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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 18. 1. 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ZO ze dne 21. 12. 2011
− smlouvu o dílo č. 02/12 s firmou
SURPMO, a. s. Praha na zhotovení díla
,,Územní plán Sebranice“ v ceně
297 600,- Kč
− p o d án í ž ád o s ti n a zh o to v en í
architektonické, územní a objemové
studie obecní části Sebranice revitalizace a stavební úpravy objektů
kulturního domu a zdravotního střediska
− podání výzvy na zhotovení generelu cest
v naší obci, opravy stávajících cest a
chodníků
− zařazení do projektu sdružení
Litomyšlsko - Desinka na vybudování
dětského hřiště v lokalitě u zdravotního
střediska (2 - 4 hrací prvky, náklady cca
150 tis. Kč, polovina z dotace)
− podání žádosti na projekt firmy ČEZ
,,Oranžová hřiště“ ve vybraných
lokalitách na obecních pozemcích: MŠ,
Pohora, Kaliště, koupaliště
ZO vzalo na vědomí:
− výběrové řízení pro územní plán naší
obce
− možnost využití obecního pozemku na
Pohoře k výstavbě RD - domluveno
individuální posouzení a shlédnutí
lokality do 15. 2.
− opětovné podání žádosti na MAS
Litomyšlsko k dokončení opravy
komunikace p. p. č. 841 v k. ú. Pohora
− možnost podnikatelského záměru podání žádosti na ČEZ o fotovoltaickou
elektrárnu
− 4 žádosti na pracovní místa VPP s tím, že
budou řešeny ve chvíli, kdy budou
známy podmínky ÚP pro rok 2012
− žádost ČSZ Sebranice o příspěvek
− poptávku na pořízení obecního vozidla s
přívěsem pro odpovídající práce v obci
− zprávu o prořezávkách a čištění
obecního lesa
− návštěvu hejtmana Pardubického kraje
Radka Martínka za účelem ověření

Nenechte si ujít

oprávněnosti našich připomínek k
novým jízdním řádům
− Tříkrálovou sbírku ze dne 7. 1. 2012,
celkem se vybralo 32. 245,- Kč
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 15. února 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Program bude vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce.
Lenka Karalová, starostka obce

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v únoru
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Jaroslav Šlezinger
Milada Krejčová
Jindřich Jílek
Jiří Zindulka
Hana Dvořáková

81 let
75 let
70 let
65 let
55 let

,,Dobrý člověk potřebnější
než kamenný most“.
Maďarské přísloví

Dne 9. února 2012 uplyne
10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
Václav Kučera z Kaliště. Kdo
jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s
námi.
Manželka Helena a synové s
rodinami
,,Kdo v srdcích žije, neumírá.“
František Hrubín
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SDH Sebranice Vás srdečně zve na
HASIČSKÝ PLES,
který se koná v pátek
10. 2. od 20 hodin
v kulturním domě.
Hraje kapela Prorock Blansko.
Bohatá tombola i občerstvení!

Kulturní komise obce Sebranice
srdečně zve na
OBECNÍ MARIÁŠ,
který se koná v sobotu
11. 2. od 12.30 hodin
v přísálí KD.
Prezentace od 12 hodin.
Bohaté občerstvení i ceny!

Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na
MASOPUSTNÍ HODY,
které se konají v sobotu
18. 2. 2012 u kapličky na Pohoře.
Program: 11.00 hod. - ochutnávka
zabíjačkových dobrot
13.30 hod. - rej masek a maškar
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás!

Salesiánské středisko mládeže zve
amatérské hráče stolního tenisu
na další ročník
PING - PONGOVÉHO TURNAJE,
který se koná v sobotu 25. 2. 2012
v kulturním domě na Sebranicích.
Začátek: 8.30 hod. - 1. kategorie
(mladší žáci, 1. - 5. třída)
- 2. kategorie
(starší žáci, 6. - 9. třída)
12.00 hod. - 3. kategorie
(od 15 let výše)
S sebou: svačinu, pití, boty na přezutí,
pálku

Pravidelný svoz odpadů
Únor, březen 2012
Popelnice: 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3.
Plasty: 6. 2., 5. 3.

Napsali jste nám...

Až se léto zeptá...

Foto: J. Minář

Velký ohňostroj
Loňský rok uplynul jako voda. Nastal jeho poslední den, a to
Silvestr. V tento den již bývá v Sebranicích tradicí, že se většina
obyvatel obce, převážně dětí, těší na večer. Proč? No přece je v
očekávání zakončení roku ohňostrojem. Ne jinak tomu bylo
loňského Silvestra.
Někteří vycházeli či vyjížděli z domovů již před 6. večerní.
Důvod byl ten, aby buď z Kněžství nebo přímo na místě shlédli
lubenský ohňostroj. I já jsem patřil mezi ně a můžu konstatovat,
že jej Lubná měla zdařilý. Potěšitelné na něm bylo i to, že
starosta p. Chadima místním rozhlasem pozdravil i občany
Sebranic. Tak to má být, ne žádná rivalita.
Ale zpět k ohňostroji našemu, tedy sebranickému. Bylo tomu
tak doslova, jelikož se tentokrát, jako při posledních rodácích,
konal za točkou na Sebranicích. Jedním z důvodů změny byly i
připomínky některých občanů kvůli jeho bezpečnosti na
předešlém místě. I sám proveditel p. Petr Dostál si to tak přál. Ne
z důvodu strachu o chalupu, kterou uvažuje zřejmě prodat, ale
kvůli stále přísnějším předpisům. I když takto provedený
ohňostroj je daleko bezpečnější než doma odpalované světlice od
Vietnamců.
Nastala 19. hodina a tou
vypukla plejáda světelných
efektů. Je pravda, že některé ty
přízemní nevynikly tolik, jako
dole u kapličky na Dostálově
pozemku. Chyběl i bližší
kontakt, ale bezpečnost je
bezpečnost. Zato efekty ve
výšce byly překrásné a jejich
detonace ledaskomu otřásaly
skleničkami doma na stolech i
obývacích stěnách. Hlavně
závěrečný soubor několika
srdcí zhruba 15 minutové
překrásné
podívané
byl
nezapomenutelný
a
velice
zdařilý. Ač se ohňostroj konal, dá se říci na nezvyklém místě,
byla to velice dobrá propagace naší obce. Svědčí o tom nespočet
lidí i množství zaparkovaných automobilů, které dopravily
návštěvníky z blízkého i dalekého okolí. Zkrátka se o
sebranickém ohňostroji ví, a proto je tolik navštěvován. I počasí
celkem přálo. Pro ty, kterým byla přece zima, byla v kulturním
domě, resp. před ním, připravena hojně využívána občerstvovací
stanice.
Ohňostroj se stejně jako ten předešlý konal pod záštitou obce a
její kulturní komise. Za což jí patří velké poděkování. Zvláště
paní starostce Lence Karalové, panu místostarostovi Patočkovi a
samozřejmě i všem ostatním. V neposlední řadě nelze opomenout
hlavního strůjce této podívané, našeho chalupáře Petra Dostála, a
jeho asistenty. Ohňostroj není jen o jeho odpálení, ale jedná se i o
nespočet hodin jeho přípravy a i následného úklidu. Také je třeba
připravenou pyrotechniku na veřejném prostranství zabezpečit a
střežit. To vše Petr zvládl na výbornou. Plně doufáme, že zůstane
i nadále sebranickým chalupářem a že se tím
pádem nejednalo
o jeho poslední
ohňostroj. Při případném
dalším
taktéž doufáme v
dosavadní podporu obce.
Závěrem ještě
jednou všem díky.

,,Uděláme něco, co tu pro děti ještě
nebylo. Něco veselého, krásného, prostého,
nového.“
Dlouho jsme přemýšleli, dlouho hledali,
dlouho pracovali. A máme cestovní
kancelář KUDYKAM-TUDYKAM, která
se na týden postará o děti pracovně vytíženým rodičům.
V ní je možné mnohé. Cestovat fantazií do míst, o kterých se nám
zdálo a bude zdát. Kam zatím cestujeme jen v loži vleže a
cestovním úborem zvaným pyžamo.
,,DOBRODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ BEZ HRANIC“
hodně zábavy, her a tvoření
pro děti 2. - 4. třídy
9. - 13. 7. 2012
od 8.00 do 16.30 hod.
v MŠ v Sebranicích
cena 830,- Kč
(v ceně je 2x svačina, oběd, pití po celý den,
veškerý materiál a pomůcky pro děti)
Přihlášky si můžete vyzvednout od 7. 2. 2012 v MŠ v
Sebranicích, bližší informace - Dáša Procházková, tel. 605 410 671.
SVČ MOZAIKA Polička a Mateřská škola v Sebranicích

Tříkrálová sbírka
Rekord!
Magická hranice prolomena! Ještě před třemi lety byl výtěžek půl
milionu korun z Tříkrálové sbírky na Poličsku sen, který jsme ani
nesnili. Dnes se i díky Vám, občanům obce Sebranice, sen stal
skutečností. Celkový výtěžek tříkrálové sbírky 2012 dosáhl 518 073
Kč. Podíl z Vaší obce na této sbírce činí 32 245 Kč, to je o 922 Kč
více oproti loňsku.
Děkujeme Vám dárcům, Vám koledníkům a
Vám všem, kdo jste Tříkrálovou sbírku u Vás
v obci připravovali za to, že jste nám pomohli
tento ještě nedávno nedosažitelný sen
uskutečnit.
Náš údiv a vděčnost za Vaši štědrost je větší o
všechna slova, která vloni média vyslovila o
hospodářské krizi. Možná, že je krize
v ekonomice, ale rozhodně není v dobročinnosti.
Děkujeme za dobrotu ve Vás!
Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička

Tři králové s doprovodem - zleva:
David Svoboda, Lucie Vítová,
Marcela Vítová, Gabriela Vostřelová
Foto: J. Svobodová

Za přihlížející
Josef Minář
Příprava ohňostroje
Foto J. Minář
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Děkuji všem malým i
velkým koledníkům, kteří
v sobotu 7. ledna
obcházeli naše domovy a
s písničkou prosili o
příspěvek do kasičky.
Děkuji jim za trpělivost a
odhodlanost s jakou
snášeli nevlídné počasí,
děkuji jim za čas, který
této dobročinné akci
věnovali. Děkuji také
všem dárcům za jejich
štědrost. Lenka Karalová,
starostka obce

Po stopách Hanče a Vrbaty

Rozhlédni se, člověče
VOJTĚCHOVSKÁ ROZHLEDNA
Pojedete-li z Poličky směrem na Hlinsko, rozhodně vás na
konci dlouhé desetikilometrové rovinky upoutá po pravé straně
silnice moc zajímavá stavba. Je to pěkná a novotou ještě
vonící Vojtěchovská rozhledna. Na oné křižovatce je možno
doleva odbočit do vesnice Kladno, doprava ale vede odbočka do
Vojtěchova, která vás bude zajímat víc. Rozhledna byla pro
veřejnost slavnostně otevřena 10. července 2010. Stojí v
nadmořské výšce 590 metrů na mírném kopečku, kde se říká Na
hrbovatkách. Při stavbě spodní podezdívky se stavitelé nespokojili
s obyčejným kamenem, ale nechali si přivézt barevnou žulu od
Jindřichova Hradce. Horní část je dřevěná s kovovými prvky. Celá
rozhledna je vysoká 16 metrů, na svět se můžete rozhlížet z výšky
dvanácti metrů. Výhled není sice zcela dokonalý, věž stojí
poměrně v širé rovině, ale přesto je úctyhodný. Nejlépe
vidíte pochopitelně nedaleký Vojtěchov s vinoucí se železniční
tratí z Chrudimi do Hlinska, známý motorest Čertovina a
severozápadně pak Železné hory. Na sever se rýsují Pardubice s
Kunětickou horou, vaší pozornosti jistě neuniknou ani komíny
Opatovické elektrárny a nalevo od ní té ve Chvaleticích. Když
máte kliku na počasí, můžete úspěšně hádat, že v dálce lze
uzřít vrcholky Krkonoš. A víc na východ samozřejmě i bližší
Orlické hory a jižně pak také část Žďárských vrchů.
Otevřeno je o prázdninách po celý týden od devíti do
devatenácti hodin. Od dubna do konce června a v září či říjnu
ale jen o sobotách a nedělích. Vstupenku za dvacku (mládež platí
jen 10 Kč) vám prodá ochotná obsluha, což bývá starší pán, který
prý ví o širokém okolí všechno, nebo příjemná, milá a moc
pohledná slečna. Já jsem při své návštěvě měl tu druhou možnost.
Když jsem se dost vynadíval, musel jsem za účelem výhledu do
kraje vystoupat 59 točitých schodů, což vás taky nemine.
Doprava ze Sebranic autem či na kole je snadnou záležitostí,
rozhledna opravdu stojí jen nějakých sto metrů od zmíněné
silnice. Do Vojtěchova můžete z Poličky dojet i vlakem. Kvůli
rozmarům firmy Oredo však musíte nyní v Pusté Kamenici
vystoupit, dojít pěkný kus cesty na zastávku autobusu a jím
dojet do Žďárce zase na vlak. A to i přesto, že zůstávají i z té
Kamenice do Žďárce u Skutče nadále nataženy koleje a celý tento
nyní zrušený úsek tratě byl docela nedávno značným
nákladem zmodernizován. Prostě prý tím šetříme.... To se budeme
mít dobře, že!
Zdeněk Vandas /příště Terezka a Borůvka u Proseče/

(dnes už na území Polska), na Voseckou boudu ke Zlatému návrší a
zpět na Labskou. Tak se měla jet dvě kola, třetí bylo zkrácené s
cílem na Mísečkách. První kolo absolvovali závodníci velmi rychle
v čele s Hančem za 2 hodiny a 41 minut. V průběhu druhého kola se
počasí náhle rapidně zhoršilo a pět účastníků závod postupně vzdalo.
Na trati zůstal pouze Hanč. Při průjezdu kolem Vosecké boudy
kontrolor na Hanče volal, že závod je zrušen, ten jej však neslyšel a
ve zmrzlé košili pokračoval dál. Chtěl za každou cenu vyhrát, aby
prvenství nepatřilo německému závodníku Bartelovi.
Od té chvíle (11. 52 hodin) již o živém Hančovi nikdo nic
nevěděl. Když do čtvrt na dvě cílem druhého kola u Labské neprojel,
vydala se ho trojice záchranářů ve vichřici a vánici hledat. Našel ho
Emerich Rath v cizím kabátě a zcela vyčerpaného, ležícího na sněhu
v místě dnešní malé mohyly. Vlekl jej zpět k Labské boudě, ale
záhy poznal, že na to sám nestačí. Vrátil se tudíž pro své lyže, na
nichž dojel do Labské boudy pro pomoc. Skupina dalších záchranců
jej pak na saních, již umírajícího, dopravila do Labské boudy, kde
Hanč přes veškerou jejich snahu zemřel.
Mezitím byl ale na Zlatém
návrší nalezen
málo
oblečený další mrtvý člověk. Byl
v něm poznán Hančův kamarád
Václav Vrbata, který se na
hřebeny přišel jen na
závody podívat. Co se u
Harrachových kamenů v době
někdy kolem 13. hodiny mezi
nimi odehrálo, se už nikdo
nedozví. Určitě se ale oba setkali,
Vrbata půjčil vyčerpanému
Hančovi svůj kabát a sám
pak umrzl.
Václav Vrbata
foto: internet

O tomto dramatu napsal František Kožík povídku a v roce 1956
natočil režisér Čeněk Duba film Synové hor.
V hlavních rolích hráli Josef Bek (Hanč), Jiří Vala (Vrbata), Robert
Vrchota (Bartel) a Otakar Brousek (Rath). Jinak zdařilý snímek
však skutečnosti v mnohém neodpovídá. Řekl to jak skutečný
Emerich Rath, který tam dostal jen malou roli hajného, tak v té
době také ještě žijící účastník závodu Dr. Scheiner. Dle jeho slov
například z jiného závodníka, mladého a vážného chlapce
Feistauera, udělal film komickou figuru (hrál ho Miloš Nesvadba).
Těch chyb je ve filmu oproti seriozně pojaté knížce Miroslava
Rampy Drama na Zlatém návrší daleko víc.
Za rok v březnu 2013 uplyne od této události rovných sto
let. Pokud mám zprávy, chystá se k tomuto výročí velká
vzpomínková akce. Když to půjde, rád bych byl při tom.
Zdeněk Vandas

Po stopách Hanče a Vrbaty
V listopadovém čísle Sebranických novin mne moc zaujala
reportáž z turistického výletu občanů Sebranic a okolí do
Krkonoš. Po návštěvě sklárny v Harrachově 24. září prošli trasu
po hřebenech Krkonoš ze Zlatého návrší kolem Labské boudy k
prameni Labe a zpět k mohyle. Dne 24. března 1913, tedy přesně
před osmadevadesáti a půl rokem, se v těchto místech odehrálo
dnes už trochu zapomenuté drama na Zlatém návrší. Lyžařský
závod na 50 kilometrů s tragickým koncem pro Bohumila Hanče a
Václava Vrbatu. Protože jsem z velkého zájmu o věc mnohokrát
tutéž trasu prošel, dovolím si připomenout základní fakta této
události.
Z patnácti startujících jelo
hlavní závod šest z nich,
zbývajících
devět
jen turistickou jízdu. Jelikož
při startu v 7 hodin panovalo
krásné počasí, jeli závodníci
lehce oblečeni (z dnešního
pohledu zcela trestuhodně) jen
v košilích. Start byl na Labské
b oud ě (samo zřejmě té
původní dřevěné), trať vedla k
Martinovce, přes Velký Šišák
(dnes Vysoké Kolo) k
Violíku, k Novoslezské boudě
Bohumil Hanč

Mohyla Hanče a Vrbaty
foto: internet

foto: internet
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Foto: internet

Vyprávěj

Zprávičky z naší školičky

Pokračování z minulého čísla.
Tohle dik cik cak ježdění trvá několik hodin, Zdeňkovi se dělají
na rukou uzle a nám se motá hlava. Konečně sjíždíme do nížiny, do
jiného světa. Najednou jsou pryč zatáčky, kopce a Zdeněk jede
rovně. Také příroda je pro nás nezvyklá. Kolem jsou samé plantáže
ovoce, citronů, mandarinek, vína aj.
Aby se nám zbytečně nesbíhaly sliny, opouštíme plantáže a
najíždíme do dalšího Národního parku Sequoia a King´s Canyon.
Ještě nabereme dech a benzin. Zdeněk mi kupuje čimičan, protože
tvrdím, že nevím, co to je. Je to hamburger.
Čekají nás opět kopce a Zdeněk bude
muset opět několiksetkrát otočit
volantem. Rozloha parku je 350 000 ha
a výškový rozdíl je od 518 do 2135 m
n. m. Celý park se nachází v pohoří
Sierra Nevada. Zatím poznáváme pouze
stromy podobné kaktusům zvané Juka.
Ale my jedeme poznat sekvoje. Jsou to
nejstarší a nejmohutnější stromy světa.
Tyto jehličnany mají červenou kůru
tlustou až 60 cm. Ta odolá i požárům.
Stáří sekvoje je 2 500 let i více jsou
starší než cokoliv živého na naší
planetě. Nejstarší a nejmohutnější
exemplář je General Sherman - vysoký
je 84 m, obvod kmene je 31 m, Foto: internet
hmotnost kmene je 1 400 t, celkově
20 145 t, objem dřeva je 1 400 m3.
Sekvoje rostou ve vysokých nadmořských výškách. Abychom je
spatřili, musíme vystoupat o 1 500 m, překonat 130 zatáček a 12
prudkých serpentin. Anežce je v zatáčkách zase špatně, a tak jí
zpíváme oblíbenou píseň ,,Jak Anežka sprdla ježka“. Nám to zvedlo
náladu, Anežce žaludek. Jo, kdyby Zdeněk uměl jezdit rovně.
Konečně jsme na místě. Zjišťuji, že pořízení věrohodných
dokumentárních fotek
je
problém.
První
problém
je
dostat
celého
obra
do
fotoaparátu. Aby byla
možnost srovnání, jaké
to jsou kolosy, je
nejvhodnější, aby u
pařezu
stál
lidský
červíček. Zajímavé je,
že sekvoje nerostou
osamoceně, ale jsou
mezi nimi i normální
jehličnany.
Sekvoje vlastně nikdy
neodumírají, neskončí stářím, ale jednou se skácí poryvem větru.
Některé stromy jsou dokonce uměle vydlabané a dá se jimi projet
autem. Dnes jsou již tyto úpravy zakázané. Nechávám se také vyfotit
u nějakého kolosu - jako nejstarší člen výpravy u nejstaršího stromu
světa. Tam se cítím ještě jako mladík. Abychom měli nějakou
památku na sekvoje, sbíráme obrovské šišky. Ale omyl. Jsme poučeni,
že sekvoje mají šištičky docela malé a díky tomu jsem si na ně přivezl
domů vzpomínku. Ale blíží se večer a musíme hledat nocleh. Tak
jako každý den jsme stále plni nových a nových dojmů. Nocleh sehnal
Zdeněk ve Freznu. Ujeli jsme 2 470 mil. Díky tomu, že přitom
stačíme poznávat krásy Ameriky se rozhodně nenudíme. Já mám
pořízeno asi 1500 snímků.
Pondělí 30. 10. 2006
Samozřejmě vstáváme v 5.30 hodin a jsme po včerejšku nadrženi
na dnešní návštěvu Yosemitského národního parku. Ani nestačíme v
tom shluku událostí vnímat, že jsme již v Kalifornii. V autě dochází k
závažné havárii. Moje termoska naplněná kávou se převrátila, káva se
vylila a co horšího, termoska se rozbila. Ihned se přerušil program,
začaly dohady, zda má cenu vůbec vyjet. Viníkem byl jednoznačně
určen Zdeněk - měl termosku držet! Vždyť stejně řídí jednou rukou,
když má automatické řízení! Samozřejmě nikdo ani náznakem nedával
vinu mně - vždyť při mé stařecké skleróze jsou denně šťastni, když
najdu na parkovišti auto.
Pokračování příště. Mirek Havran

V týdnu od 2. do 6. dubna 2012
proběhne v mateřské škole

ZÁPIS na školní rok 2012/2013
vždy v době od 8.00 do 13.00 hodin.
S sebou přineste očkovací průkaz dítěte.
Hlaste i děti, které by docházku začaly až ve 2. pololetí!
Václava Tmejová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Sebranice pořádá
v neděli 12. 2. 2012 od 14.00 hodin
tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL
téma : Lesní pohádková říše
Možnost malého občerstvení, dětská tombola.
Vstupné dobrovolné.

Informace kulturní komise
MAŠKARY SE BLÍŽÍ
V sobotu 18. 2. 2012 se tady v Sebranicích koná maškarní
průvod s domácí zabíjačkou. Každým rokem zveme všechny, kteří
mají chuť obléknout si na sebe něco netradičního, vymyslet si
převlek, namaskovat tvář a vyrazit aktivně do maškarního průvodu.
Věřte, že si užijete spoustu legrace.
A kdo ještě váhá a neví, co na sebe, nabízíme: starší obleky saka, kalhoty, klobouky, šaty, boty, „doktorské“ pláště a další
doplňky k nejrůznějším maskám. Třeba si vyberete něco, co vám
ještě schází. Možná vám nabízené oblečení dodá inspiraci.
Zakládáme tímto sbírku šatstva a dalších doplňků, které budou
k dispozici pro maškarní průvody. A pokud máte něco, co nám
můžete přidat, rádi přijmeme. Více informací získáte u Venduly
Tmejové na tel. čísle 732 675 360.
Ale hlavně vás zveme: „Přijďte se pobavit!“
Kulturní komise

Milí spoluobčané!
Nejen s předchozí výzvou souvisí naše další nabídka.
Pokud máte chuť a čas, přijďte mezi nás. Velmi uvítáme mezi
sebe další dobrovolníky z řad našich občanů, kteří by rádi pomohli
při některé z akcí. Na věku nezáleží, někdy jsou potřeba mladší,
jindy zkušenější a rozvážnější senioři, muži i ženy. Rozhodující je
elán, chuť něco podniknout, nové nápady. Čeká Vás prima parta
lidí, všední i nevšední zážitky. Neboť - "JAKÉ SI TO UDĚLÁME TAKOVÉ TO BUDEM MÍT!"
Obraťte se na nás, těšíme se na Vás!
Miluše Vopařilová, Jana Svobodová, Lenka Karalová, Lenka
Kmošková, Emílie Kalánková, Radka Kučerová, Marcela Jílková

Milí spoluobčané!
Je dobrým zvykem a v naší obci i tradicí přijít s kytičkou a přáním
k tomu, kdo slaví významné životní jubileum. Tohoto milého úkolu
se před lety ujala paní Anežka Klejchová, která za obec setkání a s
tím spojené přípravy organizovala. Na konci loňského roku se
rozhodla složit tento úkol na mladší bedra. Paní Anežka byla a je
vždy usměvavá a milá společnice a my jí moc děkujeme za vše, co
pro obec a lidi v ní udělala. Zároveň jí přejeme, aby jí zdraví a
životní elán vydržely, co nejdéle.
Vás, milí jubilanti, při oslavách narozenin budeme
navštěvovat dále jako doposud. Společně se budeme
setkávat při kulatých a půlkulatých jubileí od 70 let
výše.
Kulturní komise
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Byli jsme při tom!

Dne 24. ledna 1909 se v malé chalupě v
Trstěnici poprvé na svět rozkřičelo malé děvčátko.
Holčička dostala jméno Marie a v tu chvíli nikdo
netušil, jaký dlouhý život dostala do vínku. V
letošním roce totiž uplynulo již 103 let od této
radostné události.
Malá Maruška se narodila na začátku
bouřlivého 20. století, kdy nám vládl císař
František Josef I., a naše země patřila do
Rakouska-Uherska. Z dětství si pamatuje i na
Vojnarku, o které ve svém románu píše Alois
Jirásek. Zažila také dvě světové války,
komunistický převrat a následující těžká léta. Bez
nadsázky lze říci, že je paní Marie žijícím
svědkem dějin celého 20. století.
Rodina, ve které dívenka vyrůstala, měla
celkem pět dětí, a tak nebylo divu, že Marie šla
hned po škole v 16 letech do služby na statek, kde
se starala o dobytek. Zamilovala se do Josefa
Pakosty a s ním prožila 53 let života. Ovdověla v
roce 1987 a od té doby
žila sama v domku v
Trstěnici. I když neměla
vlastní děti, dokázala se
radovat z potomků svých
sester a bratrů. A jeden z
nich pan Leopold Wilder
si vzal svoji tetu před osmi
lety k sobě a od té doby
žije paní Pakostová v
Sebranicích. Přestože ji
trápí nejrůznější neduhy,
Jubilantka Marie Pakostová
špatně vidí i slyší, je to
Foto: I. Nádvorníková,
stále čilá stařenka, plná
Svitavský deník
životního optimismu.
Živě se zajímá o dění kolem sebe, v létě ji můžete
vidět před domem na lavičce.
V úterý 24. ledna 2012 odpoledne navštívila
nejstarší občanku svitavského okresu starostka
Sebranic Lenka Karalová s paní Anežkou
Klejchovou, aby jí k tomuto významnému
životnímu jubileu popřály. S humorem sobě
vlastním jim paní Marie slíbila, že se ráda s nimi
za rok opět setká a nakonec se domluvily, že
uspořádat oslavu 110. narozenin by také nebylo k
zahození. Pevně věříme, že paní Pakostová svůj
slib splní a my jí k tomu přejeme
pevné zdraví, veselou mysl a hodně Božího
požehnání.
Radka Kučerová
P.S. Jediným přáním paní Pakostové bylo, aby si
mohla článek o svých narozeninách dobře přečíst.
Proto nás požádala, aby byl napsán velkými
písmeny. Rádi její prosbu plníme.

Starostka Lenka Karalová a paní Marie Pakostová při rozhovoru
Foto: I. Nádvorníková, Svitavský deník

Co se děje za dveřmi ZŠ
Krajské kolo florbalového turnaje
Po vítězství v oblastním i okresním kole ve florbalu se žáci 8.
– 9. tříd zúčastnili krajského kola, které se konalo 10. 1. 2012 ve
sportovní hale na Střelnici ve Svitavách. Z důvodu nemoci nemohli
jet všichni žáci, proto chlapce svou hrou podpořil nadějný
florbalista Přemek Pakosta ze 7. třídy a roli náhradního gólmana
musel převzít Dominik Kopecký z 8. třídy (za nemocného Adama
Klejcha). Krajského kola se zúčastnily 4 týmy:
ZŠ Josefa Ressla Pardubice
ZŠ U Stadionu Chrudim
ZŠ Javornického Vysoké Mýto
ZŠ Lubná – Sebranice
V prvním zápase porazili naši žáci tým z Vysokého Mýta (3:1) a
zajistili si tak první 3 body. V dalším zápase se chlapci utkali
s těžkým soupeřem z Pardubic, kde obstáli velice dobře - udrželi
remízu (2:2). Poslední zápas s Chrudimí nám přinesl zklamání,
protože jsme prohráli o pouhý jeden gól (0:1). Hráči z Chrudimi
měli mnohem početnější tým, takže mohli častěji střídat unavené
hráče. Na naší střídačce byli pouze tři náhradníci.
V krajském kole jsme tak skončili na 3. místě, i když chlapci
hráli velice dobře. První skončil tým z Pardubic, se kterým dokázali
naši žáci uhrát remízu.
Mgr. Jitka Kučerová

Zleva stojící: Pavel Kopecký, Jan Haupt, Přemek Pakosta,
Jakub Kučera
Zleva klečící: Jan Filipi, Vojtěch Jílek, Radek Madejewský
Vpředu ležící: Dominik Kopecký
Foto ZŠ
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Kalendář akcí na rok 2012

Fotbalové ozvěny elévů

Přehled připravovaných akcí v Sebranicích v letošním roce
do 31. 10. 2012.
ÚNOR
10. 2. Hasičský ples – pořádá SDH Sebranice
11. 2. Obecní mariáš – pořádá kulturní komise
12. 2. Dětský karneval – pořádá MŠ
18. 2. Masopust a zabíjačka – pořádá kulturní komise a SDH
Sebranice
25. 2. Ping-pongový turnaj – pořádají salesiáni
BŘEZEN
4. 3. Akademie – pořádají salesiáni
17. 3. Turnaj v Člověče, nezlob se - pořádá obec
DUBEN
8. 4. Velikonoční zábava – pořádá SDH Sebranice
30. 4. Čarodějnice – pořádají salesiáni
konec dubna – Sebranický pětiboj (termín bude upřesněn),
zahájení sezóny
KVĚTEN
6. 5.
Den matek – pořádá kulturní komise
18. – 20. 5. výlet do Zlaté Bani – pořádá obec
19. 5.
Dětská diskotéka – pořádají salesiáni
ČERVEN
3. 6. Otevření Centra řemesel – pořádá spolek SAN
24. 6. Pohádkový les – pořádají salesiáni
SRPEN
Toulovcova letní slavnost – pořádá obec, termín bude upřesněn
Rozloučení s prázdninami – pořádá KDU-ČSL, termín bude
upřesněn
ZÁŘÍ
28. 9. Živý obraz – pořádá spolek SAN (u kolejí)
ŘÍJEN
27. – 28. 10. Podzimní výstava – pořádá obec
Změny vyhrazeny. Akce budou plakátovány.

Polička 17. 12. 2011
V sobotu 17. 12. odehrálo mužstvo mladší přípravky halový turnaj
v Poličce. Hrálo se systémem každý s každým, počet hráčů 4+1,
jednou 12 min. Turnaje se zúčastnila družstva: Polička, Sebranice,
Svratka, SK Pernštejn Nedvědice, Radiměř, M. Třebová. Odjížděli
jsme v tomto složení:
sestava: 1. pětka
J. Kyselý
M. Kopecký
J. Jílek
J. Vostřel
D. Brabenec
2. pětka
J. Kyselý
J. Procházka
O. Kopecký
L. Novotný
F. Chadima
Střídal: J. Vázler
Výsledky:
Polička - Svratka
3:0
Sebranice - Nedvědice
0:3
Radiměř - M. Třebová
0:4
Polička - Sebranice
4:0
Svratka - Radiměř
2:0
Nedvědice - M. Třebová
0:1
Sebranice - Radiměř
1:1
Polička - Nedvědice
0:0
Svratka - M. Třebová
1:2
Nedvědice - Radiměř
1:0
Sebranice - Svratka
1:0
Polička - M. Třebová
0:1
Svratka - Nedvědice
0:1
Polička - Radiměř
2:0
Sebranice - M. Třebová
0:0
Pořadí:
1. místo
Moravská Třebová
2. místo
Polička
3. místo
Nedvědice
4. místo
Sebranice
5. místo
Svratka
6. místo
Radiměř
V prvních dvou zápasech se naši borci teprve rozkoukávali,
střídali jsme pravidelně 2 pětky a v brance se o poločase střídal
J. Kyselý s J. Procházkou. Po těchto dvou zápasech jsme usoudili, že
bude lépe hráče střídat jednotlivě a ne po celých pětkách. Do
zbylých 3 zápasů se do branky postavil pouze J. Kyselý a J.
Procházka podpořil řadu v útoku. Tato varianta se osvědčila.
Klukům se dařilo více si nahrávat a vypálit i více střel na bránu
soupeře. Jako prvnímu vsítit gól se podařilo našemu nejlepšímu
střelci J. Vostřelovi. Po tomto gólu se kluci cítili být sebevědomější
a proti Svratce sehráli pěkný zápas, kde se štěstí přiklonilo na naši
stranu a to zcela po právu. V tomto zápase předvedl důraz v útoku
J. Procházka a dal tak zasloužený gól. V posledním zápase proti M.
Třebové, která skončila na tomto turnaji první, naši předvedli, jak
umí být bojovní a jak dobrou obrannou hru dokáží sehrát. Jako
jediný soupeř jsme s nimi neprohráli a vybojovali tak drahocennou
remízu, která měla pro nás cenu zlata.
Myslím, že můžeme našim mladým borcům poděkovat za to, co
předvedli v této celé podzimní sezóně. Kluci díky.
Fotbalové ozvěny mladších elévů připravil trenér Vítězslav Kuchta.

Připravujeme
Zveme všechny děti,
jejich rodiče,
prarodiče a přátele
na turnaj ve stolní hře
ČLOVĚČE, NEZLOB SE,
který se uskuteční
v sobotu 17. 3. 2012 ve 13 hod.
v KD v Sebranicích.
Na věku nezáleží - přijďte si pohrát!
Těšíme se na Vás!

Pozvánky do Lubné
18. 2. 2012
26. 2. 2012
KINO
5. 2.
19. 2.
4. 3.
18. 3.

Ples Lubenských žen
Pohoranka - koncert
Tintinova dobrodružství
Johnny English se vrací
Ošetřovatel
Dům

Oznámení
Začátek v 18.30 hod.

Rozpis služeb zubní pohotovosti - únor, březen 2012

(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
11. - 12. 2.
18. - 19. 2.
25. - 26. 2.
3. - 4. 3.

Inzerce
Daruji tříbarevná koťata.
Telefon: 723 437 746

MUDr. Pavla Ševčíková,
MUDr. Dagmar Švecová,
MUDr. Ivana Veselíková,
MUDr. František Zeman,

Polička,
Litomyšl,
Litomyšl,
Litomyšl,

461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
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