1960 jsem měl
nastoupit povinnou vojenskou službu, ale protože jsem byl už
ženatý a byl ze mě táta, nechtělo se mi na dva roky pryč. A tehdy
vyhlásili v republice takovou akci - ten, kdo se dobrovolně
přihlásil na tři roky do dolů, nemusel na vojnu. Řešili jsme
s manželkou tehdy i bydlení, v domě mých rodičů byli přiděleni
podnájemníci a my neměli kde bydlet. Všechny tyhle okolnosti
nakonec rozhodly, že jsem s rodinou odešel do Ostravy. Ale
zanedlouho jsem tam onemocněl žloutenkou a nemohl už dál
v dole pracovat. Přesto jsem musel sehnat ještě mnoho potvrzení a
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absolvovat hodně vyšetření, než jsem se mohl s rodinou vrátit do
už uvolněného domku mých rodičů na Sebranicích. Jinak bychom
teď možná bydleli kdovíkde. No a tady jsem se postupem času
zapojil do Sokola.
Ale pokud vím, tak vy jste nebyl jen řadovým hráčem. Stál
jste v čele Sokola, byl jeho dlouholetým předsedou.
Víte já pro kopanou žil. Byl to a stále je můj největší koníček.
Ale já na to nebyl sám. V Sebranicích vždycky bylo hodně
ochotných lidí, kteří pomohli. Velkou podporu měl Sokol v osobě
tehdejšího předsedy MNV Josefa Dřínovského, a také JZD nám
hodně vycházelo vstříc. A třeba Bohouš Dvořák (učitel zdejší ZŠ pozn. red.) ten se hodně angažoval a pomáhal. A nejen on.
Rád vzpomínám třeba na Fandu Válového. To byl fotbalista,
který hrál srdcem, takový poctivák, na hřišti by nechal duši.
Fanda měl sice ploché nohy a byl trochu při těle, ale ten zápal pro
hru by mu mohl kdekdo závidět. Nebo Josef Kopecký. Čekával
jsem u autobusu a když nepřijel brankář, nějaký Pulkrábek, musel
jsem honem běžet ke Kopeckým, jestli by nešel Pepík chytat. A
ten nikdy neřekl ne.
A nebo pan Řehák. To byl tak zapálený fanda do fotbalu, vždy
ochotný nám pomoci. On měl tři dcery, žádného syna, a to není
pro fotbalistu nic lehkého. A tak paní Řeháková musela holkám
aspoň uplést oranžové svetry, stejné jako byly naše dresy. Na toho
moc rád vzpomínám.
A z těch pomocníků, kteří sice fotbal nehráli, ale nikdy nemohli
chybět, musím vyzdvihnout Vaška Kučeru z Třemošné, říkalo se u
nich u Sáňků. On dělal pomezního rozhodčího, jezdil s námi,
lajnoval, spravoval, na něj bylo vždycky spolehnutí.
Takhle to vypadá, že měl sebranický fotbal na růžích
ustláno.
Ale to víte, že problémy se také našly. Samozřejmě, že přišly
sezóny, kdy jsme neměli dostatek svých fotbalistů. My jsme
začínali dohromady s Horním Újezdem, ale ten se později od nás
trhl. Někdy se zkrátka kluci neurodí, a proto za nás hráli hráči
z Litomyšle a z vojenské posádky na Pohodlí. Já měl známého
v Litomyšli, nějakého Sakače a ten měl zase známého v Praze na
Dukle. Slovo dalo slovo a z Dukly na Pohodlí posílali na vojnu
šikovné fotbalisty. Uspořádali jsme díky tomu na Sebranicích
dokonce besedu s Masopustem, Skoblou a Doležalem, to byli
velmi populární fotbalisti.
A co v současnosti? Sledujete ještě sebranický fotbal?
To víte, že jo. Já už sice nevydržím stát celý zápas u hřiště, ale
když je hezky, tak na poločas rád zajdu. No a když je špatné
počasí, tak aspoň číhám u branky, abych nepropásl prvního, kdo
kolem půjde. A pak si ještě všechno přečtu od pana Vandase
v novinách. Mám z nich radost, z kluků. Dokud se u nás najdou
lidi ochotní se pro sport obětovat, nebude to s naším fotbalem tak
špatné.
Děkuji Vám za rozhovor.
V lednu, kdy vychází v novinách tento rozhovor, slaví pan
Miroslav Novák významné životní jubileum. Já mu nejen za sebe
přeji hodně zdraví, pohody a stále tak veselou mysl, jakou při
našem povídání měl.
Radka Kučerová

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali za uspořádání
předvánočního Setkání seniorů, na kterém nás svým vystoupením
potěšily děti z mateřské školky. Děkujeme také všem, kteří se na
přípravě setkání podíleli a tím pomohli vytvořit příjemné
odpolední posezení. Potěšil nás i pěkný dárek od Agrodružstva
Sebranice.
Poděkování patří také kulturní komisi a naší paní starostce za
hezké Předsilvestrovské posezení, které zpestřily děti ze ZUŠ
svými tanečky. Moc se nám to líbilo.
Děkují senioři
Po předvánočním Setkání seniorů byl v jídelně Agrodružstva
nalezen dámský tmavý rozpínací svetr. Vyzvednout si jej můžete v
pracovní době v jídelně.

Vyprávěj

Potěšilo nás

Pokračování z minulého čísla.
Ale chceme si ještě užít Las Vegas, a tak se vracíme zpět.
Navštívíme obchody, nakoukneme do kasina a ještě objevíme
zpívající fontánu. Naše zpívající fontány v mariánských lázních a
na Výstavišti v Praze jsou v porovnání s ní úplné hračičky. Ale
vše jednou končí, a tak si večer při vínečku čteme o Údolí smrti,
které navštívíme zítra.

Milí spoluobčané,
jistě jste si ve Svitavském deníku přečetli reportáž z udělování
cen za práci dobrovolníků. Na tomto ceremoniálu ve středu
7. prosince jsem se ocitla i já. Ale začněme pěkně po pořádku.
Pardubický kraj již několik let vyhlašuje Ceny za dobrovolnictví
a tím uděluje uznání lidem, kteří se věnují nezištné práci pro
druhé. Když jsme se o této akci dozvěděli, okamžitě nás napadla
osoba, která by si toto uznání zasloužila. A tak Jana Svobodová a
Miluška Vopařilová vyplnily přihlášku a poslaly ji do Pardubic.
Do kolonky jméno napsaly Václava Tmejová. Věřím, že se mnou
budete souhlasit, že naše Vendulka, jak jí všichni říkají, je duší
společenského života v Sebranicích, nechybí u řady akcí, které se
pořádají nejen pro děti, ale i pro dospělé. Vzpomeňte si: Podzimní
výstava, masopust, Den matek, Toulovcova letní slavnost,
přednášky, besedy, cvičení pro děti i ženy... Ano, tam všude jste
mohli Vendulku potkat.
Její práce pro druhé si velmi vážím a jak se ukázalo, stejný
názor měl i Pardubický kraj, který poslal Vendulce pozvánku na
slavnostní večer, při kterém měly být ceny udělovány. Bohužel ji
zradilo zdraví a nemohla se osobně ceremoniálu zúčastnit, a proto
jsem se vydala do krajského města já, abych jí děkovný list
přivezla. O tom, jaké uznání v této akci získala, nebylo dopředu
nic známo a o to větší byla moje radost, když jsem zjistila, že
Vendulku pozvali na pódium jako první! Měla jsem obrovskou
radost.
Když jsem jí cenu a s ní i pozvání do Evropského parlamentu v
Bruselu přivezla, byla dojatá. U kafe jsem jí děkovala za její práci,
ale ona mi pověděla: ,,Člověk sám nic nezmůže. Mám kolem sebe
spoustu lidí, kteří pomáhají, to ocenění patří i jim.“ Zlatá slova.
Při rozloučení jsem jí přála hlavně brzké uzdravení, aby si ten
výlet do Belgie opravdu užila.
Člověk někdy bere jako samozřejmost práci toho druhého. Jsem
ráda, že tím, že jsme Vendulku do soutěže přihlásili, se nám
povedlo toto klišé změnit.
Vím také, že v Sebranicích bychom mohli Cen za
dobrovolnictví udělit mnohem víc. Nemyslíte?
Lenka Karalová, starostka obce

Sobota 28. 10. 2006
Ráno vstáváme zase až v 5.30 hod., snídáme, zase konečně
,,Káčkem“. Větší kontrast si Zdeněk nemohl vymyslet než přejezd
z Las Vegas do Údolí smrti. Také hned za městem vjíždíme do
pouště, oblasti samého písku, kde neroste nic, kromě sem tam trsu
trávy. Navíc Zdeněk zabloudil, snad již potřetí za
1 850 mil. Schytal to od nás, protože kdybychom mohli spát, tak
to ani nezjistíme. Však mu Líba dá co proto, až to na něho
práskneme. Víťa zase urguje hymnu a jeho paní Zdena má k tomu
výhrady, že to bude budit Anežku. Já z dlouhé chvíle fotím
alespoň písek. Miloš hledí do mapy a nadává, že v tom písku není
žádný záchytný bod. Před několika dny jsme bloudili na přehradě
a teď pro změnu v poušti. Tehdy bylo kolem nás moře vody, teď
samá poušť. Nevím co je větší zlo. No, nezahynuli jsme. Po
několika hodinách jízdy jsme dojeli do vesnice, kde byl dokonce
skanzen a celá alej palem. Nejdříve jsme se domnívali, že je to
Fata morgana, ale když jsme si sáhli na palmu, nebyla to atrapa.
Jedeme na nejslavnější vyhlídkový bod Zabrisnie Point. Vidím
poprvé v životě hory z písku, krásné. Rozeklaná měsíční krajina v
červených a hnědých tónech. Svit slunce do písečných dun vytváří
přímo abstraktní pohledy. Nemohu jinak než fotit a fotit. Zdá se,
že zdejší krajina je zcela bez života. Omyl. Žijí zde pouštní králíci,
kojoti a šelmy. Na jaře po prudkých deštích se poušť promění v
rozkvetlý květinový sad. Zvláště působivé jsou obří kaktusy s
velkými květy. Jsme v oblasti Národního parku Death Valley - v
Údolí smrti. Jedeme dál a nacházíme ještě jednu oázu. Zelené
golfové hřiště, které je svojí polohou 65 m pod úrovní moře a je
nejníže položené na světě. Hned vedle něj je datlový les, palmový
háj s jezírky plné zelené vegetace. To vše existuje díky
nekonečnému zalévání. Je to poslední civilizace. Odjíždíme do
centra Údolí smrti. Po dlouhé hodiny jízdy potkáváme během
hodiny nejvýše jedno, dvě auta. Přijíždíme do Bodxateru - nejnižší
pevninské místo na západní polokouli - 85,95 metrů pod hladinou
moře. Vedro k zalknutí. V písku lze bez problémů uvařit vejce.
Teplota zde může dosáhnout 50 stupňů C. V roce 1913 zde byla
naměřena teplota 57 stupňů C. Při vjezdu do údolí pohled na dno
vyvolává dojem, že vidíme jezero. Kdepak jezero v Údolí smrti, je
to sůl. Procházíme po dně a mně to nedá, abych neochutnal, zda je
to skutečně sůl. Je. Důkaz byl neomylný. Musím hrdě přiznat, že
jsem spatřil právě zde zpěvného ptáka havrana. Byl docela
vypasený a očividně krotký. Po pravdě řečeno, bylo to překvapení.
V tom pekelném vedru jsme si matně vybavili, jak nám Zdeněk v
jednom kasinu v Las Vegas objednal Tekilu, populární americký
alkoholický nápoj v ledové tříšti. Získávám informaci, že se zde
začátkem července, v době největšího vedra, pořádá závod na 130
mil. To jsou fakt blázni. Název tomuto údolí dali v roce 1849
zlatokopové, když jich při bloudění mnoho zahynulo. Musíme
odjet, protože v okruhu 84 mil není jediné obydlí. Po více jak 2
hodinách jízdy spatříme první obydlí. Přijíždíme do města Ridgest
a ubytujeme se opět v motelu ,,6“.

Závěrečná zpráva obecní knihovny
V roce 2011 bylo registrováno 63 čtenářů, což je úbytek oproti
loňskému roku a to z toho důvodu, že došlo k vyřazení
neaktivních členů obecní knihovny. Celkem se v knihovně
vystřídalo 613 čtenářů, z toho dětí do 15 let bylo 298.
Vypůjčených titulů bylo 1 485. Nejlepší čtenáři byli odměněni
drobnými dárky od sponzorů. Děkuji.
Nejlepší čtenáři: Nováková M.
Zavoralová M.
rodina Kysilkova
Šturcová K.
Kalánková B.
Jílková E.
Kopecká A.
Spěváková H.
Stříteská M.
Prokůpková B.
Na viděnou v novém roce se těší knihovník Oldřich Šlezinger.

Nepřehlédněte

Neděle 29. 10. 2006
Vstáváme jak jinak než v 5 hodin. Tentokrát nesnídáme v ,,K“,
ale u pumpy. Protože slunce vychází až v 7. 15, je jasné, že naše
ranní probouzení je za tmy. Dnes máme namířeno na sekvoje.
Zatímco včera jsme při průjezdu Údolím smrti potkali asi 5 aut,
dnes jsme opět v civilizaci. Čeká nás průjezd pohořím Sierra
Nevada. Vidím kuriózní značku - 20 mil zatáček. To bude
motanice. Anežce začíná být špatně, ale snáší to srdnatě. Zdeněk
zatáčky zvládá bravurně, jednou rukou řídí, v druhé drží kafe a
popíjí. Ještěže nemá mobil, to bychom jeli rovně. Ostatně mu to
už po několikáté připomínáme. Ale Zdeněk je v některých věcech
Pokračování příště. Mirek Havran
paličák.

Přehled kulturních a společenských akcí v Sebranicích
v lednu a únoru
13. 1. 2012 FARNÍ PLES
28. 1. 2012 DĚTSKÝ PLES
10. 2. 2012 HASIČSKÝ BÁL
11. 2. 2012 OBECNÍ MARIÁŠ
12. 2. 2012 DĚTSKÝ KARNEVAL
18. 2. 2012 MAŠKARNÍ PRŮVOD S DOMÁCÍ ZABÍJAČKOU
Podrobnosti budou plakátovány. Změna vyhrazena.
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nastřelené tyče. Druhý zápas s Poličkou byl vyrovnaný. Soupeř
byl ale nebezpečnější v útoku a po naší chybě skóroval. Třetí
soupeř Borová. Letos jsme s nimi ještě neprohráli, ale poslední
zápasy už byly vyrovnané. V utkání jsme se trochu trápili a
vítěznou branku vstřelil Matěj Kysilka. Se Svratkou, naším
čtvrtým soupeřem, jsme se v minulosti několikrát utkali a vždy to
bylo velmi vyrovnané. Tentokrát po dvou brankách našeho
nejlepšího střelce Matěje Kysilky jsme byli šťastnější my.
Poslední zápas celého turnaje rozhodoval o mnohém. Ještě tři
mužstva měla šanci na vítězství v turnaji a čtyři na medailové
pozice. V případě výhry bychom byli první my, při remíze Polička
a prohra by znamenala první místo pro Jimramov. Kluci šli do
zápasu s velkým odhodláním, ale také trochu s obavou, aby to
nepokazili, a to je asi nakonec svazovalo. Polovina utkání byla
vyrovnaná, pak se ale dvakrát prosadil nejlepší střelec a asi i hráč
turnaje a bylo z toho pro nás nakonec jen čtvrté místo. Kluci
zaslouží pochvalu, a i když byli oslabeni o čtyři hráče, odevzdali
ve všech zápasech maximum. Teď si dáme fotbalové prázdniny a
sejdeme se zhruba v polovině ledna.

Rozhlédni se, člověče!
KOZLOVSKÝ KOPEC
Do nadmořské výšky 601 metrů se nad Českou Třebovou vypíná
Kozlovský kopec. Turisticky atraktivní výhledový bod získal ještě
více na významu v roce 1929, kdy na něm byla Vojenským
zeměpisným ústavem postavena třicet metrů vysoká triangulační věž.
Českotřebovští turisté přesvědčili zeměměřiče, aby ji zpřístupnili i
veřejnosti. Stalo se a věž sloužila dalších deset let jako rozhledna. V
r. 1939 byla však zasažena bleskem a její nepřístupné torzo bylo
po válce strženo. Protože je vrchol Kozlovského kopce
poměrně plochý a částečně ho přerostl les, byl pak výhled citelně
znemožněn. Až na přelomu tisíciletí (1999 - 2000) byla za spolupráce
společnosti Radiomobil a Klubu českých turistů postavena nová 55
metrů vysoká kovová věž. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 33
metrů a vede na ní 174 schodů. Věž však kupodivu nebyla postavena
na samém vrcholu kopce, kde stála ta původní, ale o něco níže, takže
výhled z ní není dokonalý. To postihlo především samotné město
Česká Třebová, z něhož je vidět jen část. Jinak lze přehlédnout
Orlické hory, část Českomoravské vysočiny, okolí Pardubic s dobře
viditelnou Kunětickou horou, za příznivých podmínek severně i
Krkonoše a východně Jeseníky s Pradědem. Z poněkud "utopeného"
centra Litomyšle je vidět sotva jen polovinu, stejně tak i tu výše
položenou část Sebranic.
Na Kozlovský kopec vede červeně značená cesta lesem z České
Třebové, opačným směrem z Litomyšle přes Strakov a Zlatou
studánku. Od zastávky Svinná odbočkou na Zhořském kopci dojdete
k rozhledně lesem po zeleně značené cestě, využívané v
zimě především běžkaři. Dojet ze Sebranic až nahoru k rozhledně
lze autem nebo i na kole přes Litomyšl, stoupající cesta od Suché
přes Pazuchu dá cyklistům ale trochu zabrat. Vítané občerstvení je
možné v chatě Maxe Švabinského (postavena roku 1932) přímo u
rozhledny. Malířovu udržovanou chaloupku doporučujeme navštívit
v nedaleké vesničce Kozlov. Pěší turisté mohou pokračovat lesem na
malebné poutní místo Na horách s přívětivou restaurací, odkud je to
pak už jen necelé dva kilometry dolů do Třebové na autobus.
Zdeněk Vandas (příště Vojtěchovská rozhledna)

Podzim v číslech - starší přípravka:
Soutěžní utkání podzim:
24 - 23 - 1- 0 - 195:31 70 bodů 1. místo
Odehrané zápasy:
24 - Kysilka L., Šturc J., 21 - Bartoš P., Kučera L., Jílek L.,
20 - Kysilka M., 18 - Jílek M., Vazler M., 15 - Šmíd D., Boštík
F., 9 - Kuchta V.
Vstřelené branky:
65 - Kysilka M., 38 - Kučera L., 33 - Boštík F., 19 - Bartoš P.,
Jílek M., 8 - Šmíd D., 7 - Vazler M., 4 - Šturc J., 1 - Jílek L.,
Kuchta V.
Tabulka podzimu:
1. Sebranice
24 - 23 - 1 - 0 195:31 70b
2. Borová
24 - 12 - 2 - 10
99:92
38b
3. D. + H. Újezd
24 - 6 - 3 - 15
80:133 21b
4. Čistá
24 - 3 - 2 - 19
39:159 11b
Zápasy celkem: 30 - 26 - 2 - 2 208:37
Odehrané zápasy celkem:
30 - Kysilka L., 27 - Kučera L.,Jílek L., 26 - Bartoš P., Kysilka
M., 25 - Šturc J., Jílek M., 20 - Vazler M., 16 - Boštík F.,
9 - Kuchta V.
Vstřelené branky celkem:
70 - Kysilka M., 40 - Kučera L., 33 - Boštík F., 19 - Bartoš P.,
Jílek M., 9 - Šmíd D., Vazler M., 6 - Šturc J., 2 - Jílek L.,
1 - Kuchta V.
Králem střelců se jednoznačně stal Matěj Kysilka, který nastřílel
70 branek za půl sezony.
Závěrem bych chtěl všem popřát hodně zdraví a porozumění v
novém roce.
Fotbalové ozvěny starší přípravky připravil Václav Kovář.

Fotbalové ozvěny elévů
Polička 18. 12. 2011
V neděli 18. 12. odehrálo mužstvo starší přípravky halový
turnaj v Poličce. Hrálo se systémem každý s každým, počet hráčů
4+1, jednou 14 min. Turnaje se zúčastnila družstva Poličky a M.
Třebové hrající krajskou soutěž, Jimramov a Svratka hrající
okresní soutěž Vysočiny a Borová a Sebranice hrající okresní
soutěž Svitavska. Měli jsme k dispozici 7 hráčů + posilu z
Horního Újezda, Honzíka Pechance.
Naši nastoupili takto:
Kysilka Lukáš
Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kysilka Matěj
Kučera Lukáš
Na střídačce: Jílek Martin, Pechanec Jan, Vazler Matěj
Výsledky:
Polička - Svratka
Sebranice - M. Třebová
1:1
0:0
Borová - Jimramov
Polička - Sebranice
0:2
1:0
Svratka - Borová
M. Třebová - Jimramov
1:0
1:1
Sebranice - Borová
Polička - M. Třebová
1:0
0:0
Svratka - Jimramov
M. Třebová - Borová
1:1
0:2
Sebranice - Svratka
Polička - Jimramov
2:1
2:2
Svratka - M.Třebová
Polička - Borová
1:0
2:0
Sebranice - Jimramov
0:2
Na tomto turnaji padalo poměrně málo branek. Zápasy byly
vyrovnané a až do posledního utkání nebylo jasné, kdo obsadí
první tři místa. Naši kluci vstoupili do turnaje zápasem proti M.
Třebové. Měli jsme sice více ze hry, ale byly z toho jen dvě

Fotbalové ozvěny mužů
Dobrá věc se podařila - dvacet bodů za podzim
FK SOKOL SEBRANICE - TJ LANŠKROUN B 2 : 0 (1:0)
Za loňský podzim jsme coby nováček I. B třídy uhráli 20 bodů a
stejný počet byl jakousi metou i v tomto ročníku. Přestože jsme
byli po dvou odehraných kolech, prchavý okamžik trvající sedm
kalendářních dnů, v čele tabulky. Nyní jsme v tabulce sedmí,
avšak správně pátí, protože rozhodovat mají vzájemné zápasy,
které máme se Svitavami a Verměřovicemi v součtu lepší. Ale to
je jedno. Střelci branek Opršál a Malý. Sestava:
Kysilka
J. Chadima
Zahoran
T. Patočka
Kárský
Opršál
Z. Horníček
Kalánek
Karlík
Červ
Malý
Změny: 71. Opršál - M. Klusoň, 80. Karlík - P. Kučera, 87. Malý J. Patočka. Připraveni T. Klusoň, Radiměřský a do branky Prokop.
Diváků letos naposled "jen" 150, rozhodčí mladý Nekvinda ze
Svitav, lajnaři Štěrba a Nepraš.
Těžko co od "béček" jak známo čekat, hosté však - jak se
ukázalo - přijeli jen s dvanácti muži a s poctivou druhou
garniturou. Nebyl s nimi ani očekávaný Šebrle, brácha známého
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Fotbalové ozvěny mužů
desetibojaře. Od prvního hvizdu hosté spíš zalezli do obrany. Měli
jsme převahu, dlouho však bez pořádné koncovky. Po delší době
jsme mohli opět postavit tříčlenný útok, v němž nejvíc vzadu
pomáhal Červ, ale většinou se dalo hrát ofenzivně. Pomáhal tomu
ze zálohy hlavně Kalánek, kterému flek na dříve nenáviděné levé
straně docela svědčí. Ve 14. minutě po pěkném centru Malého
dorážel nepřesně Opršál, kdyby se do míče opřel jaksepatří, mohl
z toho být efektní volej. Jedinou šanci poločasu měli hosté ve 20.
minutě. Rána šla vedle, ale Kysilka na místě činu tak jako tak byl.
Pak si naběhl na trestný kop z boku Zahoran, gólman Wendlig mu
střelu hlavou se štěstím chytil. V 24. min. si Pavel Kalánek řekl,
že má za pár dnů narozeniny (osmadvacet, bože můj, to jsou
krásná léta!) a naservíroval lidu u zábradlí parádičku - obešel dva
beky a jeho přízemní centr usměrnil MAREK OPRŠÁL do sítě 1:0. Byl to tak pěkný gól, že si zjevně dojatý divák s iniciály J.
P. musel objednat první porci vody ohnivé. Zakrátko se, kde se
vzal tu se vzal, obranou proplížil Chadima, dal druhý
gól, nevybíravě však přitom fauloval brankáře a sudí ho správně
neuznal. Po dalším přesném centru Kalánka Malý hlavičkoval
mimo a pak Z. Horníček ještě místo střely až příliš nezištně, jak je
mu vlastní, přihrával. Stav 1:0 tedy do pauzy zůstal. V 54. minutě
JIŘÍ MALÝ zvýšil na 2:0 a bylo skoro jasné, že tři body zůstanou
doma. Kdo totiž útočníky hostů měl obdarovat střeleckým
talentem, obešel je velkým obloukem. Naše obrana s Kysilkou
musela řešit v podstatě jen jednu zapeklitou situaci v 69. minutě a
to bylo vše. To Kalánek připoutal povedenou střelou gólmana k
zemi a ten osvědčil dobrý postřeh. A pak ještě tentýž náš hráč měl
jednu dobrou šanci. Byli jsme však k soupeři dost milosrdní, málo
dobrých míčů takových jaké potřebuje, měl Karlík (taky zakrátko
oslavenec), jako by nám ta dvoubranková výhra úplně stačila. V
závěru boje si zahráli také dva dorostenci, Martin Klusoň a Petr
Kučera. Druhý z nich se dostal i do gólové příležitosti, míč ho
však v rozhodujícím okamžiku neposlechl tak, jak by správně měl.
A tak za stavu 2:0 velmi mladý rozhodčí David Nekvinda odpískal
konec zápasu a celého fotbalového Léta Páně roku 2011.
Děkujeme tímto všem divákům za jejich přízeň, rovněž tak
veškerému personálu kiosku se třemi obslužnými okénky,
který neúnavně zásobuje hladové a žíznivé (to především)
fotbaluchtivé příznivce.

kterémžto postu objevil netušené přednosti toho jak hrát "přes
ruku" - lépe řečeno "přes nohu". JAN CHADIMA se uplatní dle
potřeby vzadu, vpředu, v záloze, kdekoliv snad vyjma postu
gólmana. TOMÁŠ KLUSOŇ je limitován dojížděním z Prahy.
Sotva stíhá jen páteční trénink, což je asi znát, takže z dříve
stabilního postu částečně vypadl. Ale co není, může zase být.
Kdybychom sledovali tak jako kdysi docházku na trénink, tak by
MAREK OPRŠÁL asi vyhrál. Dojíždí z Poličky, patří už k těm
zkušenějším a přesto může být přístupem všem mladším
příkladem. Když po jaru odcházel Michal Neumeister, tak slíbil,
že za sebe sežene stejně dobrého a o něco ještě mladšího, než byl
on blahé paměti. Stalo se. PAVOL ZAHORAN to plní
stoprocentně a navíc dává góly v důležitých situacích. JOSEF
NEZBEDA splnil beze zbytku svoji normu, tedy dvě vyloučení za
sezónu. To se od tvrdého beka očekává, některé ty karty za fauly u
půlící čáry se zdají být ale trochu zbytečné. To naopak tvrdost
TOMÁŠE PATOČKY je docela nenápadná, snad celý podzim bez
žluté karty - to je nutno ocenit. Brankáři MARTIN KYSILKA a
KAMIL PROKOP byli nejpříjemněji vnímaným pozitivem celého
podzimu. Působili jistě, nějaký ten gól sice každý z nich dostal, ale
hlavně se domluvili vždy tak, že minimálně jeden z nich k
dispozici byl. Dík Hornímu Újezdu, že nám Kamila (který se tam
už rozloučil) na výpomoc pustil. A on je dnes nejstarším hráčem
do party. Jestliže se ale u hráčů v poli věk vnímá od dvaceti jar, u
gólmanů je tomu tak až od třicítky. Takže - s trochou nadsázky,
jak bylo v úvodu řečeno - je možné a žádoucí, že se při jejich
vitalitě bude v bráně střídat se starým Kysilkou ještě po roce
2020. Škoda, že já se toho při své životosprávě asi už nedožiju.
O JIRKOVI KÁRSKÉM platí totéž co o T. Klusoňovi, v Praze
zřejmě ale zapustil kořeny o trochu víc (tím nemyslíme, že třeba U
Fleků), takže dojíždí domů nepravidelně, ale vždy je na levém
beku platný. JAN KARLÍK trochu z víceméně zdravotních
důvodů vynechával, gólů dával míň než jsme my (a hlavně on!)
byli zvyklí, ale jedeme dál! Třiatřicítka je pro kanonýra metou, po
níž se střelecká míza obvykle navrací. JAN HORNÍČEK se po
úspěšném jaru v I.A třídě za Cerekvici vrátil mezi staré kamarády.
Mohl odehrát však jen čtyři a půl zápasu a při vleklém zranění z
Ústí pak už "jen" vehementně pomáhal mužstvu z lavičky.
KAREL RADIMĚŘSKÝ je vzácný případ. Věčný náhradník, s
nímž jsme zacházeli někdy až nekřesťansky tvrdě, nedal se však
odradit a je vždy k dispozici. TOMÁŠOVI JIREČKOVI končí
hostování, pracuje na směny na Vertexu, bydlí v Janově. Takže
toho moc nenahrál. Budeme rádi, když u nás bude pokračovat,
pokud ne, je zde určitá šarmantní dohoda s Litomyšlí. Uvidíme.
JIRKA HAUPT byl více než na place už vidět na lavičce, na
funkci trenéra je adeptem číslo jedna. O těch, kteří se sestavou jen
mihli: Zdálo se, že MARCEL MAREŠ zase začne, byla by jeho
talentu škoda. Zatím to bylo jen zdání. MAREK CHADIMA se od
půlky září neobjevil. Bohužel. JAN PATOČKA je jakýmsi
"přítelem na telefonu", když je zle, zavoláme a Honza bez
problémů nakluše. A máme zde dorostence, PETR KUČERA,
MARTIN KLUSOŇ, VÁCLAV KUČERA. A jsou další, kteří by
měli absolvovat zimní přípravu s námi. Dospělý fotbalový věk se
jim už neskutečně přiblížil. A ROMAN FLÍDR? Určitě neřekl
poslední slovo. Po splnění novomanželských povinností se jistě u
mužstva objeví, lépe ještě jako hráč, popřípadě v jiné funkci.
Závěrem velmi krátce o tom co bude: Na hráčské schůzi byly
dohodnuty do konce roku pátky v hale v Poličce počínaje
25. listopadem. Po Novém roce bylo zvykem trénovat třikrát týdně
- úterý běhání (nebo sál), pátek hala a sobota venku. Po
lednovém klubovém plese bývalo začátkem února soustředění,
které v poslední době už díky pracovnímu vytížení většinou
ztratilo původní poslání sportovního rázu (o poslání rázu
společenského pochybovat nelze). Záleží na dohodě, třeba jen
víkend v první půlce února. Meze aktivitě v tomto směru se
nekladou. Od poloviny února 4 až 5 přípravných utkání, máme zde
nyní blíž nové "umělky" v Litomyšli a Svitavách. První
mistrovský výkop se odehraje v sobotu 24. března. Takže - nyní
všem pěknou fotbalovou dovolenou a brzy společně na viděnou!

Po pár číslech o sezóně ještě pár slov
Vše ze statistických dat o podzimní sezóně a celém fotbalovém
roku 2011 je známo. Zajímavé bude ještě uvedení "Králů
sebranických střelců" od roku 2003 a počet branek, které jim k
titulu stačily: Rok 2003 (jen podzim) J. Horníček (18 branek) 2004 J. Horníček (27) - 2005 Z. Horníček (20) - 2006 J. Horníček
(19) - 2007 Z. Horníček (13) - 2008 J. Betlach (13) - 2009 J.
Betlach (22) - 2010 J. Karlík (29) - 2011 P. Kalánek(15).
Po dvou podzimních kolech jsme I.B třídu vedli s šesti body a
poměrem branek 7:0. Optimisté nás tím pádem pasovali do role
favoritů soutěže. Na to bychom však potřebovali početný a
vyrovnaný hráčský kádr, což nemáme. Ani jeden zápas jsme
nemohli hrát kompletní, vždy několik (až pět!) stabilních hráčů z
různých důvodů chybělo. Ještě víc však zde stále chybí potřebné
zázemí a "lidé kolem". Nemáme svého kvalifikovaného
rozhodčího, nemáme žádného funkcionáře v okresních, natož
krajských orgánech. Budeme už na jaře nutně potřebovat
stabilního vedoucího mužstva. Tady se obracíme na početné
divácké zázemí, které oslovíme. Výstavba nových kabin,
popřípadě i nového hřiště je stále během na dlouhou trať. Teď se
(snad) už něco konečně začne dít. V dalším odstavci pár slov o
jednotlivých hráčích, většinou s nadhledem a potřebným dílem
nutné nadsázky. Tak to také berte. Všech 13 mistráků odehráli
JAKUB ČERV a ZDENĚK HORNÍČEK. Kuba po návratu z Č.
Třebové začal střelecky naostro, pak mu to střílet přestalo, ale to
zase přijde. Dal také patřičně a správně najevo, jak pro tým žije.
Zdeněk pokračoval kromě spolehlivých výkonů na postu
záložníka nebo i předstopera většinou také ve funkci kapitána.
Nasbíral svůj historicky rekordní počet žlutých karet (4!), v jeho
případě řekněme že konečně! Už se zřejmě naučil být na lidi zlý.
JIŘÍ MALÝ po nenápadném jaru viditelně ožil, nejen střelecky, a
začal nikoli pouze postavou budit u obránců soupeře oprávněný
respekt. PAVEL KALÁNEK překvapil svou chutí hrát nalevo, na

Fotbalové ozvěny připravil Zdeněk Vandas.
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Kam za kulturou
KINO LITOMYŠL
∗ Út 10. 1. a St. 11. 1. od 19.30 hod.
Muži v naději
Nová česká komedie se Simonou Stašovou, Jiřím Macháčkem a
Boleslavem Polívkou. Režie: Jiří Vejdělek, 115 min., mládeži
přístupno
∗ Čt 12. 1. a Pá 13. 1. od 19.30 hod.
Poupata
Film ČR. Tak trochu jiný vánoční příběh. Příběh Poupat vypráví o
těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Hrají:
Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef
Láska, Aneta Krejčíková aj. Režie: Zdeněk Jiráský, 95 min., ml.
do12 let nevhodný
∗ Út 17. 1., St 18. 1., Čt 19. 1. a Pá 20. 1. od 19.30 hod.
Vyměřený čas
Film USA. Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Podtitulky, 105 min.,
ml. do 12 let nevhodný
∗ Út 24. 1., St 25. 1., Čt 26. 1. od 19.30 hod.
Mission: Imposissible IV.
Film USA. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Hrají: Tom
Cruise, P. Patton aj. Podtitulky, 110 min., ml. do12 let nevhodný
∗ Pá 27. 1. a Ne 29. 1. od 19.30 hod.
Bastardi 2
Film ČR. Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda
Michala Dostála. 95 min., ml. do12 let nevhodný
∗ Ne 29. 1. od 15.00 a 17.00 hod.
Kocour v botách
Animovaný rodinný film USA. Nebýval žádné koťátko. Ve filmu
zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání
se zeleným zlobrem. Český dabing, 90 min.
∗ Út 31. 1., St 1. 2. a Pá 3. 2. od 19.30 hod.
I ženy mají své dny
Film ČR. Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob
Klepl aj. 110 min., ml. do 12 let nevhodný.
SMETANŮV DŮM
∗ Pá 13. 1. od 19.30 hod.
Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - maturitní ples 4. B
∗ Pá 20. 1. od 19.30 hod.
Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - maturitní ples 4. A.
∗ Pá 3. 2. od 19.30 hod.
Ples Trading Centre Litomyšl - maturitní ples
LIDOVÝ DŮM
∗ Pá 13. 1. a 27. 1. od 19.30 hod.
Divadelní společnost Jožina Janouška - tradiční divadelní
vystoupení s taneční zábavou, vstupné 100 Kč, předprodej v IC
∗ Ne 29. 1. od 12.00 do 18.00 hod.
Plesové odpolední čaje pro dříve narozené
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila
ZÁMEK LITOMYŠL
∗ 1. 1. 2012 - 31. 5. 2012, pouze Út-Čt 10.00-15.00 hod.
Odkrývání dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček:
člověk, herec, spisovatel, výtvarník
Výstava významného českého herce, spisovatele, dramatika a
výtvarníka v prostorách kongresových sálů zámku

KINO POLIČKA
∗ Po 9. 1. od 18 hod.
Kocour v botách
Animovaný rodinný film USA. Nebýval žádné koťátko. Ve filmu
zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se
zeleným zlobrem. Český dabing, 90 min.
∗ St 11. 1. od 19 hod.
Moje krásná učitelka
Romantická komedie USA. Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts aj.
Titulky, 98 min., ml. do 12 let nevhodný.
∗ Út 17. 1. od 19 hod.
Poupata
Film ČR. Tak trochu jiný vánoční příběh. Příběh Poupat vypráví o
těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Hrají: Vladimír
Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, Aneta
Krejčíková aj. Režie: Zdeněk Jiráský, 95 min., ml. do 12 let
nevhodný.
∗ Po 23. 1. od 19 hod.
Perfect days
Film ČR. Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob
Klepl aj. 110 min., ml. do 12 let nevhodný.
∗ Út 31. 1. od 19 hod.
Anonym
Film VB, historické drama, 130 min., titulky, ml. do 12 let nevhodný.
TYLŮV DŮM POLIČKA
∗ Pá 13. 1. Ples SOŠ a SOU Polička
∗ Pá 20. 1. Ples gymnázia Polička
∗ Út 24. 1. Jedlíci čokolády
- zájezdní představení Klicperova divadla z Hradce Králové
∗ Pá 27. 1. Ples SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
∗ So 4. 2. Václav Neckář a Bacily - koncert

Pozvánka do Poříčí

Oznámení

Srdečně Vás zveme na
VI. MUZIKANTSKÝ PLES
který se koná
10. 2. 2012 od 20 hodin
v kulturním domě v Poříčí.
Hraje Dolnovanka a MIX.
Bohatá tombola, myslivecká kuchyně!
Autobus z Poličky přes Pohoru a Sebranice tam i zpět zajištěn.

Rozpis služeb zubní pohotovosti - leden, únor 2012

Nenechte si ujít
Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle a bez předsudků na
6. ročník
FARNÍHO PLESU,
který se koná
13. ledna 2012 ve 20 hodin
v KD v Sebranicích.
K tanci a poslechu bude hrát kapela PROXIMA z Vysokého
Mýta. Ples zpestří svým vystoupením mládež naší farnosti a
Sokol Lubná.
Bohatá tombola a občerstvení.
Těšíme se na Vás!

Pozvánky do Lubné
21. 1. 2012
28. 1. 2012
3. 2. 2012
18. 2. 2012
26. 2. 2012

Lidový ples
Sportovní ples
Hasičský ples
Ples Lubenských žen
Pohoranka - koncert

(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
7. - 8. 1.
14. - 15. 1.
21. - 22. 1.
28. - 29. 1.
4. - 5. 2.
11. - 12. 2.

MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl,
MUDr. Marta Kučerová, Polička,
MUDr. Iryna Moyseyenko, Litomyšl,
MUDr. Jitka Sejkorová, Polička,
MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
MUDr. Pavla Ševčíková, Polička,

461 619 670
461 724 635
461 612 733
606 202 501
461 724 423
461 724 423
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