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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 21. března 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ZO ze dne 15. 2. 2012
− žádosti o obecní byty panu J. Slanetzovi,
paní A. Grabovské a paní M. Klusoňové
s tím, že pokud do 31. 3. nebudou
uhrazeny kauce předchozími zájemci,
budou byty obsazeny výše jmenovanými
− smlouvu č. 1201 mezi obcí a
Architektonickým ateliérem ABV Praha
na dodávku projektových prací v ceně
110 400,- Kč
− smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Ježek
Bohemia s.r.o. Kladno na dodávku a
montáž fotovoltaického systému (FV) na
budovu ZŠ v Sebranicích
− úvěr ve výši 1 300 000,- Kč od České
spořitelny s úrokem 2,53% na pořízení
FV
− smlouvu o organizaci a výkonu veřejné
služby mezi obcí a Úřadem práce
− výši ceny vodného za rok 2011 pro
obyvatele a chalupy Vysokého Lesa:
550,- Kč za rok pro obyvatele s trvalým
pobytem a 1 150,- za rok pro chalupáře
− bez výhrad závěrečný účet za rok 2011
− příspěvky místním organizacím:
ZUŠ
5 000,- Kč
Salesiánský klub mládeže 25 000,- Kč
ČZS
4 000,- Kč
ZŠ - florbalový turnaj
1 000,- Kč
Oblastní charita Polička 10 000,- Kč
ČSV
1 000,- Kč
TJ Sokol Sebranice
34 000,- Kč
− příspěvky svazkům jejichž jsme členy:
Svaz místních samospráv
1 000,-Kč za obec/rok a 1,- Kč za
obyvatele/rok
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
20,- Kč za obyvatele/rok
Mikroregion Litomyšlsko
30,- Kč za obyvatele/rok
− nepřevzetí autobusových stanovišť do
vlastnictví obce
− ceny vstupenek a permanentek na
koupaliště na rok 2012
− ceny půjčovného za sportoviště na rok
2012

−

Společenská kronika

návrh na vyhlášení konkurzního řízení
na místo ředitele/ky ZŠ Lubná Sebranice, který byl zaslán starostovi a
zastupitelům obce Lubná s tím, že
jednáním byla pověřena paní starostka

ZO vzalo na vědomí:
− petici občanů o znečišťování ovzduší
firmami Bohemiatex s.r.o. a Vale
Bohemia s.r.o.
− vyjádření České inspekce životního
prostředí k této petici
− vyjádření jednatele a majitele firem Ing.
Votroubka k této petici a přijalo účast na
prohlídce provozu obou firem
− oznámení o dotačním projektu MAS
Litomyšlsko a výběr projektu - Stavební
úpravy místní komunikace Sebranice II.
etapa
− z á v ě r e č n ý ú č e t M i k ro re g i o n u
Litomyšlsko - Desinka za rok 2011
− žádost o opravu cesty k čp. 187 v k. ú.
Kaliště
− zprávu Ing. Kysilky z kontrolní
prohlídky ZŠ Sebranice
− výsledek výběrového řízení na místo
Referenta pro místní hospodářství
(místo získal pan Lubomír Dostál z
Vysokého Mýta)
ZO neschválilo:
− žádost Telefonicy Czech Republic
vybudovat v obci základovou stanici
komunikační sítě
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 18. dubna 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Program bude vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce.
Lenka Karalová, starostka obce
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Všem jubilantům, kteří v dubnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Marie Klejchová
Jaroslav Kopecký
Jaroslav Vopařil
Zdeňka Lorencová
Václav Pohorský
Jiří Pavliš
Jana Sýkorová
Jaroslava Horníčková

90 let
88 let
81 let
75 let
70 let
50 let
50 let
50 let

,, Kdo se dnes může radovat,
nemá čekat do zítřka.“
Německé přísloví
V lednu, únoru a březnu se
narodili: Nela Makovská
Sára Volfová
Filip Svoboda
Patrik Pohorský
Rodičům srdečně blahopřejeme!
,,Život je plamen, který vždy
dohoří do konce a rozžehne se znovu
pokaždé, když se narodí dítě.“
Anonym

Místní poplatky
Upozorňujeme občany, že do 30. 4.
2012 jsou splatné místní poplatky - poplatek
za psy a poplatek za odvoz domovního
odpadu. Pokud částka u poplatku za odvoz
domovního odpadu přesahuje 1000,- Kč, lze
ji rozdělit na dvě splátky. Splatnost druhé
splátky je 30. 9. 2012.
Žádáme Vás, abyste při platbě
upřednostňovali zasílání poplatků převodem
na nový účet obce č. 1217273389/0800,
variabilní symbol - číslo domu. Splátku je
možné uhradit též hotově v úředních
hodinách na OÚ nebo složenkou.

Pravidelný svoz odpadů
Duben, květen 2012
Popelnice: 13. 4., 27. 4., 11. 5.
Plasty: 30. 4., 28. 5.

Změna jízdního řádu

Zprávičky z naší školičky

Vážení spoluobčané,
po vašich stížnostech na nový jízdní řád, které jsme na mnoha
jednáních firmě OREDO tlumočili, se nám podařilo vybojovat
první pozitivní změny jízdního řádu. Za prvé se jedná o dopravu
na sebranickou nedělní mši z blízkých obcí a jejich místních
částí. Po dohodě bude počínaje 1. dubnem 2012 nově zajištěna
doprava na ranní mši a zpět (v 7.30 hod.) pro Poličku, Střítež,
Sebranice (celou obec vč. Pohory), Lezník, Lubnou, a to
následovně:
na mši:
odj. z Poličky 7.10 hod.
odj. ze Stříteže 7.22 hod.
odj. z Lezníka 7.17 hod.
odj. z Pohory 7.21 hod.
odj. z Lubné 7.02 hod.
ze mše:
odj. do Poličky 8.50 hod. (příp. 9.09)
odj. do Stříteže 8.50 hod.
odj. do Lezníka 9.09 hod.
odj. na Pohoru 9.09 hod.
odj. do Lubné
8.46 hod.

Také v mateřské škole se jarní rychlostí rozběhlo
2. pololetí školního roku.
V základní škole končí 1. pololetí prázdninami. V mateřské
škole zápisem do 1. třídy ZŠ. Ale zároveň se okamžitě dává do běhu
pololetí druhé. Tak je to i u nás.
První velkou akcí v únoru byl náš tradiční karneval s tématem
Lesní pohádkový svět. Konal se v neděli 12. února. Děti provázel
příběh o „nevěřícím“ Tomášovi, který si myslel, že si v lese může
dělat co chce a úplně zapomněl, že zde jsou i skřítkové, strašidýlka
a jiné pohádkové bytůstky. Jak se odpoledne s maskovanými
postavičkami povedlo, to musí hodnotit zúčastněné děti a jejich
rodiče.
Pravidelně
naši
školku
navštěvuje divadélko JOJO se
svými veselými pohádkami. Úžasné
na těchto představeních je fakt, že
jsou vždy děti zapojeny do děje
aktivně. Mohou si zazpívat a
zacvičit s pohádkovými postavičkami. V únoru jsme viděli pohádku
„Hrnečku, vař!“, jako vždy
netradičně, ale velmi vtipně
zpracovanou. A 26. března pohádku, která nás připravila na 1. duben
- „Aprílová“.
V únoru kolem nás ležel ještě
sníh, tak jsme pozvali myslivce pana Františka Malého a pana
Josefa Patočku, aby nám řekli, jak
Divadélko JOJO a Hrnečku vař! se starají o zvířata v naší přírodě a
Foto: MŠ
jak můžeme pomoci také my.
Přinesli nám spoustu obrázků, ale i trofejí. A vysvětlili nám, že
když je například moc divokých prasat, tak se nedá nic dělat, prostě
se musí nějaké zastřelit.
V úterý 21. února jsme se rozloučili s letošním
MASOPUSTEM. Vyšel si s námi na procházku i medvědář s
medvědem a děti jim zahrály a zazpívaly pěkně do kroku.

Za druhé se změna týká průjezdnosti autobusů Sebranicemi
přes Pohoru. Máme přislíbeno, že od 1. dubna by měly autobusy
přes tuto místní část jezdit častěji. Bohužel v době uzávěrky
těchto novin nebyl ještě přesně znám rozpis časů jako v prvním
případě, proto Vám doporučuji sledovat vyvěšené aktuální jízdní
řády nebo webové stránky firmy OREDO - www.oredo.cz
Konečné znění jízdního řádu by mělo být známé do 31. 5. 2012,
v platnost by mělo vstoupit 1. 6. 2012.
Věřím, že vám tyto změny usnadní cesty do měst a zpět, a
doufám, že nejsou poslední.
Lenka Karalová, starostka obce

Příjemné prožití
velikonočních
svátků, mnoho
radosti a
pěkných chvil s
přicházejícím
jarem
Vám přeje
zastupitelstvo
obce a redakce
novin.

Poděkování

Masopust s medvědem
Foto: MŠ

Rády bychom touto cestou poděkovaly paní Lence Kmoškové
ze Spolku archaických nadšenců za pozvání na draní peří. Byly to
pro nás dva krásné zimní večery, při kterých jsme se mohly sejít,
povyprávět a zavzpomínat na mladá léta, neboť zatímco se dříve
dralo peří v každé rodině, dnes už se tato činnost téměř
nevyskytuje.
Moc se nám to líbilo a těšíme se na další setkání při draní peří.
Děkují dračky

Ve čtvrtek 1. března za námi přijela zdravotní sestra z nemocnice.
Nebojte se, nic se tady nestalo! Jmenuje se Pavlína Svobodová a
vyprávěla nám o své práci. Co všechno musí sestřička umět, co
dělá, ukázala nám, jak se zavazuje rozbitá hlava i zlomená noha, a
hlavně, co máme (nebo také nemáme) dělat, aby se nám nic
takového nestalo. A i když jsme byli zdraví, byla polovina dětí
obvázaná.
Pokračování na další straně

-2-

Zprávičky z naší školičky
Zajímavosti jdou jedna za druhou, protože hned druhý den do
školky přijel pan Šulc s vyprávěním a ukázkami dravců. Děti viděly
sýčka, výra, luňáka hnědého, káně harrisovo, orla skalního i
mořského a jako perličku naprosto krotkého čápa a ochočené lišče.

Zdravotní sestra Pavlína Svobodová na návštěvě ve školce
Foto: MŠ
Pan Šulc a ochočené
mládě lišky
Foto: MŠ

Jaro letos podle kalendáře začalo sice již 20. března, ale my jsme
MORENU vynesli a spálili až 21. března. Cestou jsme jí zazpívali,
stavili jsme se vedle v kuchyni Agrodružstva, také v prodejně a
opravně zemědělských strojů a nevynechali jsme samozřejmě ani
Qanto.

Naše mateřská škola navázala spolupráci se střediskem
MOZAIKA v Poličce (jedna z jejich pracovnic – paní Dáša
Procházková totiž bydlí tady u nás na Pohoře). A rozběhly se už
první společné akce. Začátkem března proběhla pracovní dílna pro
holčičky, jejich maminky a babičky s názvem POJĎTE SI HRÁT
NA PRINCEZNY. Pracovalo se s keramickou hlínou, vyráběly se
krásné korunky a šperky, samozřejmě pro princezny. K naší radosti
zde nebyly jen maminky a babičky, ale i tatínkové.
Pro kluky, tatínky a dědečky se chystá jarní dílna, kde se budou
vyrábět budky pro ptáky.

Malé princezny
Foto: MŠ

Práce máme my děti ve školce moc! Příště vám řekneme, jak
jsme vyráběli „Školku snů pro skřítka Vítka“ do soutěže, kterou
vyhlásil mikroregion Litomyšlsko, jak jsme prožili Jarní besídku
nebo ,,Trnkobraní“ s ilustrátorem Jiřím Trnkou. Máte se na co
těšit!
Připravila Václava Tmejová, ředitelka MŠ

P.S. : Pokud si chcete o našich akcích přečíst, pokud chcete vědět,
co je zde nového, chcete si prohlédnout fotografie z našich
poznávacích cest po Sebranicích, podívejte se na
www. sebranice.cz/materskaskola

Vynášení Moreny a vítání jara
Foto: MŠ
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Co se děje za dveřmi ZŠ

Přijímačky nanečisto

Foto: ZŠ

Dne 21. února si žáci
deváté třídy naší školy
vyzkoušeli přijímací
zkoušky „nanečisto“.
Navázali jsme na
zkušenosti z minulých
let, kdy
jsme získali pozitivní
ohlasy ze strany žáků.
Cílem bylo ukázat
žákům úroveň jejich
vědomostí a alespoň
částečně je připravit na
stresovou situaci.
V 8:30 začali žáci
řešit testové otázky z
českého
jazyka,
následovala matematika
a
t e s t o v á n í
z všeobecného přehledu.
Po polední přestávce
budoucí studenti a učni
absolvovali pohovor, ve
kterém zkušební komise
hodnotila vystupování
žáků a schopnost
pohotově reagovat.
Otázky byly zaměřeny
především na volbu
budoucí školy a plány do budoucna z hlediska dalšího studia či uplatnění
v praxi. Při pohovoru nás příjemně
překvapilo přirozené vystupování, promyšlené odpovědi některých žáků
nebo jejich zdůvodnění volby školy.
Bohužel výsledky testů ukázaly většině žáků, že mají ve svých
znalostech mezery, které je třeba doplnit.
Mezi nejlepší patřili: (max. 150 bodů)
Abigail Klejchová 112,50 bodů
Lukáš Havran
97,00 bodů
Antonín Kopecký
95,75 bodů
Domnívám se, že to byla pro žáky dobrá zkušenost. Žáci hodnotili
tuto akci pozitivně. Mnozí z nich pojedou ještě v březnu na cvičné
přijímačky na střední školy.
Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně

Florbalový turnaj o pohár ministra školství
V úterý 6. března se ve sportovní hale na Střelnici ve Svitavách
uskutečnil celostátní florbalový turnaj o putovní pohár ministra školství.
Chlapci vyrazili ve značném oslabení, protože většina florbalistů byla na
lyžařském výcviku. Starší žáky proto museli nahradit žáci z prvního
stupně.
Jednotlivé týmy byly rozřazeny do dvou skupin. První zápas hráli
chlapci proti ZŠ TGM Svitavy a i přes počáteční pochybnosti zvítězili
3:1. Další zápas hráli proti ZŠ Komenského Moravská Třebová a
podařilo se jim výhru zopakovat i se stejným skóre. V následujícím
zápasu s Litomyšlí se dostavila vyčerpanost, také nedostatek hráčů zde
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sehrál svoji roli a žákům se už nepodařilo výhru obhájit. Poslední
zápas turnaje zakončila ZŠ Lubná proti Moravské Třebové - ZŠ
Kostelní náměstí. Lubné se podařilo vyhrát 2:1.
Nejmladší, nejrychlejší a nejobratnější hráč byl Lukáš Kučera,
který vstřelil čtyři góly z devíti. O ostatní branky se podělili Jakub
Kučera, Pavel Kopecký a Radek Madejewský. Ale nemůžeme
zapomenout ani na výborné výkony obránců a v neposlední řadě
brankáře Dominika Kopeckého, který obzvlášť v posledním zápase
vychytal prudké střely.
Po napínavém souboji se tak naši florbalisté umístili na druhém
místě ve skupině, za což jim patří velký dík.
Pavla Chadimová

Školní turnaj ve Svitavách
Na dívčím florbalovém turnaji se sešlo celkem 6 týmů, které
přijely usilovat o postup do dalšího kola. Byly to následující týmy:
Bystré, Modrásci (III. ZŠ Litomyšl), Dvojka (II. ZŠ Litomyšl), Sowy
(Svitavy), ZŠ Palackého (Moravská Třebová), Meteorky (ZŠ Lubná
- Sebranice).
Prvním soupeřem Meteorek bylo Bystré. Naše dívky se hned na
začátku ujaly vedení, kdy se v čase 0:32 prosadila po nahrávce z
rohu Petra Stráníková. Skoro dvě minuty nato se trefila Ilona
Uhrová, která po individuální akci nedala brankářce ZŠ Bystré
žádnou šanci. Pak se naše skóre nijak nezvyšovalo a došlo i na nápor
ze strany Bystrého. Ovšem naše obrana dokázala odolat a nakonec
jsme se mohli radovat z výhry 2:0.
Ke druhému zápasu jsme nastoupili s cílem, že musíme zvítězit,
protože naším soupeřem byly Sowy. Po dvou minutách dokázala
vstřelit branku Ilona Uhrová. Další gól do branky Sow přidala po
skvělé přihrávce Ilony Uhrové Petra Stráníková. Ta samá hráčka se
prosadila i po individuální akci. Naše hráčky tak vedly už 3:0. Tímto
výsledkem také zápas skončil.
II. ZŠ Litomyšl, to byl cíl, který naše hráčky chtěly pokořit.
Bohužel naše útočná síla narazila na tvrdý oříšek v podobě
litomyšlské obrany, kterou se dlouho nedařilo prolomit. A tak přišel
trest v podobě gólu. Toto byl kritický úsek naší hry. Zbytek zápasu
jsme byli jako opaření. Soupeř se s námi nemazlil a do konce utkání
nám udělil ještě
další 3 góly. Zápas
tak
skončil
z
našeho
pohledu
0:4. Další zápas
jsme sehráli proti
Modráskům. Šlo o
vše. My jsme
museli vyhrát a
Modrásci mohli
překvapit. Začali
jsme dobře. Po
krásné akci a
pohotové
střele
Ilony Uhrové jsme
se
dostali
do
vedení. Jen o pár minut později to byla opět Ilona, která po faulu na
Petru Stráníkovou sama střílela ze standardní situace a dala gól.
Dosah vítězství byl blízko, to si asi říkal každý, kdo u toho byl.
Naneštěstí se naše soupeřky vzchopily a dokázaly vzápětí odpovědět
na náš rychlý vstup do utkání. Už to bylo jen 2:1. Dále to byl boj o
každý metr. Modrásci se tlačili do zakončení a nakonec se jim i přes
naši skvěle hrající obranu podařilo vstřelit branku na 2:2. Poslední
minuty se hra přelévala ze strany na stranu. Zápas se dal ještě
strhnout, ale díky skvělým brankářkám se stav nezměnil a zápas
skončil 2:2.
Poslední a také nejtěžší zápas sehrály naše holky se soupeřkami
z Moravské Třebové. Zápas to byl velice vyrovnaný. Nikdo nechtěl
udělat chybu, nikdo se nehrnul dopředu. Hra byla pomalá, obě strany
byly unavené. Nakonec jsme se gólu nedočkali a zápas skončil 0:0.
Naše hráčky se umístily na krásném třetím místě. Na postup jim
to bohužel nestačilo. Postupovaly týmy ZŠ z Moravské Třebové a II.
ZŠ Litomyšl. Přesto děkujeme za předvedený výkon všem našim
hráčkám.
Marek Karal

Foto: ZŠ

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Dne 15. února 2012 se uskutečnilo okresní kolo olympiády
v anglickém jazyce pro žáky druhého stupně základních škol a studenty
víceletých gymnázií. Tuto akci jako již tradičně pořádal DDM Svitavy a
soutěž samotná proběhla na III. základní škole v Litomyšli.
Zaměření na komunikativní schopnosti bylo hlavní náplní této
olympiády. Soutěž byla rozdělena do dvou základních částí. První
obsahovala poslechová cvičení, v části druhé mohli soutěžící předvést
své praktické znalosti angličtiny formou rozhovoru se členy poroty.
Zkoušející potom hodnotili plynulost projevu, správnost gramatiky,
rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci
vůbec.
Naši školu reprezentovala žákyně deváté třídy Monika Knesplová. Na
pomyslném stupni vítězů sice nestála, ale každá zkušenost je jistě
nenahraditelná.
Mgr. Leona Plešingerová

Rozhlédni se, člověče!
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO TURISTY KOLEM ŠTĚPÁNKY
Představujeme zde především rozhledny, které jsou dosažitelné ze
Sebranic. Tentokrát uděláme výjimku. Štěpánka stojí v Jizerských
horách, které jsou krajem rozhlednám zaslíbeným. Navíc je tato
stavba uznávaná jako nejkrásnější z našich rozhleden. Ze Sebranic je
jistěže také dosažitelná, ovšem jen autem. Lépe bude, když se tam
vypravíte na více dnů. Jizerské hory za to stojí a těch vyhlídkových
věží je tam o hodně víc.
V polovině 19. století se stavěla horská silnice z Liberce do
Trutnova a na stavbu přijel dohlédnout sám zemský místodržící
arcivévoda Štěpán. Výhled z vrcholu Hvězda ho zaujal natolik, že
jeho hostitel kníže Rohan na něm hned poté začal stavět rozhlednu,
kterou nazval jeho jménem - tedy Štěpánka. Když byl vystavěn šest
metrů vysoký sokl, stavba byla kupodivu přerušena. Pověst praví,
že totiž knížeti jakási cikánka předpověděla, že jakmile rozhlednu
dokončí, zemře. Důvod byl ale prozaičtější - arcivévoda Štěpán byl
odvelen do Uher a Rohan ztratil o věc zájem. Torzo zůstalo opuštěno
a chátralo. Teprve když po dlouhých čtyřiceti letech, v roce
1888, na někoho spadl kus zdiva, kníže Rohan stavbu urychleně
prodal. Noví majitelé z klubu turistů věž dostavěli do dnešní parádní
podoby. 14. srpna 1892 byla rozhledna slavnostně otevřena a slouží
spolehlivě dodnes. Pár dnů poté kníže Rohan opravdu zemřel. Že by
za to mohla opravdu ona neblahá cikánčina věštba? Možná. Knížeti
však bylo už 91 roků...
Zavítáte-li někdy do tohoto kraje, můžete auto zaparkovat u jedné ze
dvou turistických chat poblíž rozhledny. Nahoru od nich vede stezka
dlouhá maximálně 300 metrů. Budete odměněni neomezeným
kruhovým výhledem na celé Jizerské hory a velkou část Krkonoš. Pro
pěší turisty vedou ke Štěpánce turistické značky všech čtyř barev z
Tanvaldu, Kořenova,
Smržovky a Železného
Brodu.
Před dvanácti lety tam
skupina turistů z Litomyšle
za ž i l a
u d ál o st
zpočátku
značně
dramatickou, naštěstí však s
dobrým koncem. Na pobyt
do Kořenova dorazili po
poledni a udělali si půldenní
výlet právě na Štěpánku.
Jeden z nich prohlásil, že
správný turista se nikdy
nevrací stejnou cestou,
odpojil se a že přijde do
Kořenova z druhé strany.
Když se však nevrátil do
půlnoci, kamarádi uvědomili
místní oddělení policie.
Tam to nevzali na lehkou
váhu, protože podobný
případ se špatným
koncem
nedávno
měli. Povolali z Tanvaldu
posily se světlometem a
psovodem a šli pátrat po
zmizelém v předpokládané
jeho trase. Do rána však
bylo vše bezvýsledné. Stejně
špatné to bylo i dopoledne
ŠTĚPÁNKA z r. 1892 - jedna z našich
za denního světla, nenalezli
nejkrásnějších rozhleden. Na snímku 9 let
po
zmizelém ani stopy.
starém možná některé sebranické občany
Když se začalo myslet na
poznáte.
nejhorší a prohledávaly se
Foto: Z. Vandas
pro jistotu i odstavené
vagóny na kořenovském nádraží, přihrčel z Tanvaldu motoráček, z
něhož vystoupil usměvavý ztracený turista. Muž zákona k němu
přistoupil s jeho fotkou v ruce, načež se mezi nimi odehrál zajímavý
rozhovor (přetiskujeme vše foneticky, jak bylo řečeno - spisovnou
češtinou by to tak nevyznělo): "Jste to vy? - Toť, že to jsem já. A
copak jako má bejt? - Jen to, že vás celou noc a půl dne marně
hledáme. - A copak byste mě hledali? Dyť já jsem se vás vo to
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neprosil. - Dostali jsme hlášení o vašem zmizení a zahájili jsme
proto pátrání po pohřešované osobě. - Copak já jsem nějaká
pohřešovaná osoba? - Do této chvíle jste jí byl. - Podívejte se, já
jsem předseda litomyšlskejch turistů, jestli to náhodou nevíte. Já
mám prochozený i jiný hory, než jsou tyhle vaše Jizerky. A vo mně
každej ví, že já se ztratit prostě nemůžu. - To jste nám právě
předvedl. - Co jsem vám jako měl předvést? - No to, že se ztratit
nemůžete." Zkraťme to. Všechno nakonec dobře dopadlo
a skupina turistů s muži zákona, kteří měli druhý den po službě, v
družné zábavě společně v dobrém poseděli.
Zbývá dodat, kde se turista celou dobu nacházel. Sešel z cesty a
už za tmy se dostal na silnici. Tam si stopnul auto, které ovšem
jelo na opačnou stranu, než do Kořenova. Naneštěstí to byli nějací
Holanďané, s kterými se nedomluvil. Když přijeli do Jilemnice,
dokonalou vlámštinou ("Halt!!!") si nechal zastavit u nejbližšího
hotelu a druhý den vlakem přes Martinice, Starou Paku, Železný
Brod a Tanvald dorazil v poledne do Kořenova.
Zdeněk Vandas (příště Cimrmanova rozhledna u Březové)

Vyprávěj
Pokračování z minulého čísla.
Z hospůdky pozorujeme připlutí pirátské lodi a zvedání mostu.
Most se zvedá pro nás Evropany nezvykle - vyjede po svodidlech
kolmo vzhůru. Dali jsme si na závěr polévku, která připomínala
krupičnou kaši. Snad první den bylo zamračeno, jinak bylo
doposud azuro. Zdeněk však předpovídal, že zítra bude v San
Francisku, kam jsme měli namířeno, pršet.
Čtvrtek 2. 11. 2006
Jedeme do San Franciska a Zdeňkova předpověď se splnila prší.
Pro naše uklidnění, že by mohlo být ještě hůře, nám promítli
film o hrůzném zemětřesení v San Francisku v roce 1906. Vjezd
do města je dnes impozantní přes most Golden Gate Bridge z
roku 1937. Je již chudák starý jako já, jenomže mnohem
vznešenější. Nad mostem ční dvě věže vysoké 228 m. Neprší, ale
leje a k tomu je vítr.
San Francisko mělo 812 původních osadníků, ale nálezy zlata
byly příčinou, že za dva roky počet obyvatel vzrostl na 25 000.
Město má mnoho zajímavostí. Snad každý zná divoké honičky
aut z filmů. Je to skutečně kuriózní město s 42 návršími.
Zvláštností jsou tramvaje - je jich 39 a jsou tažené podzemními
kabely na třech linkách o celkové délce 20 km. Vagóny se
pohybují rychlostí 15 km/h a překonávají až 21% stoupání. Další
atrakcí je ostrov Alcatraz. Původně Ostrov pelikánů. Od břehu je
vzdálen 2,5 km. Od roku 1861 tam byla věhlasná věznice se
známými zločinci. Samozřejmě jsme tam pluli. Prohlídka stála
17,25 USD, ale stálo to za to. Jsou tam některé cely o rozměrech
3 x 1,5 m. Miloš počítá, kolik kol by tam bylo zapotřebí k
uběhnutí maratónu.
Jdeme se Zdeňkem a Milošem do restaurace, Zdeněk
objednává rybu Mahi-Mahi. Je to pochoutka, kterou nelze běžně
spatřit na jídelním lístku. Porce stojí 21 USD. Na nocleh
odjíždíme za San Francisko. Motel ,,6“ je tentokrát vybaven
bazénem a vířivkou, což je po celodenním dešti příjemné. Ujeli
jsme 3 122 mil, tj. 5 100 km.
Pátek 3. 11. 2006
Stále prší. Jedeme směr Los Angeles. Stále hustý provoz.
Zvláštností jsou pruhy vymezené pro vozidla s více jak 2 osobami.
Kolem jsou krásné hory, ale v mlze se díváme alespoň na
nejkrásnější mlhu světa. U skalních útesů zastavujeme a
provozujeme oběd v trávě. Pokračujeme a pak musíme zastavit,
projíždíme totiž kolem ráje rypoušů - sloních tuleňů. Je to pro nás
zvláštní podívaná. Leží jako mrchy, ale já fotím jako kdyby se tam
opalovaly manekýnky.
Jsem potřetí u Tichého oceánu. Před 2 lety na Novém Zélandu a
před 8 lety v Japonsku. S přibližujícím se Los Angeles je na silnici
stále více dopravních pruhů. Hrůza! Když si uvědomuji, že před
několika dny jsme v Údolí smrti nepotkali za hodinu ani jedno
auto, nechce se věřit, že jsme na stejném kontinentu. Spíme v San
Barbaře. Měli jsme problém sehnat nocleh. Celou noc hučí dálnice.
Pokračování příště. Mirek Havran
Tu noc spí jenom Anežka.

Fotbalové ozvěny mužů

Turnaj v Člověče, nezlob se!
Sobotní odpoledne 17. března bylo tentokrát v přísálí
sebranického kulturního domu vyhrazeno turnaji v Člověče, nezlob
se! Vpravdě jarnímu počasí odolalo 24 chlapců a dívek, kteří se ve
13 hodin sešli, aby změřili své síly.
Po rozlosování k
jednotlivým stolům mohla
hra začít. Hráli vždy čtyři a
první dva postupovali do
dalšího kola. Po počátečním
ostychu se dětí zmocnila
hráčská vášeň a touha po
vítězství. Ve finále nakonec
zvítězila desetiletá Gabriela
Zavoralová a získala dort,
který do soutěže věnoval pan
Libor Kocich. Na druhém místě skončila Nina Kysilková a
bronzovou příčku obsadil předškolák David Svoboda. Ceny byly
připravené pro prvních osm soutěžících, ale ani ostatní neodešli s
prázdnou. Každé dítko dostalo malý dárek a něco dobrého na zub.
Pro děti, které ze hry už vypadly, byly připravené další hry a
soutěže.
Hlavou celého
projektu a tíhu
zodpovědnosti za
přípravu na svých
b e d r e ch
n e sl y
M i l u š k a
Vopařilová a Jana
Svobodová, které
však
čerstvé
m a t e ř s k é
p o v i n n o s t i
zabránily v přímé
účasti na turnaji.
Organizační
schopnosti prokázal
její manžel Rosťa
Svoboda, který se
stejně jako vloni
staral o zdárný
průběh
soutěže.
Rozhodčí u jednotlivých stolů se rekrutovali z řad naší mládeže a
pořadatelé si velmi vážili toho, že obětovali slunné sobotní
odpoledne pro mladší generaci. Byli to: Mirek Kopecký, Tomáš
Kopecký, Láďa Hladký, Jiří Vopařil, Veronika Vopařilová, Katka
Jílková, Terezie Klejchová a Laura Klejchová. Pomocnou ruku
také nabídla Hana Vopařilová a Marcela Jílková.
Děkuji také sponzorům a všem ostatním, kteří se na turnaji
jakkoli podíleli. Věřím, že se příští rok opět sejdeme, a to v
hojnějším počtu.
Lenka Karalová, starostka obce

Faul na fotbal ze sebranické strany
JISKRA LITOMYŠL B – SOKOL SEBRANICE 4:1 (2:0)
Pravdou jest, že chybělo dost stabilních lidí (namátkou
Zahoran, Opršál, J. Horníček, Nezbeda, T. Patočka atd.). Člověk
by však čekal, že ti, kteří nehrají stabilně a nahradili je, odevzdají
na place vše, co je v jejich silách. Neodevzdali to však ani ti
takzvaně stabilní a výsledkem byla porážka, která proti Litomyšli
B pokazila naši dosavadní bilanci na místním zimním turnaji.
Sestava:
Kysilka
Klusoň Z. Horníček J. Patočka Kárský
Pavliš Červ J. Chadima P. Kalánek
Malý K. Radiměřský
Střídal: T. Kalánek. Rozhodčí: Svoboda. Branka Sebranic:
P. Kalánek
První poločas se zprvu na beton nevědělo, kdo že ze soupeřů
bude lepší. Postupem času to však bylo už zřejmé. V 10. min.
podnikl jeden ze svých odvážných průniků K. Radiměřský.
Gólman mu však střelu vyrážel na roh. O deset minut později
zachránil v hodině dvanácté Kysilka, když ho beci nechali na
holičkách. V 24. min. jsme mohli a měli skórovat my, slibná akce
trojice P. Kalánek, Červ a Malý však nic dobrého nepřinesla.
V 34. min. už bylo zle. Útočník domácích vystihl blbou
rozehrávku v naší defenzivě a otevřel skóre – 1:0. Před půlí
vystihl domácí střelec zle postaveného Kysilku a obloučkem přes
něj zvýšil náskok na 2:0.
Po změně stran se to herně poněkud zlepšilo, to jest i pohybem,
ale potřebný důraz v zakončení pořád chyběl. To platilo i v 59.
min. při nezakončené akci Malého a Červa, stejně tak i po
trestném kopu P. Kalánka a načechrané nevyužité koncovce. V 74.
min. na přímý kop Chadimy zprava naběhl v pravý čas P. Kalánek
a snížil na 2:1. Zdání, že přivodíme zvrat ve skóre, však vzalo
záhy za své. Po třech minutách domácí z trestného kopu, na nějž
náš gólman nestačil reagovat, zvýšili opět na rozdíl dvou gólů a tři
minuty před koncem po zmatku při rohovém kopu litomyšlské
béčko uzavřelo na lichotivých, ale plně zasloužených 4:1.
Ve hře o závratnou částku 2000 Kč na stole v českých a o
prvenství v turnaji nadále zůstáváme. Musíme ovšem za týden
porazit „Horňák“ a pak by se teprve vidělo. S výkonem z této
neděle by to však nestačilo ani na béčko televizního Sokolu
Houslice.
V pátek v Poličce v 19 hod. hala, v sobotu v 15 hod. tady
venku, v neděli v 9 hod. v Litomyšli Horní Újezd (dle
rozlosování). Soupeř usiluje o změnu začátku, o případné změně
budeme informovat. Zdarec!!
Ještě omluva pisatele těchto řádků:
Indispozice některých aktérů možná zavinilo i moje přičinění
v úspěšné páteční a sobotní akci „Kulový blesk“, za kterou patří
všem zúčastněným naopak vřelý dík!!

Nejprve děs, hrůza – později i náznaky radosti
TJ Horní Újezd – FK Sokol Sebranice 2:6(2:1)
Co říci k tomu, že po nepříliš dobré životosprávě nad porážkou
Sparty s Plzní, jsme s nedělním ránem zdolali až ve druhé půli
Horní Újezd? Soupeř byl na tom také tak, naše herní převaha se
projevila zejména až po přestávce. Sestava:
Kysilka
Klusoň M. Karal T. Patočka Chadima
Radiměřský Červ P. Kalánek Pavliš
Malý Karlík
Střídali: Z. Horníček, Haupt, T. Kalánek. Rozhodčí: Urban
z Litomyšle. Branky: Karlík 2, P. Kalánek 2, Malý, Červ. Za
zmínku stojí úspěšný start st. žáka Marka Karala.

Foto: M. Čermák
Více na www.sebranice.cz
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Je na čase včas omezit návštěvy přívětivého restauračního domu, ač
blízkost magického trojúhelníku v místě bydliště (v mém případě
především) k tomu láká. Dopolední začátky v 9 hodin jsou pak
danajským darem. Zprvu se zdálo, že zápas se nebude vzhledem
k podobným radostem soupeře vůbec konat. „Horňák“ však
nakonec dorazil i s dorostenci v plném počtu a pro nás to bylo
zpočátku dost zlé. Ve 12. min. lehce prošel obranou útočník soupeře
a prohrávali jsme 1:0. Pak šli na plac zkušení Haupt a Z. Horníček
(s náznaky zranění nepokoušet to), ale ve 36. min. po trestuhodné
chybě v defenzivě zvýšil Újezd na 2:0. Že se hra přece jen zlepšila,
o tom svědčil gól na 2:1 v 39. min. z kopačky Červa po kombinaci
s Karlíkem.
Po přestávce byl hrubě faulován pronikající P. Kalánek a sám se
chopil penaltové exekuce – 2:2. Vedení mohl pak zajistit Červ, ale
v příjemné pozici zamířil jen nad břevno. Hned poté poslal do šance
Malý Honzu Karlíka a ten Červovu předchozí nedodělávku
napravil. 3:2 pro nás. V 22. min. vypadl Martinu Kysilkovi docela
lehký míč z rukou, chvíli po něm divně šmátral, ale nakonec jej
ztlumil. Vzápětí zužitkoval předlouhý pas Jirka Malý a podél
vybíhajícího gólmana zvýšil na 4:2. A už jsme hráli především my,
ale z několika (ne)přihrávek, kterých se lehce zmocnil soupeř,
vstávaly vlasy hrůzou. Ve 40. min. se dostali před bránu soupeře
zcela sami dobrou kombinací Malý s Karlíkem – hlavním
problémem bylo nevystavit se blbě do ofsajdu. Vyšlo to dobře, 5:2.
Šestým gólem uzavřel Pája Kalánek v samém konci na 6:2
Výsledek dobrý, k výkonu ale obrovské výhrady. O konečném
pořadí zimního turnaje rozhodoval zápas po nás. Pokud Litomyšl B
porazila Svitavy B, skončíme druzí. V případě vítězství Svitav B
nebo remízy bychom turnaj vyhráli. Za to by byla finanční odměna.
Hospodářský klubový ředitel p. Ing. Nechvíle už na tučný zisk čeká.
V pátek naposled hala Polička, v sobotu zápas na přírodní trávě
v Prosetíně, odjezd bude upřesněn.

Nejprve střílel Malý v dobré pozici mimo, načež měl
dvě nadějné příležitosti ke skórování Karlík. Škoda, porážka o
jeden gól by vypadala přece jen lépe. Neodpovídala by však
průběhu druhého poločasu, v němž byli domácí viditelně lepší.
Stejně jako v první půlce jsme bohužel inkasovali těsně před
koncem. Domácí dali na konečných 6:3 a bylo "po ptákách".
Za dva týdny už zahajuje mistrovská sezóna, doufejme, že do té
doby budou hry schopní čtyři naši dlouhodobí marodi a výkon
celého mužstva půjde nahoru. Tréninky v tomto týdnu jsou už
výhradně v Sebranicích, připomínáme ÚTERÝ a PÁTEK vždy
od 17 hodin - až do tmy!! Po pátečním tréninku následuje v
kabině krátká hráčská schůzka. V sobotu 17. března hrajeme
poslední přípravné utkání na hřišti taktéž účastníka I.B třídy skup.
A v Horním Jelení od 14 hodin. Odjezd je ve 12.15!
Zatím pouze špatná generálka
AFK HORNÍ JELENÍ - FK SOKOL SEBRANICE 4 : 1
(2:1)
Okřídlené divadelní úsloví "špatná generálka - dobrá premiéra"
jsme zatím naplnili jen tou první částí. Jaká bude premiéra, to je
ve hvězdách. Především nutno dát do kupy zdravotní problémy
klíčových hráčů a není zdaleka jisto, zda se to do sobotního
úvodního klání s Jiskrou Králíky podaří. Sestava v poslední
přípravě:
Kysilka
Klusoň Z. Horníček T. Patočka Chadima
Radiměřský Červ P. Kalánek Pavliš
Malý
Skála
Střídání: nikdo!
Hrálo se na náhradním hřišti ve Vysokém Chvojnu u Holic, když
svůj krásný pažit v Horním Jelení domácí šetřili. Extrémně široký,
ale na délku zase menší plac, byl dějištěm zlého úvodu zápasu. Už
ve 3. minutě jsme inkasovali po rohovém kopu a totéž se
opakovalo krátce nato. V 7. minutě jsme tak prohrávali 2:0 a pak si
hrejte. Hru jsme postupně jakž-takž vyrovnali, ale do koncovky
jsme se téměř celý poločas skoro nedostávali. To přišlo až v
posledních pěti minutách před přestávkou. Pouze tento krátký úsek
byl z naší strany nejlepší a to bylo moc málo. Ve 40. minutě po
akci středem využil JIŘÍ MALÝ zaváhání domácí obrany a podél
vybíhajícího brankáře snížil na 2:1. Vzápětí mohl stejný hráč
vyrovnat a pak ještě Kalánkův dobře mířený přímý kop boxoval
gólman na roh.
Druhá půle začala stejně jako ta první. Opět dva nebezpečné
rohové kopy Jelení, které však tentokrát naštěstí nevyužili. V
62. min. jsme soupeři nabídli šanci sami, když po blbě vhozeném
autu u středové čáry šli domácí do brejku, z něhož zvýšili na 3:1.
Takových naivit bylo v průběhu druhého poločasu žel bohu
povícero. V 67. min. vypadl domácímu brankáři míč z rukou a
Malý dorážel zblízka nad. Pak trefilo Jelení břevno, načež nám
sudí neuznal regulérní gól z kopačky Červa. Hvizd píšťalky
totiž reagoval na "mrtvý" ofsajd Malého, což se už dávno nepíská.
Málo platné bylo pak to, že se nám pan sudí omluvil. Pět minut
před koncem domácí upravili na konečných 4:1. Přiznejme si, že
tříbrankový
rozdíl poměru
sil
odpovídá.
Nemá cenu vyjmenovávat, kdo všechno ze stabilních hráčů
chyběl. Takto jsme si však poslední přípravu před sezónou
rozhodně nepředstavovali. Tážete-li se, co to bylo za Skálu na
levém křídle, vězte, že se jeho angažmá v Sebranicích určitě
neuskuteční. Nám jde o to, abychom byli na první mistrák pokud
možno komplet. Zdůrazněme slůvka "pokud možno", protože na
sto procent to ještě nějaký čas rozhodně nebude. To "komplet" se
týká ovšem i výboru a lidí kolem, protože není možné, aby na
závěrečnou přípravu jelo deset zdravých hráčů, jeden zraněný s
praporkem, obě zdravotnice (všechna čest jim!) a jen jeden člověk
z vedení týmu. To z Horního Jelení přijel plný autobus nejen hráčů,
ale i funkcionářů. Takže nezbývá než doufat, že v sobotu budeme v
plné síle po všech stránkách. Kope se v 15 hodin, sraz hráčů je v
kabině ve 14 hod. - ne v tu dobu teprve natahovat sítě, jak bylo
poslední dobou v Sebranicích zvykem! Tréninky jsou tento týden v
úterý a v pátek od 17 hodin, pak už to bude v letním čase později.

V prvním poločase polojasno, po přestávce zataženo
SOKOL PROSETÍN - FK SOKOL SEBRANICE 6 : 3 (2:3)
Hrát pořádně jen poločas nestačí. Před týdnem jsme to předvedli
proti Hornímu Újezdu, nyní v Prosetíně byl pro změnu kvalitní jen
poločas první. Po přestávce nás velmi dobrý soupeř herně přetlačil.
Sestava:
Kysilka
Klusoň Z. Horníček J. Patočka Kárský
Radiměřský T. Patočka Červ
P. Kalánek
Karlík Malý
Střídali: T. Kalánek a Pavliš. Branky stříleli Červ, Karlík a Malý.
Na hřišti, kde se nám minule dvakrát velice dařilo, jsme
začali opět dobře. Už v 6. minutě průnik a přízemní přihrávku T.
Patočky zprava dorážel do sítě JAKUB ČERV. Vedli jsme 1:0 a
nadále diktovali tempo hry. První opravdu nebezpečnou střelu
domácích kryl až v 17. min. Kysilka. Vzápětí však přišel rohový
kop, hlavička volného hráče Prosetína a bylo srovnáno na 1:1. V 23.
min. byla střela Červa sražena na roh, z protiútoku nastřelili domácí
břevno a přestáli jsme i následný nastalý zmatek v malém vápně.
Hektickou tříminutovku jsme nakonec zužitkovali my, akci Malého
zakončil HONZA KARLÍK efektním obloučkem 'ala Messi a šli
jsme znovu do vedení - 2:1. Načež Prosetín trefil podruhé tyčku. V
41. min. dostal po odraženém míči dlouhý pas JIRKA MALÝ. To je
něco pro něho, utekl obránci a zvýšil na 3:1. Dvoubrankový
náskok se však do přestávky udržet nepovedlo, minutu před
koncem jsme po nedůsledném bránění dostali z ostrého úhlu gól na
3:2.
Ve druhém poločase kvalita soupeře, hrajícího stejně jako my
lepší střed tabulky I.B třídy skupiny A, gradovala. Výkon našich šel
naopak dolů a převaha Prosetína byla tím pádem stále zřetelnější.
Přesto jsme vedení drželi dobrých dvacet minut, Kysilka kryl dvě
ošemetné střely. V 65. minutě nastřelil soupeř svou třetí tyčku dne a
odražený míč skončil posléze v naší síti - vyrovnáno na 3:3. A hned
v následující minutě šli domácí do zaslouženého vedení, 4:3 pro ně.
Pátý gól přišel z permanentního tlaku Prosetína v 71. minutě, 5:3.
Posledních dvacet minut naši aspoň trochu zvedli hlavu a z rychlých
protiútoků se urodily tři šance.
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OÚ Sebranice informuje

Inzerce

Sběr železného a nebezpečného odpadu
proběhne v dubnu.
Termín bude oznámen 2 - 3 dny před svozem místním
rozhlasem a plakáty. Prosíme občany, aby odpad nehromadili
dopředu na sběrná místa, ale odevzdávali jej ve svozový den
přímo zaměstnancům odborné firmy. Děkujeme.
Obecní úřad Sebranice
Sběrná místa:
 Sebranice, parkoviště za KD
 Pohora, u kapličky
 Pohora, u kontejneru proti čp. 224
 Kaliště, u pomníku
 Vysoký Les, u kapličky
Do nebezpečného odpadu patří:
ledničky, mrazničky, trouby, sporáky, televizory a jiná
podobná zařízení, podlahové krytiny, keramika, pneumatiky
osobních automobilů, plastové předměty, hračky,
akumulátory, olejové filtry, hadry, oleje, tuky, léky,
monočlánky, asfaltové lepenky, nádoby od barev, lepidel,
ředidel, rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů,
spreje, zářivky, výbojky.
Do nebezpečného odpadu nepatří:
zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad, popel, škvára,
dřevo, pneumatiky traktorů a nákladních automobilů, železo a
barevné kovy.

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti - duben, květen 2012

(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
7. 4. - 8. 4. MUDr. Tomáš Cacek,
9. 4.
MUDr. Anna Drdová,
14. - 15. 4. MUDr. Adolf Eliáš,
21. - 22. 4. MUDr. V. Hebltová,
28. - 29. 4. MUDr. Jan Joukl,
1. 5.
MUDr. L. Kašparová
5. 5. - 6. 5. MUDr. J. Kočí,
8. 5.
MUDr. Eva Kopecká,

Trstěnice,
Sloupnice,
Litomyšl,
Sloupnice,
Litomyšl,
Polička,
D. Újezd,
Bystré,

461 634 157
465 549 236
461 612 733
465 549 536
461 615 402
775 724 524
461 631 126
606 182 715

Inzerce
KADEŘNICTVÍ MICHAELA NĚMCOVÁ
KD v Sebranicích nabízí novinku:
−
narovnání vlnitých, krepatých vlasů pomocí
speciálního krému
−
trvanlivost až 4 měsíce
Pracovní doba: Út
9.30 - 18.00 hod.
St
9.30 - 14.30 hod.
Čt
9.30 - 18.00 hod.
Telefon: 737 955 202
Už si nemusíte každý den žehlit a narovnávat vlasy!
Narovnáme je za Vás!
Pro nové zákaznice sleva 20%!

Pozvánka do Poličky
TYLŮV DŮM
∗ Čt 12. 4. v 19 hod.
Honza a František Nedvědovi - koncert
∗ Pá 13. 4., So 14. 4. v 19.30 hod., St 18. 4. od 19 hod.
Polička Jazz festival - v Divadelním klubu
∗ St 18. 4. v 19 hod.
Na kanadském severu - diashow Leoše Šimánka
∗ Čt 19. 4. v 19 hod.
Duo Lapčíková a Fečo - koncert cimbálu a kontrabasu
∗ So 28. 4. od 14 do 18 hod.
Odpoledne s dechovkou - hraje kapesní kapela KAPKA
∗ Pá 11. 5. v 19 hod.
Hana Zagorová a Petr Rezek - koncert

Pozvánka
SDH Sebranice
Vás srdečně zve na tradiční
POMLÁZKOVOU ZÁBAVU,
která se koná v neděli 8. dubna 2012
v kulturním domě v Sebranicích.
Hraje RYTMIK.
Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 70,- Kč.
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