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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 15. února 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ZO ze dne 18. 1. 2012
− smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene mezi obcí a
Agrodružstvem Sebranice na umístění
kabelového vedení určeného k propojení
středisek družstva
− smlouvu o připojení výrobny k
distribuční soustavě na napěťové hladině
0,4 kV u čp. 19 (základní škola) s
instalačním výkonem 29,9 kW
− přidělení obecního bytu p. Martinu
Sršňovi s kaucí ve výši dvou měsíčních
nájmů předem
− přidělení obecního bytu p. Josefu
Novákovi s kaucí dvou měsíčních nájmů
předem
− přidělení obecního bytu pí Janě
Janečkové s kaucí dvou měsíčních nájmů
předem
− výsledek hospodaření příspěvkové
organizace MŠ za rok 2011
− hospodářskou činnost obce se všemi
povinnostmi
ZO vzalo na vědomí:
− rozhodnutí o výběrovém řízení na
projekt ,,Urbanistická studie lokality
Sebranice“ ze dne 13. 2. 2012, kde byl ze
4 subjektů vybrán architektonický ateliér
ABV Praha s cenou 110.400,- Kč za
projekt
− žádost o opravu obecní cesty p. č. 843/3
tj. k čp. 226
− vypracování soupisu obecních cest,
komunikací, chodníků a navrhlo stanovit
harmonogram oprav dle priorit a
finančních možností obce
− výslednou zprávu z místního šetření
České inspekce životního prostředí
Hradec Králové ze dne 4. 2.
− zprávu ze závěrečného auditu za rok
2011
− nabídku firmy DRYMAT na odstranění
vlhkosti v budově zdr. střediska
− organizaci Masopustních hodů

Společenská kronika

ZO neschválilo:
− smlouvu o připojení výrobny k
distribuční soustavě na napěťové hladině
0,4 kV u čp. 40 (mateřská škola) s
instalačním výkonem 29,9 kW
ZO projednalo:
− prodej obecního pozemku p. č. 499/1 v
k. ú. Sebranice a část pozemku p. č.
499/2 v k. ú. Sebranice p. Martinu
Sýkorovi
− prodej části obecního pozemku p. č.
502/3 p. Vejrychovi
ZO pověřilo:
− starostku obce zjistit informace ohledně
vlastnictví autobusových zastávek na
silnici II/360
− starostku obce o prověření možnosti
spořícího účtu při účtu obecním
ZO uvolnilo:
− z rezervy obce 1 mil. Kč na opravu
komunikací v r. 2012
− z rezervy obce 250 tis. Kč na nákup
pracovního auta
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 21. března 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Program bude vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce.

Všem jubilantům, kteří v březnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Josef Drobný
Marie Kašparová
Zdeňka Votřelová
Ludmila Zindulková
Ladislav Karal
Jiří Šlesinger
Božena Hasilová
Jiří Prokůpek

82 let
70 let
70 let
65 let
55 let
55 let
55 let
50 let

,,Náš největší úspěch není
v tom, že neupadneme, ale
v tom, že po pádu vždy
znovu vstaneme.“
Konfucius

Dne 28. března 2012 uplyne
10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček
Josef Chadima. Kdo jste jej
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Jaroslava a děti s rodinami
,,Není smrti, zůstává věčně živý, kdo
spravedlivý byl a dobrotivý.“
František Halas

Důležité oznámení
Nepřehlédněte
Připomínáme občanům, že zastupitelstvo
obce schválilo uzávěrku požadavků a
žádostí k projednávání na zasedání ZO vždy
v pondělí do 12 hodin před daným
termínem veřejného zasedání ZO.
K podání žádostí můžete využít
elektronickou podatelnu na internetových
stránkách naší obce: www.sebranice.cz
(Obec - Elektronická podatelna).
Obecní úřad
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Společnost ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
dne 15. 3. 2012
od 8.00 do 16.00 hod.
- od čp. 210 po Lezník
- od ZD Pohora kolem okálů po ZD na kopci
- Vysoký Les - celá obec

Pravidelný svoz odpadů
Březen, duben 2012
Popelnice: 16. 3., 30. 3., 13. 4.
Plasty: 5. 3., 2. 4., 30. 4.

nějaký peníz vpustili, který peníze, když tu žádného nebylo Skotáci
zase vylovili neb vybrali z těch a takových Příčin jest v této
Kapličce udělaná a upevněná Pokladnice, aby z Almužny, kterou
lidé obětují zase Kaplička /: která od záduši zatím vystavena byla a
v Sumně s křížem neb Poklonou blízko ní stojící s tabulí malovanou
stála 46 Kr 46 X 1,5 d :/ jmenovanou záduši Sebranskému takové
Autraty neb Náklad vynahradila a zaplatila

,,VÝLETIŠTĚ U MIKULÁŠKU“
Vážení spoluobčané,
v sebranickém údolí za koupalištěm leží malebný, trochu
zapomenutý kout s kapličkou sv. Mikuláše. Je to ideální místo na
procházky a setkávání, a proto bychom ho rádi zvelebili a vytvořili
z něj nejen prostor pro odpočinek a relaxaci, ale také bychom tu z
vodárny vybudovali zázemí pro kulturní a společenské akce
(koncerty, posezení s dechovkou, country a zábavné večery).
Obnovila by se studánka s přístupem k ozdravné vodě a u ní by se
vytvořil krásný kout s posezením.
A v této chvíli se obracím na Vás s prosbou o podněty, vyjádření,
názory. Napište, zavolejte, co byste rádi na tomto místě měli, co by
tam nemělo chybět. Inspirovat se můžete v návrhu, který pro nás
zpracoval architekt Bárta.
Věřím, že by se konečně našlo využití pro tento objekt, a to pro
všechny generace. Jsem si vědoma, že jsou v obci i některé
důležitější věci, ale pojďme vstříc dotačním penězům.
Děkuji za pochopení a na Vaše ohlasy se těším.
Lenka Karalová, starostka obce
starosta@sebranice.cz, 737 971 037

Tolik doslovný překlad z listiny, která objasňuje důvod a vznik
kapličky sv. Mikuláše.
Připravila Mgr. Miluše Vopařilová

Výlet na Slovensko
Milí spoluobčané,
je to už několik let, co se uskutečnil velmi zdařilý výlet do
partnerské obce Zlatá Baňa. Chtěli bychom tuto akci zopakovat a
obnovit vzájemné dobré vztahy s občany slovenské vsi a přitom se
podívat do míst bývalé Podkarpatské Rusi.
Zájezd na Slovensko se uskuteční ve dnech 18. - 20. 5. 2012, cena
zájezdu je 2 200,- Kč. V ceně zájezdu je zahrnut pronájem
autobusu na celou dobu zájezdu, ubytování a strava. Vstupy si hradí
každý sám.
Program:
pátek 18. 5.
−
odjezd v 5.00 hod. od kapličky na Pohoře
−
návštěva a prohlídka dřevěných kostelů na Východním
Slovensku
−
příjezd do Zlaté Bani, ubytování a večeře
sobota 19. 5.
−
snídaně
−
celodenní soutěž v rýžování zlata
−
po večeři zábava a posezení se slovenskými přáteli
−
vystoupení sebranické kapely WINXP
neděle 20. 5.
−
po snídani odjezd ze Zlaté Bani
−
podle zájmu zastávka na Dunajci v Tatrách s možností
plavení se na pltích (vorech) nebo prohlídka Spišského
hradu
−
večer příjezd do Sebranic
Program byl sestavován tak, aby nebyl příliš náročný na fyzičku,
ale abychom přitom něco zajímavého viděli a současně se dobře
bavili. Zájemci se mohou hlásit již nyní na obecním úřadě, kde je
nutné zaplatit zálohu 1000,- Kč za osobu.
Věříme, že si tento výlet za krásami Slovenska nenecháte ujít a už
teď se těšíme na společné zážitky.
Zastupitelstvo obce

Informace kulturní komise
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 kulturním domě v Sebranicích.

MÁLEM ZAPOMENUTÝ PŘÍBĚH

Pravidla hry:
Na začátku hry mají všichni nasazeno na svém barevném poli, aby
nebyl někdo znevýhodněn opožděným startem. Začíná hrát
nejmladší hráč u stolu a pak dle hodinových ručiček postupně další v
průběhu hry. Pokud hráč nemá jedinou figurku na cestě do domečku,
může házet 3x. Hraje se se 2 figurkami z důvodu urychlení hry,
vyhazuje se a vyhrává hráč, který umístil své figurky co nejdříve do
domečku, další hráči postupně dohrávají. Na průběh hry dohlíží
rozhodčí u každého hracího stolu. První kolo si hráči sesednou
libovolně k hracímu stolu, do dalších kol se pak losují dle umístění z
předchozí hry. Nejen pro vyřazené hráče budou připraveny další
doplňkové hry - stolní fotbal, puzzle, kreslení aj.
Každý zúčastněný bude odměněn, pro vítěze bude připraven dort
v symbolickém tvaru této hry. Občerstvení za drobný peníz
zajištěno.
NA VĚKU NEZÁLEŽÍ - PŘIJĎTE SI POHRÁT!

Kniha
Pamětní a Početní kapličky
Svatého Mikuláše
Nad studánkou jinač obročnice nazvanou
Letka Páně 1699 za dvojictihodného a Visoce Učeného Pana
Joanesa Antonina Wlacha toho času Faráře Sebranského a
Širokodolského na Půdě Obci Sebranské za farní Strany na jedný
dobrý Hany ležící u Studánky, která se jmenovala Wobročnice
/: proto že jak Staří Lidé povídali nějaký Wobroční na Oči u té
Studánky byl Uzdraven, a na poděkování Studánku klenouti dal :/
jest vystavěna malá Kaplička a nazvána Studánka neb Kaplička S.
Mikuláše Biskupa; nebo mnozí Lidé jsouce obtíženi nějakou
Nemocí; okolo té Studánky chodící sou Vodou se umývající, zvláště
na bolavý Oči, jsou uzdraveni, který na poděkování toho do vody
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Obecní mariáš

Co se děje za dveřmi ZŠ
Máme medaile

V sobotu 11. února se opět po roce konal na přísálí kulturního
domu Obecní mariáš, který pořádala kulturní komise.
Letos si s čertovými obrázky přišlo zahrát 52 hráčů ze Sebranic i
okolí. Začátek byl ve 12.30 hodin, ale hráči se sjížděli už před
dvanáctou hodinou. Po prvním kole byla svačina - tlačenka s cibulí
a chlebem, po druhém kole se podávalo tradiční knedlo-vepřo-zelo,
které znamenitě připravila paní Božena Horáčková se svými
spolupracovnicemi. O žíznivé se obětavě staral Láďa Karal a Pavel
Jílek, v kuchyni se čile otáčela Radka Večeřová, Iveta Čechová a
Míla Vopařilová. Vpravdě svatebními koláčky přítomné překvapila
Jana Kocichová. Na hladký průběh hry dohlížel Josef Stříteský ml.
a Pavel Kučera. Správnost výsledků a jejich zpracování měl na
starosti Jiří Šturc ml. Pomoc s obsluhou a roznáškou jídla neodmítli
kluci Marek Karal, Jakub a Kryštof Kučerovi.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 sebranických občanů, a to
Václav Boštík, Jan Cupák, František Drobný, Karel Glänzner, Karel
Gutveis, Jindřich Jílek, Ladislav Klusoň, Václav Kovář, Josef
Květenský, Josef Stříteský st., Miloš Večeře a Václav Zindulka.
Jsme rádi, že přišli neboť hlavně pro naše hráče jsme turnaj
pořádali.
Sebranický mariáš má v okolí velmi dobré jméno, a to pro
skvělou atmosféru, bohaté a chutné občerstvení a dobrou tombolu.
Mnohým hráčům se po skončení turnaje ani nechtělo domů a zápal
ze hry jim vydržel do brzkých ranních hodin.
Ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům za jejich dary do
tomboly, které byly opravdu moc pěkné a hodnotné. Děkuji také
všem, kteří se jakýmkoli jiným způsobem na přípravě a průběhu
celého dne podíleli. Stálo to za to.
Lenka Karalová, starostka obce
Přehled výsledků na prvních třech místech:
1.
Jaromír Mlynář
247
2.
David Tměj
238
3.
Luboš Hlaváč
238

Ve čtvrtek 26. 1. se v Litomyšli uskutečnilo oblastní kolo ve
vybíjené chlapců 1.- 3. tříd. Mohla se zúčastnit i děvčata, čehož
jsme využili.
Pro venkovskou školu je obtížné dát dohromady tým hráčů. Nám
se to letos povedlo a získali jsme bronzovou medaili. Všechny
zápasy se nesly v bojovném duchu s plným nasazením. Nebyli
jsme žádní „outsaidři“, nakonec o medaili rozhodly počty vybitých
hráčů. Za týden 2. 2. hrála děvčata. I ta získala bronzovou medaili.
Připravila Zuzana Laštovicová

Vyhlášení
výsledků
Foto: ZŠ

Zápis do 1. třídy
Ve středu 1. února proběhl zápis dětí do I. třídy na školní rok
2012/2013. K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 26 dětí. K
zahájení povinné školní docházky od září 2012 bylo přijato 21 dětí,
rodiče 5 dětí zvažují odklad.
Mgr. Jitka Kučerová, ředitelka

Předškolák David
Svoboda úspěšně
zdolává nástrahy
zápisu do 1. třídy.
Foto: ZŠ

Pozvánka
Sdružení obcí mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka
srdečně zve občany
na tradiční
SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná
v neděli 1. dubna 2012
od 14.00 hod.
v Lubné na Skalce.
K tanci i poslechu zahraje kapela POHORANKA, slovem Vás
provede Václava Tmejová a Vladimír Šauer. Vystoupí děti z
Mateřské školy v Sebranicích, děti ze ZUŠ z Dolního Újezdu a
členové Sokola Dolní Újezd.
Doprava i občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás!
Rozpis autobusu:
Pohora
13.25 hod.
Třemošná
13.35 hod.
Sebranice, OÚ
13.45 hod.

Foto: M. Čermák
Více fotografií na www.sebranice.cz
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Masopustní hody 18. 2. 2012 - obrazem

Ještě malá
porada a
pak už
jenom:
pozor,
Masopust
začíná!

Už visí!

Tak komupak
se podíváme
prvnímu na
zoubek?

Kde to mám
podepsat? Zas mi
píše finančák!

Kdo tady
volal, že hoří?
S naší moderní
technikou je
pro nás hašení
hračka!

Bába mě vzala na
vejlet - mě už ty
nohy ňáko
nesloužej! Jen
abych jí nevypad!

Pán je fešák,
hotový Alain
Delon!
Je libo ještě
zarovnat
frizúru?
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Paní
Müllerová já
už na ten
Bělehrad
nejdu, v
Sebranicích
to je lepší!

Foto: Michal Čermák. Více ve fotogalerii na www.sebranice.cz

Vyprávěj

Sváteční slovo

Pokračování z minulého čísla.
Ostatně Zdeněk je již na průsery zvyklý. Nakonec jsme přece jen
vyjeli, máme to necelé dvě hodiny do parku.
I tento park patří do pohoří Sierry Nevady. Je jedním z
nejnavštěvovanějších, je krásný, dostupný. Rozlohou je obrovský 640 x 130 km. Také v Yosemitech jsou sekvoje, a tak si nenecháme
tuto světovou kuriozitu ujít. Na obejmutí největšího obra je zapotřebí
21 lidí. Ale Yosemity nejsou jen sekvoje, nejsou zde jen jehličnany,
ale i husté listnaté lesy. Jsou tu také vodopády, jezera, skály, z nichž
nejznámějším skaliskem je EL Capitan (2 307 m), z údolí se zvedá
do výše 900 m. Je tedy dvakrát vyšší než gibraltarská skála. Je
motivem pro horolezce z celého světa.
Nejfantastičtější pohled na panorama celého údolí je z Glacier
Point, to je skalní útes vysoký 975 m a z jeho vrcholku je vidět celý
řetěz pohoří Sierry Nevady, táhnoucí se až do státu Nevada. Není
třeba dodávat, že bylo nebezpečí zavaření foťáku. Musím zdůraznit,
že při různých toulkách jsem se několikrát setkal s havrany. Z
náhorní vyhlídky přejíždíme na dno parku. Je k tomu zapotřebí
překlenout vzdálenost několik desítek km a značný výškový rozdíl.
Dole je centrum Yosemity, které opouštíme ve výšce kolem 3000 m.
Na vyhlídkové terase v této výšce jsem v kraťasech a tričku měl
problémy udržet foťák v klidu, protože mě zima rozklepala jako
rosol.
Je podvečer a máme před sebou spoustu mil. Sjíždíme
nekonečnými serpentinami bez jakýchkoli svodidel k velkému jezeru
Mono Lake. Dojíždíme za naprosté tmy do hlavního města Nevady,
Casron City. Je blízko hranic Kalifornie. Ubytování máme opět v
,,6“, a protože jsme opět v Nevadě, zve nás Zdeněk (Miloše a mě) do
kasina. Ten večer mám poslední možnost zbohatnout - Miloš
vytáhne prkenici, dává v šanc 10 dolarů, nakrmí s nimi automat a
naše hráčská vášeň nezná mezí. Z nepochopitelných důvodů jsme je
nakonec přece jen prohráli. Docházíme k poznání, že rozumnější
investice bude do večeře, a tak pro nás Zdeněk objednává steak z
kuřete, polévku, americké brambory, fazole a máslo. S
přesvědčením, že peníze kazí člověka, odcházíme nezkažení z herny
na kutě. Ujeli jsme 2 786 mil.

Milovaní,
všechny vás z celého srdce zdravím. Když píšu tyto řádky,
venku ještě poletuje sníh, ale jaro na sebe už nenechá dlouho čekat.
Je jen otázkou času, kdy sluníčko opět prohřeje vzduch a příroda se
naplní novým životem. Změna nenastane přes noc. Všechno veliké
začíná nenápadně a docela prostě. V přírodě i v životě každého
z nás. Je to s námi jako v přírodě. Navenek ještě nic není vidět, ale
v zemi se už připravují veliké věci. To, že všechno rozkvete a
zazelená se, je jen důsledkem toho, co se už dávno před tím událo
skrytě a nenápadně. Ale bez toho by se nic velikého nestalo.
Bůh nám to každé jaro znovu a znovu připomíná, když všechno
opět probouzí k životu. My už možná nemáme odvahu začít. Snad
bylo mnoho zklamání a neúspěchu. Možná jsme i znechuceni tím,
co kolem sebe vidíme. Ale aby se mohlo v tomto světě něco
změnit, pak je potřeba odvážných, kteří to nevzdávají. Bůh může i
dnes udělat mnoho, ale k tomu potřebuje i naše ruce.
Vyprošuji každému z vás tuto odvahu ke konání i malých a
obyčejných věcí, které se mohou stát počátkem věcí nových a
velikých. A pokud mohu, rád vám k tomu žehnám.
P. Vojtěch Glogar
Postní doba
Je to už takový pohled trochu dál na dobu, která vždycky
předchází Velikonocím. Tyto svátky už pro mnohé nejsou tak
zajímavé jako Vánoce. Ale láska Boha, která dostala viditelnou
podobu ve zrození Božího Syna na tento svět v Betlémě, dostává
v této postní a velikonoční době konkrétní podobu. Z malého dítěte
se stal dospělý muž, který nejen mluvil o lásce Boha k člověku, ale
když přišel čas, projevil svou lásku vůči člověku do krajnosti.
Když se zaseje, nesklízí se hned. Je potřeba doba růstu a zrání.
Časem přípravy na velikonoční svátky je doba půstu, který trvá 40
dní. Je poznamenána ochotou vzdát se toho, co znehodnocuje
přátelství s Bohem a rozhodnutí pro život s ním. Není jednoduché
se něčeho vzdát, něco opustit. Ale nevzdáváme se proto, abychom
byli chudší, ale abychom udělali místo pro mnohem vzácnější dar.
Vždyť maminka, která miluje své dítě, také nepočítá oběti.
Láska ji k tomu dává sílu, aby toho tolik dokázala. Tak se i postní
doba stává dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme tento
Boží vztah lásky k nám. A k tomu jistě slouží pobožnosti křížové
cesty, které jsou připomínkou toho, co způsobují naše selhání a
nevěrnosti, prostě hřích v životě člověka i celého světa.
Jsme pozváni k obnově svého srdce, ke krátkému zastavení se,
ztišení, objevení podstatného a důležitého v našem životě.
Příležitostí k tomu jsou postní duchovní obnovy, které se budou
konat každou sobotu od 25. února do 24. března a jsou směřovány
pro určitou věkovou skupinu. Po vydání Sebranických novin je
ještě příležitost pro tyto duchovní obnovy:
10. března pro věkovou skupinu 50 – 65 let
(P. Maxmilián Dřímal z Fryštáku)
17. března pro věk 65 let a výše
(P. Pavel Dokládal z Koclířova)
24. března pro děti od 3. třídy a mládež
(P. Petr Matula z Prostějova)
Začátek je vždycky v 9 hodin a končí se mší svatou v 15 hodin.

Úterý 31. 10. 2006
Vstáváme v 5.30 hod. a opouštíme definitivně Nevadu. Jedeme
kolem krásného jezera Lake Tahoe. Je asi právem nejkrásnějším
jezerem Kalifornie. Leží ve výšce 2000 m nad m., okolí je celoroční
rozsáhlou rekreační oblastí. Zastavujeme v jednom z nejkrásnějších
rekreačních středisek v Couth Lake Tahoe, a protože jsme všichni
sportovního ražení, nemůžeme minout Sguou Valley, místo, kde
byly v roce 1960 olympijské hry. V malém městečku v době naší
návštěvy, když nebyla sezona, byl naprostý klid. Lanovky nejedou, a
tak naše výprava provádí výstup na Rivieru - Belmot - do střediska
sjezdových disciplín. Protože moje tempo je pomalejší především
díky soustavnému focení, volím kratší trasu. Nákup několika
suvenýrů a odjíždíme směr Sacramento, kam to máme ještě 100 mil.
Zastavujeme v ,,6“ na předměstí Sacramenta, večeříme ze zásob a
při poradě zaháníme žízeň červeným kalifornským vínem. Ostatně
důvod je nasnadě - zítra je Všech svatých a to znamená, že my muži
máme svátek.

Vrcholem postní doby je Svatý týden
začínající Květnovou nedělí (letos 1.
dubna). Ve Svatém týdnu církev stále
znovu prožívá jádro své víry a naděje. Totiž
to, že Kristus sám prošel naší cestou utrpení
a smrti a otevřel nám cestu ke spáse a
vzkříšení.
V tomto týdnu pak prožíváme:
Zelený čtvrtek (5. dubna)
- je to připomínka Poslední večeře, kterou Pán Ježíš prožil se
svými apoštoly. Bylo to v rámci židovské velikonoční večeře, která
je připomínkou mocného Božího činu v dějinách Izraele –
vysvobození před smrtí v Egyptě pro ty, jejichž domy byly
označeny krví obětovaného beránka. Církev si připomíná
ustanovení eucharistie a svátosti kněžství. Obřady začnou v 18
hodin.

Všech svatých 1. 11. 2006
Přemisťujeme se s ubytováním blíže do centra města a vyrážíme
do sakramentsky krásného města. Prvním naším cílem je Kapitol sídlo guvernéra Kalifornie, Schwartzenegra. Bohužel pro ještě
důležitější záležitost než bylo přijetí české výpravy, nemohlo dojít k
setkání. Škoda, měl jsem pro něho samolepku Litomyšle, kamínek z
řeky Loučné a pozvánku na operní festival Smetanova Litomyšl.
Ostatně, když jsem navštívil Kapitol ve Washingtonu, vyšel jsem
také na prázdno. Přesto prohlídka budovy neměla chybu a naše
kroky vedou po hlavních bulvárech do historické části města Old
Sacramenta. Při trošce fantazie jsme se mohli přenést do dob
zlatokopectví, do zlatých časů západní Ameriky. Samozřejmě fotím
jak o překot. Se Zdeňkem a Milošem jsme navštívili také hospůdku s
přenosem o 150 let zpět a libovali jsme si, jaké tam byli pěkné
číšnice. Ovšem pivo nám mohli dát z pozdější doby.
Pokračování příště. Mirek Havran

Pokračování na další straně
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Sváteční slovo

MAS Litomyšlsko informuje

Velký pátek (6. dubna)
- je to den Kristova utrpení přinesené za naši záchranu. Je to
zpřítomnění Kristova utrpení a smrti. Proto je v centru této
bohoslužby kříž, který je viditelným znamením toho, kam až jde
Bůh ve své lásce k člověku. Obřady začnou v 17 hodin. Pak se také
nabízí celonoční adorace.
Bílá sobota (7. dubna)
- je dnem, kdy se neslaví žádná liturgie. Církev bdí na modlitbách
u Kristova hrobu, uvažuje o jeho umučení a smrti. V modlitbě
očekává jeho vzkříšení.
Vigilie (noc) zmrtvýchvstání
– oslava velikonoční vigilie začíná po západu slunce v noci ze
soboty na neděli. Obřady začnou ve 20 hodin.
Na začátku se rozžíhá oheň a velikonoční svíce – pravé světlo, které
přemáhá temnotu zla ve světě. Bohoslužba slova ukazuje Boha
v jeho mocných a podivuhodných činech v lidských dějinách.
Vrcholem této noci, ke které směřuje celá postní doba, je křest těch,
kdo přijali Boží pozvání a rozhodli se pro život s Kristem a pro již
pokřtěné následuje obnova vlastního křtu – nového osobního
rozhodnutí se pro život s Kristem.
Slavnost zmrtvýchvstání (neděle) (8. dubna)
- Kristus svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a
vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně
scházet k eucharistii (mši svaté). Každá neděle je tedy „oslavou
Velikonoc“. Při této mši svaté je žehnání velikonočních beránků a
jiných pokrmů. To má připomínat, že společenství se
zmrtvýchvstalým Kristem, započaté při mši svaté, má pokračovat i
doma při hostině lásky.

5. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Dne 1. 12. 2012 jsme vyhlásili výzvu k předkládání žádostí o
dotaci. Výzva byla určena pro obce, svazky obcí, zájmová
sdružení, církve, neziskové organizace, zemědělce a podnikatele.
V této výzvě jsme zaznamenali doposud nejvyšší zájem žadatelů.
Od září 2011, kdy jsme ohlásili možnost konzultací jednotlivých
projektových záměrů, jsme v kanceláři MAS konzultovali 30
projektů různého zaměření. Nakonec bylo v termínu pro příjem
žádostí přijato 21 žádostí o dotaci, 20 žádostí o dotaci bylo předáno
hodnotitelům k hodnocení. Vzhledem k finanční alokaci, která činí
pro rok 2012 4.089.657,- Kč, bude možné podpořit přibližně 12
předložených projektů. Do 5. března budou zveřejněny výsledky
5. výzvy na internetových stránkách MAS Litomyšlsko –
www.mas-lit.cz.
Ivona Opletalová, MAS Litomyšlsko

Nepřehlédněte
Chcete si zahrát tenis?
Jestliže ano, tak je to jedině dobře. Jistě víte, že v naší obci
máme kvalitní tenisový kurt, na kterém je možné hrát tento krásný
sport od jara do podzimu. Nabízíme možnost zahrát si celosezónní
turnaj, kterého by se mohli zúčastnit pouze amatérští hráči tenisu.
Jednalo by se o čtyřhru. Termíny zápasů by si hráči domlouvali
mezi sebou, stanoven by byl jen termín ukončení soutěže.
Pokud Vás tato nabídka zaujala nebo o ní jen přemýšlíte, je to
dobře - rozhodnete-li se pro tuto soutěž, ještě lépe (samozřejmě pro
Vás).
Všichni kdo máte zájem, můžete se hlásit elektronicky:
jilkovisebranice@seznam.cz nebo na telefon 775 337 401
Pavel Jílek

Rozhlédni se, člověče!
TEREZKA a BORŮVKA
u Proseče

Foto: OÚ Sebranice

Toulovcovu rozhlednu u Budislavi jsme zde v listopadovém čísle
již představili. Nyní jsou na řadě zbývající dvě v této oblasti.
Rozhledna Terezka stojí na Pasekách, tři kilometry za Prosečí
směrem na Borovou. Najdete ji vpravo přímo u silnice na kótě 645
m n. m. Otevřena byla 22. srpna 2004. Je dřevěná s ocelovými
prvky, má pět pater a na to horní ve výšce 25 metrů nad zemí vede
125 schodů. Jméno má po známé spisovatelce Tereze Novákové,
která na Pasekách několik let žila. Výhled z rozhledny je velmi
pěkný, skoro kruhový. Jižním směrem vidíte Žďárské vrchy, na
západ město Hlinsko a napravo za ním pásmo Železných hor.
Severozápadně vás jistě zaujme panoráma Pardubic a pěkně
vykukující Kunětická hora. Před sebou máte jako na dlani blízké
městečko Proseč, uvidíte i zmíněnou Toulovcovu rozhlednu, za ní
Litomyšlsko a za dobré viditelnosti východně i Jeseníky. Vstupenky
si zakoupíte v přilehlém krámku u silnice a jedinou vadou na kráse
je snad výše vstupného. Třicet korun se zdá být přece jen trochu
moc. Že je Petřínská rozhledna v Praze ještě dražší, je jen tuze
slabou útěchou...
Na kole se dá v jednom dni absolvovat kromě Toulovcovy i třetí
rozhledna tohoto kraje, Borůvka u Hluboké. Nikoliv té u "Budějic",
ale za Prosečí. To musíte nabrat směr Zderaz, tam doleva a za
Perálcem pro změnu uhnout vpravo. Pak už Borůvku nalevo od
silničky uvidíte. Je z těch tří možná že nejméně známá, ale
konstrukčně rozhodně nejzajímavější. Tvoří ji dvanáct silných
smrkových klád, mezi nimi kovové vinoucí se schodiště, které vede až
na vyhlídkovou plošinu ve výšce patnácti metrů. Ke slavnostnímu
otevření došlo 4. června 2005. Přijdete-li k rozhledně a není tu živé
duše, nezoufejte. U okénka je zvoneček, kterým přivoláte obsluhu z
blízkého domečku. Zaplatíte vlídné usměvavé slečně dvacku a pustí
vás nahoru. Vsadím se, že jako první upoutá jihozápadním směrem
nedaleký hrad Rychmburk, na západ Železné hory, vpravo Chrudim a
Pardubice a když je obzvlášť krásně, tak spatříte i Krkonoše. A na jih
část Českomoravské vysočiny. Jste-li autem, můžete zaparkovat u
obce Kutřín a projít si při té příležitosti kouzelné údolí Krounky a
romantický Šilinkův důl.
Zdeněk Vandas
(příště pátrání po ztraceném turistovi kolem Štěpánky)

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti - březen, duben 2012

(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
3. 3. - 4. 3.
10. 3. - 11. 3.
17.3. - 18. 3.
24. 3. - 25. 3.
31. 3. - 1. 4.
7. 4. - 8. 4.

MUDr. František Zeman,
MUDr. Oldřich Zeman,
MUDr. Markéta Adamcová,
MUDr. Silva Adamcová,
MUDr. Stanislav Adamec,
MUDr. Tomáš Cacek,

Inzerce

Litomyšl,
Polička,
Polička,
Polička,
Polička,
Trstěnice,

461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 725 987
461 634 157

Kino Lubná

Firma

Kominictví
a klempířství
Zdeněk Doležal, Dolní Újezd
Tel. 737 027 632
oznamuje, že přebírá po panu
Tomanovi domácnosti s
plynovými spotřebiči. V případě
potřeby volejte. Dále firma
provádí vymetání komínů,
povinné kontroly, prohlídky
kamerou a vložkování.
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4. 3.
18. 3.

Ošetřovatel
Dům
Začátek v 18.30 hod.

Fotbalové ozvěny mužů
a situaci zachraňoval Kuba Červ skluzem milimetry před brankovou
čárou. Čtvrthodinku před koncem jsme vsadili vše na jednu kartu. Na
hřiště se vrátil hrající trenér Jirka Haupt a to do obrany, čímž se Červ
vytáhl na svoje parádní místo na hrot. MALÝ vzápětí po Opršálově
rohu málem protrhl síť, 2:1. Soupeř mohl v 78. min. nicméně zase
srovnat, zachraňoval to v hodině dvanácté pro změnu Z. Horníček. V
82. min. definitivně rozhodl svým třetím gólem MALÝ, konec tedy
3:1 pro nás. Pak měl ještě šanci jak hrom Červ, aby tak dokladoval
efektivitu svého návratu do útoku, ale to si dejme tomu schoval na 1.
duben, kdy si to ve druhém jarním kole rozdáme s tímto soupeřem
znovu, a to už bude o mistrovské body. Další zápas hrajeme opět v
Litomyšli v sobotu 18. února od 13 hodin s "áčkem" Dolního Újezda.
To nebude zápas do zimního poháru, ale přátelák, na němž se
dohodli oba soupeři, mající tento den v turnaji volný los.

Klasický Karlíkův hattrick zahájil fotbalový rok 2012
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL ČISTÁ 9 : 1 (4:0)
První utkání nového roku jsme sehráli v rámci zimního turnaje
na umělé trávě v Litomyšli. Vysokou výhru nelze přeceňovat,
soupeř hrál pouze v devíti. To je však jejich věc, nám také pět jinak
stabilních hráčů chybělo (Opršál, Nezbeda, J. Horníček, Zahoran,
Patočka). Z naší strany utkání účel rozhodně splnilo. Střelecky se
dařilo oběma útočníkům, Honza Karlík dal kromě dalších
dvou branek i klasický anglický hattrick. Tedy tři góly v řadě
během jednoho poločasu. Sestava:
Kysilka
Klusoň
Červ
Chadima
Kárský
Radiměřský P. Kalánek Z. Horníček Pavliš
Karlík
Malý

Však von Pája říkal, že tahle elitní turnajová skupina je lehčí
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL DOLNÍ ÚJEZD 4 : 1 (2:0)

Střídal nejprve T. Kalánek, pak už se hráči měnili "hokejově".
Branky: Karlík 5, Malý 3, P. Kalánek 1
Rozhodčí: Halva z Litomyšle.
Devítistupňový mráz byl oproti minulým dnům ještě docela
přijatelný. Od začátku byla hra v naší moci. Soupeř z okresního
přeboru se však snažil hrát otevřeně, žádného "zanďoura", což mu
sloužilo ke cti. První gól roku dal ve 14. minutě Karlík, následoval
druhý a třetí v min. 29 - to je ten zmíněný hattrick během
čtvrthodiny. Do poločasu ještě na 4:0 zvýšil P. Kalánek. Po
přestávce se oba útočníci při úspěšné střelbě na cíl střídali
pravidelně: Malý, Karlík, Malý, Karlík a na konečných 9:1 uzavřel
Jirka Malý. Mezitím si dala čestný gól i Čistá, a to za stavu 8:0 z
pokutového kopu.
Další turnajový zápas hrajeme opět v sobotu 11. února v
11 hodin. Soupeř bude tentokrát podstatně těžší - béčko Svitav.
Sraz hráčů v Litomyšli je v 10.15 hodin, případné omluvy jen z
vážných důvodů (!!!) telefonicky nebo mailem u trenérů.

Tak "von" to říkal samozřejmě že s trochou nadsázky, ale faktem
je, že jsme "áčko" Újezda z I.A třídy porazili zcela zaslouženě. Oba
týmy měly ve svých skupinách zimního turnaje volno, takže
vzájemný zápas přišel vhod. Sestava:
Kopecký
Klusoň Z. Horníček T. Patočka Chadima
Pavliš
Opršál
Červ
P. Kalánek
Karlík
Malý
Střídali: T. Kalánek a Haupt. Rozhodčí: Svoboda z Bučiny. Naše
branky: Opršál 2 (z toho 1 z p.k.), Červ, Karlík. Hráno na umělé
trávě v Litomyšli.
Zahájili jsme svižně, už ve 5. minutě byla dobře mířená střela
Červa tečována na roh a po něm odvracel újezdský obránce z
brankové čáry. V 8. min. zahrál bek soupeře v tísni rukou a
nařízenou penaltu proměnil zkušeně a s jistotou Marek Opršál 1:0. V poli jsme drželi míč na kopačkách převážně my, takže k první
pořádné střele se soupeř dostal až v 19. minutě, kdy náš nový
brankář měl první možnost se vytáhnout. Zraněného Martina
Kysilku nahradil totiž Dominik Kopecký, což je gólman starších
žáků (14 roků !!). V mistrákách může hrát fotbalista jen o jednu
věkovou kategorii výš, tady to lze a byla to možná světová rarita,
aby žák chytal za dospělé. Ale vedl si výborně. Měli jsme nadále o
fous víc ze hry, po půlhodině hry spálil vyloženou šanci Červ po
přihrávce Malého. V 38. minutě si to Jakub Červ vynahradil a
hlavou usměrnil Opršálův centr z nařízeného trestného
kopu z pravoboku hlavou do sítě. Poločas tedy 2:0.
Dalo se čekat, že pokořený favorit po přestávce zapne na plné
obrátky. Což o to, Újezd se snažil seč mohl, ale ono to nebylo jaksi
vůbec jednoduché. Naopak my jsme dali další gól, který hlavní
neuznal pro domnělý ofsajd, přestože pomezní nemával. Ale co
naplat - maminka, režisér a v tomto případě i hlavní rozhodčí mají
vždycky pravdu. V 59. min. nechala obrana lacino projít útočníka až
před Kopeckého, mladý gólman chybu starších kamarádů včasným
vyběhnutím napravil. V 65. min. střelou zblízka Újezd přece jen
Kolčavou snížil na 2:1. Načež na hřiště přišel Haupt (jako defenzivní
do středu zálohy, Opršál na kraj). Soupeř nadále dělal co to šlo, ale
otevřel obranu možná až příliš a toho jsme v pohodě využívali.
Šance měli postupně Červ, Malý a Opršál, jejich střely však svůj cíl
minuly. Další dvě možnosti soupeře znovu zlikvidoval Kopecký, v
tísni si dal málem "vlastňáka" náš levý obránce, byl z toho jen roh.
"Chadžo, tohle se dává!!" - v dobrém rozmaru pravil vždy dobře
naladěný vedoucí mužstva pan Jiráň. V posledních deseti minutách
jsme již hodně otevřené pojetí hry ze strany Dolního Újezda už
trestali. Nejprve v 81. min. po akci a nezištné přihrávce Červa zvýšil
Honza Karlík na 3:1. V 86. min. pak vyraženou první střelu poslal
Marek Opršál hlavou počtvrté do sítě. Konec tedy 4:1, asi dost
nečekaně, ale zaslouženě.
Tento pátek v hale gymnázia v Poličce trénink v 19 hod. (běhání
po městě předtím tentokrát nebude). Trénink v Sebranicích venku v
sobotu v 15 hod. a v neděli už v 9 hodin další turnajový zápas s
Litomyšlí B - sraz v Litomyšli v 8,15 hod.!!
Fotbalové ozvěny připravil Zdeněk Vandas.

Bez rodilých stoperů, i útočníků - přesto výhra. Dobré, ne?
FK SOKOL SEBRANICE - TJ SVITAVY B 3 : 1 (1:1)
Vzadu chyběli Zahoran a Nezbeda, vpředu Karlík a Červ, který
kvůli tomu musel hrát opět stopera - tedy oslabení jaksepatří. Ale
přesto v sobotu 11. února za mrazu výšky (nebo "nížky") dvanáct
čísel pod nulou po celkem solidním výkonu (s několika nemilými
výkyvy) další tři body do zimního turnaje na umělce v Litomyšli.
Sestava:
Kysilka
Klusoň
Červ
Z. Horníček Chadima
Pavliš Opršál T. Patočka P. Kalánek
Radiměřský
Malý
Střídání: Haupt a T. Kalánek. Rozhodčí: Andrle (Morašice),
Svoboda, Halva. Branky zcela jednoduše: Malý 3.
Nikoli na dobře připravené umělé trávě, ale na té jak to počasí
dovolilo (a to bylo opravdu milosrdné) se hrál fajn fotbal XI. proti
XI., ne jako před týdnem. V koutku duše může potěšit, že jsme i v
neúplném složení jakž takž obstáli. Zpočátku byli útočnější naši, ve
14. min. střílel z ostrého úhlu ostrostřelec po úchvatném kolmém
pasu Opršála, ano - MALÝ, gólman stačil jen stečovat míč do sítě vedli jsme 1:0. Zvýšit mohl agilní P. Kalánek - ponejprv po
dlouhém sóle před bránou měl asi spíš přihrávat, pak využil hrubky
obrany ve 29. min., ale střelu mu gólman odvrátil na roh. Vzápětí
poslal zmíněný hráč přesný pas na Červa (jehož to zákonitě furt
táhlo dopředu), brankář byl ale proti (jak píšou o tom, že gólman
balón prostě chytil, do omrzení v novinách). Svitavy vyrovnaly
minutu před půlkou po z naší strany trestuhodně nezvládnutou
situací před brankovou čárou po trestném kopu od postranní čáry.V
krátké pauze servírovala unaveným a promrzlým hráčům obětavá
doktorka Kateřina horký čaj (i když to mezi námi není ten její
pravý sortiment), načež se borci opět pustili do boje. A to docela
dobře, šanci střelecky disponovaného Jirky Malého brankář
soupeře jen tak tak odvrátil na roh. V 63. min. byl levý bek zjevně
zasněný Honza Chadima duchem asi v choceňské lékárně na
Masarykově třídě, svitavský kluk v modrém mu balón hbitě uzmul
-7-
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Žáci se letos připravují na přijímací zkoušky
téměř ve všech krajích
Do 15. března mohou žáci devátých ročníků podávat přihlášky
ke studiu na středních školách. Pardubický kraj v letošním roce už
po druhé připravil jednotné přijímací zkoušky pro všech 49
krajem zřizovaných středních škol s maturitními obory vzdělání,
přistoupil však k některým změnám. Na rozdíl od loňského roku
letos organizuje jednotné přijímací zkoušky už celkem 8 krajů
včetně sousedních Královehradeckého a Vysočiny a dalších pět
krajů nechává přijímačky na rozhodnutí ředitelů škol. První kolo
přijímacích zkoušek se uskuteční 23. a 24. dubna.
„Po jednání s řediteli škol a dalšími odborníky jsme v přijímacím
řízení provedli některé úpravy,“ říká radní pro oblast školství Jana
Pernicová. „Hlavní změnou je pevná bodová hranice pro přijetí
žáků v dalších kolech přijímacího řízení, aby nemohlo docházet
k tomu, že ředitelé v honbě za vyšším počtem studentů přijmou i
žáky, kteří nesplňují studijní předpoklady,“ vysvětluje radní.
Dodavatelem testů bude opět společnost SCIO a uchazeči o
studium ve čtyřletých oborech vzdělání budou psát testy z českého
jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeče
o studium na osmiletých gymnáziích čeká pouze test z obecných
studijních předpokladů .
Nově bylo sjednoceno také přidělování bodů za prospěch na
základní škole na všech krajem zřizovaných gymnáziích. U nich je
bodová hranice nutná pro přijetí stanovena ze všech získaných
bodů, tedy bodů za testy, za prospěch ze základní školy a za další
aktivity.
Obchodní akademie a ostatní střední školy mají na rozdíl od
gymnázií pevně stanoveno, kolik bodů musí uchazeč získat přímo
v testech, aby mohl být přijat ke vzdělávání. Hodnocení prospěchu
ze základní školy a hodnocení dalších aktivit stanovují samostatně
ředitelé škol.
Přijímací zkoušky nanečisto v letošním roce organizují samotné
střední školy podle vlastního harmonogramu, většinou v průběhu
března. Podrobná fakta a kritéria hodnocení najdete na
http://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost
a také na internetových stránkách jednotlivých škol.
Mgr. Jakub Rychtecký
Oddělení komunikace Pardubického kraje

Žáci naší školy se v okresních kolech neztratili.
Měsíc únor je už neodmyslitelně spjat se soutěžním kláním ve
všech základních uměleckých školách. V letošním školním roce
byly MŠMT vyhlášeny soutěže ve hře na dřevěné dechové
nástroje, soutěže tanečních oborů a soutěže v sólovém zpěvu.
A protože soutěživost je přirozená součást lidského žití, i my
jsme do soutěží vyslali naše žáky. Naši žáci bojovali, předvedli to
nejlepší, co se spolu se svými učiteli naučili. A výsledek nám
udělal velkou radost.
Ve Svitavách získala Nikola Glänznerová 3. místo
v okresním kole soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje.
Nikolka je žákyní dechového oddělení a druhým rokem hraje na
příčnou flétnu se svojí paní učitelkou Lenkou Votavovou na
pobočce v Sebranicích. Je tedy teprve začínajícím hudebníkem a
tak se můžeme už teď těšit na její výkony v letech příštích.
Oběma patří poděkování a velká gratulace.
Našimi druhými soutěžícími byli žáci a žákyně tanečního
oddělení. Do Poličky za poněkud dramatických okolností (15. 2.
– sněhová kalamita) přivezli dvě choreografie. Ti nejmenší
tanečníci rovněž ze Sebranic tančili na hudbu Pavla Dobeše
příběh „Na rybníčku“ – jejich choreografie získala mimořádné
ocenění za výtvarné zpracování. Starší slečny si připravily
vystoupení nazvané „Jarní probuzení“. Jejich taneční výkony
byly oceněny hned několikrát: mimořádné ocenění za taneční
projev, mimořádné ocenění za pedagogické vedení a největší
radost nám udělal návrh poroty na postup do krajského kola.

Foto ZUŠ

Pardubický kraj informuje

Oznámení
Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U
 Letního a zimního oblečení - dámské,
pánské, dětské
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
 Látek - minimálně 1m2 - prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek
 Domácích potřeb - nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek
 Obuvi – veškeré nepoškozené
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a
vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 3. dubna 2012
čas: od 7 do 14 hodin
místo: bývalá zubní ordinace, č.p. 32
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se

Našim tanečnicím a také jednomu tanečníkovi a jejich paní
učitelce Šárce Hnátové patří velké poděkování a také velká
gratulace.
Posledním reprezentantem naší školy je Adam Šimák, na
kterého jeho soutěžní klání teprve čeká. Adam bude soutěžit
v sólovém zpěvu a nám nezbývá než mu popřát hodně štěstí a
krásný čistý hlas.
A co na nás i na Vás čeká v měsíci březnu? Co pro Vás
chystáme? Zveme Vás všechny ve čtvrtek 29. 3. 2012 do prostor
Základní školy, kde pořádáme Jarní koncert žáků ZUŠ Sebranice.

JARNÍ KONCERT ZUŠ
29. 3. 2012 v 16.00 hodin
jídelna ZŠ
Přijďte se na nás podívat, představí se Vám nejen
hudebníci, ale i tanečníci a o výzdobu se postarají žáci
výtvarného oboru. Budeme se na Vás těšit, koncert je určen
široké veřejnosti a věřte, že opravdu nejlépe se hraje pro plný sál.
Jana Frišová, ředitelka ZUŠ

transportem nepoškodily! Děkujeme za Vaši pomoc.
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