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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 2. dubna 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− nepřevzetí autobusových zastávek v k. ú.
Kaliště a v k. ú. Pohora do vlastnictví
obce
− další jednání starostky obce ve věci
nákupu pozemků do vlastnictví obce o
rozloze 17 236 m2 za průměrnou cenu
47,- Kč/m2
− další jednání s firmou Telefónica Czech
ve věci povolení zamýšlené stavby
antény na hasičskou zbrojnici
ZO vzalo na vědomí:
− konání letního tábora PO Spartakovci za
stejných podmínek jako vloni

Veřejné zasedání dne 10. dubna 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− koupi pozemků do vlastnictví obce o
rozloze 17 236 m2 za průměrnou cenu
47,- Kč/m2
− koupi pozemku o rozloze 3 449 m2 za
cenu 35,- Kč/m2
− výstavbu komunikace u rodinných domů
na Kališti, opravu výtluků v obci dle
posouzení aktuálního stavu, zpevnění
plochy před budovou moštárny, zpevnění
plochy před branou koupaliště a snížení
kanálu tamtéž, nacenění opravy
komunikace k čp. 115
ZO vzalo na vědomí:
− termín a konání schůzky se zastupiteli
obce Lubná ve věci jednání o vyhlášení
konkurzu na místo ředitele ZŠ

Veřejné zasedání dne 18. dubna 2012
ZO schválilo:
− program zasedání s vyjmutím bodu 3
− rozpočtové opatření č. 1/2012
− prodej obecního pozemku p. p. č. 18/6 a
část p. p. č. 18/1 u čp. 185 v k. ú. Kaliště
za cenu 35,- Kč/m2 s tím, že zaměření
pozemku zajistí žadatel na své náklady
ZO vzalo na vědomí:
− zprávu starostky obce o získaných
dotacích:
1) 10 000,- Kč na zájezd do Zlaté Bani

Společenská kronika

2) 83 912,- Kč na odpočívadlo na
odbočce k Vysokému Lesu
3) 100 000,- Kč na úroky z úvěru z
Pardubického kraje
4) 100 000,- Kč na územní plán
5) 260 568,- Kč na odstavné plochy za
kostelem
6) 450 000,- Kč na II. etapu opravy
komunikace z MAS Litomyšlsko
7) 3 100 000,- Kč na výměnu zdrojů
tepla v ZŠ Sebranice
ZO vzalo na vědomí:
− žádost o opravu komunikace na Kališti k
čp. 185 s tím, že komunikace byla
zařazena do pořadníku cest, které se
budou dle finančních možností obce
postupně opravovat
− zprávu o výsledku jednání mezi ZO
Sebranice a ZO Lubná, které se týkalo
žádosti o vyhlášení výběrového řízení na
post ředitele/ky ZŠ Lubná - Sebranice
(ZO Lubná žádost zamítlo)
− otevření restaurace na koupališti dne
4. 5. 2012
− poděkování spolků za poskytnuté
finanční příspěvky na rok 2012
− připomínky občanů k územnímu plánu,
které se týkaly umístění a využití
průmyslové zóny
− výlet do Zlaté Bani ve dnech 18. - 20. 5.
ZO neschválilo:
− žádost o přidělení obecního bytu paní
Alžbětě Demeterové, která žádala o
udělení výjimky na prominutí stanovené
kauce z důvodu nedostatku finančních
prostředků
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 16. května 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 květnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Anna Nechvílová
František Večeře
Jitka Štěpánková
Jaroslava Klejchová
Jan Zerzán
Marie Zindulková
Ivanka Křivková
Ludmila Klejchová
Petr Klejch

85 let
80 let
65 let
60 let
60 let
60 let
55 let
55 let
50 let

,,Náš největší neúspěch není v tom,
že neupadneme, ale v tom, že po pádu
vždy vstaneme.“
Konfucius
Na společnou cestu životem se v
dubnu vydali snoubenci
Nikol Kvapilová a Zdeněk Poul
Sebranice
Polička
Novomanželům srdečně
blahopřejeme!
,,Milovat, to není jen
pohled věnovaný jeden
druhému, znamená to dívat se
společným směrem.“
Anthony Saint-Exupery

V dubnu se narodila
Magdaléna Tauerová.
Rodičům srdečně blahopřejeme!
,,Hledejte potěšení v dětech.
Dopřejte dětem, aby se mohly
potěšit s Vámi a bez odkladů
užívejte každou radost.“
Seneca

Pravidelný svoz odpadů
Květen, červen 2012
Popelnice: 11. 5., 25. 5., 8. 6.
Plasty: 28. 5., 25. 6.

Co je u nás nového?
Přípojky k jednotlivým domům si občané zajišťovali sami,
zastupitelé odsouhlasili majitelům úhradu propojovací
polyetylenové hadice od domu k novému vodovodnímu řádu.
Lenka Karalová, starostka obce

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás touto cestou informovala o tom, jaké práce
probíhaly nebo probíhají v současné době v naší obci.
Již na podzim loňského roku začalo čištění koryta Jalového
potoka, které bylo nařízeno Správou povodí řeky Labe Hradec
Králové. Práce probíhaly nejdříve na Machkově louce, kde bylo
nutné zpevnění břehu, protože hrozilo propadnutí vozovky u
čp. 72. V březnu letošního roku, jakmile to počasí dovolilo, se
pokračovalo s dalšími úpravami koryta Jalového potoka.

180g Česnekový vepřový steak (kýta, krkovice) s oblohou 86,- Kč
180g Vepřový steak s pikantní omáčkou s oblohou
86,- Kč
180g Vepřový steak na barevném pepři s oblohou
86,- Kč
150g Kuřecí steak s rajčaty a mozarelou
86,- Kč
100g Hovězí guláš s houskovým knedlíkem
64,- Kč
Přílohy:
170g Hranolky
170g Krokety
170g Americké brambory
180g Rýže
1 ks Chléb
30g Tatarská omáčka
30g Kečup
30g Hořčice

Tentokrát u Holfaierova mlýna, čp. 130 a dál za Schoberovi,
čp. 242 až před Květenské a Peškovi, čp. 137. Tato část po
vyčištění už přímo volala. Koryto bylo zarostlé již vzrostlými
stromy a značně zanešené.

Pivo točené
Polička Otakar 11°
Chotěboř polotmavé 11°

23,- Kč
23,- Kč
23,- Kč
8,- Kč
4,- Kč
10,-Kč
10,-Kč
3,-Kč

0,3l 11,- Kč
0,3l 15,- Kč

0,5l 17,- Kč
0,5l 24,- Kč

V pátek 4. 5. 2012 od 18.00 hodin bude k tanci i
poslechu hrát živá hudba.
Další víkendová akce „BRAMBORÁKOVÁ“
se uskuteční 11. – 13. 5. 2012
Další aktuality budou pravidelně na www.sebranice.cz
Rezervace na tel. 604592072, nebo na e-mail:
dostal@sebranice.cz

Dobrou chuť a příjemné posezení vám přeje kolektiv
zaměstnanců.

Stavební práce probíhaly také na Třemošné, kde bylo nutné
nad řadovkami opravit stávající vodovod. Investor - Sdružení
majitelů skupinového vodovodu Poličsko - odsouhlasil úplnou
výměnu poruchového vodovodního řádu od čp. 41 až po čp. 52.

Výlet do Zlaté Bani

Fota: M. Čermák

Vážení spoluobčané,
podařilo se nám získat dotaci na dopravu na chystaný výlet
do družební obce Zlatá Baňa na Slovensku. Díky tomu se cena
zájezdu snížila na 1 500,- Kč. Pro občany nad 60 let je cena
zájezdu 500,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování a
strava. Zájezd se uskuteční ve dnech 18. - 20. 5. 2012 a všichni
jste na něj srdečně zváni. Odjezd je v pátek v ranních hodinách.
Je pro nás připraven nejen zajímavý, ale i zábavný program.
Navštívíme dřevěné kostelíky východního Slovenska, budeme
soutěžit v rýžování zlata, svezeme se na pltích po Dunajci,
popřípadě navštívíme termální koupaliště. Občané Zlaté Bani se
na naši návštěvu připravují a bylo by smutné, kdybychom jejich
očekávání zklamali. Podpořte nás, zájezdy byly v minulosti
vždy podařené.
Přihlásit se můžete na obecním úřadě na tel. 461 745 133
nebo na tel. 737 971 037. Zde také získáte bližší informace.
Lenka Karalová, starostka
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Příspěvky spoluobčanů
Sebranický tenor Václav Boštík zářil jako Jeník
v Prodané nevěstě

Sebranice a autobusy
Až do loňského prosince byla doprava do a ze
Sebranic zajišťována linkovými autobusy, většinou k plné
spokojenosti všech. Odbor dopravy Krajského úřadu dal v celé
oblasti na pomezí Čech a Moravy pak důvěru firmě Oredo, zcela
neznalé místních poměrů. Ta se snažila s tím, co dobře sloužilo
léta letoucí, "něco udělat". Výsledkem byl (nejen kolem
Sebranic) paskvil a velká nespokojenost. Díky četným a
trpělivým připomínkám obecních a městských úřadů se k
prvnímu dubnu změnami jízdních řádů situace zlepšila, i když k
dokonalosti má leckde ještě daleko.
Lze snad říci, že ve všední dny může být s dopravou v
Sebranicích nyní jakžtakž spokojenost, samozřejmě že s
výhradami. Dřívější výhodně zavedené spoje LitomyšlSebranice-Polička nyní jezdí přes Lubnou a Široký Důl, na což
doplácí Třemošná a Pohora. Zcela odříznuta se zdá být od
Sebranic dnes Střítež. Velmi špatné je to ovšem o víkendech. V
jízdních řádech jsou nyní "kladívka", která znamenají, že o
sobotách a nedělích nejezdí nic. Přece jen se ale dala nalézt
výjimka. Do Litomyšle či Poličky a zpět se dá o víkendech třikrát
za den jet s poněkud krkolomným přestupem v Poříčí. Ač je to na
kilometry takřka dvakrát tak daleko, cena je stejná (!). Dopravu
zajišťuje firma Zlatovánek, což je na vývěsních jízdních
řádech vylepeno. Na "ústředním autobusovém nádraží Sebranice
rest." však spoje Zlatovánku na Poličku a přímo na Litomyšl
chybí. Stejné je to v Litomyšli, kde ČSAD linky společnosti
Zlatovánek na vývěsních tabulích prostě ignoruje. Světelný
ukazatel sice krásně vypadá, nebere ovšem vůbec v úvahu
zpoždění a po čase pravidelného odjezdu údaj zmizí. V Poličce
pak dřívější přehledná cedule všech odjezdů chybí nyní úplně.
Jako letitého a dnes již bývalého "Litomyšláka" mne silně
zasáhla i šílená redukce vlakových spojů do Vysokého
Mýta. Spolek
Oredo
tyto
lokálky,
které
postupně
skomírají, cíleně likviduje. Na hlavní trati se na druhé straně
budou prý prohánět vlaky s emblémy významných rodáků,
propagující například i Smetanovu Litomyšl. To mi přijde jako
výsměch a rána do zad. Divím se jen, že radní v Litomyšli tuto
potupu dopustí. Letos 23. října tomu bude rovných 130 let, co
byla zahájena doprava na trati Choceň - Litomyšl. Její
prodloužení přes Sebranice do Poličky se několikrát plánovalo,
ale nikdy k němu nedošlo. V tento den asi někde vyhrabu dobové
oblečení i starý kufr, přidám se k místním archaistickým
recesistům a půjdu na zastávku k Lubné vyhlížet, zda k tomuto
výročí vlak na Poličku od "Oujezda" přece jen nepřijede.
Zdeněk Vandas

Dne 29. března se v pardubickém Kulturním domě na
Hronovické uskutečnila premiéra inscenace první verze Prodané
nevěsty v provedení členů Konzervatoře Pardubice. Tato původní
podoba naší národní opery z roku 1866 byla k vidění na 1.
ročníku Mladé Smetanovy Litomyšle v r. 1974 v podání pražské
Konzervatoře. V hlavních rolích tehdy vystoupili pozdější přední
sólisté Zora Jehličková (Mařenka), Miloš Ježil (Jeník), Pavel
Horáček (Kecal) a Vladimír Doležal (Vašek).
Čtvrteční pardubické provedení mělo ve zcela zaplněném sále
bouřlivý úspěch, nicméně se zdálo, že tento mladý ansámbl má na
to, aby nastudoval "Prodanku" celou, tak jak se běžně hraje. Z ní
takto vypadl sbor "To pivečko nebeský je dar" se sóly Jeníka a
Kecala, velká árie Mařenky "Ten lásky sen", oba tance (skočná a
polka) a produkce komediantů. Z ní se hrála pouze jiskřivá hudba
jakožto předehra ke 2. jednání. A mluvené recitativy, které
mimochodem nebyly silnou stránkou inscenace, Smetana v
konečné verzi hudebně mistrně prokomponoval.
V hlavní mužské roli Jeníka se představil Václav Boštík ze
Sebranic u Litomyšle, který studium na pardubické Konzervatoři
právě dokončuje. Role se zhostil pěvecky i herecky zkušeně a se
ctí. Jeho lyrický tenor se na Jeníka hodí jako ušitý a byl jasnou
oporou celého provedení. Z ostatních jedenácti sólistů svým
znělým basem zaujal nejvíc představitel Kecala Jaroslav Patočka.
Toto
jméno
si
do
brzké
budoucnosti
rozhodně
zapamatujme. Však také jejich populární duet "Znám jednu
dívku" měl právem aplaus největší. Sympatická a velice úspěšná
inscenace se bude hrát v Pardubicích ještě několikrát, mimo to
například i v Chrudimi a v Červeném Kostelci. Možná škoda, že
nikoli na Svitavsku - třeba právě v Litomyšli.
Zdeněk Vandas

Pár slov k petici
Vážení spoluobčané,
v měsíci prosinci a lednu jsme zorganizovali Petici na ochranu
ovzduší v Sebranicích. Pod dokument se kromě dalších podepsalo
206 občanů Sebranic starších 18 let. Všem, kteří takto projevili
svůj názor a podporu, velmi DĚKUJEME! Petice byla následně
předána na Obecní úřad v Sebranicích a dne 21. 3. 2012
projednána na zasedání zastupitelstva obce.
Cílem naší aktivity bylo nejen upozornit na neustále se
zhoršující ovzduší v části obce Sebranice, ale především zajistit
objektivní měření, rozbor a zjištění škodlivosti zplodin
vycházejících z komína provozovny firmy Bohemia Technical
Textiles s.r.o. a Vale - Bohemia s.r.o. Jsme přesvědčeni, že
průmyslová výroba tohoto charakteru je velice nešťastně
zasazena do oblasti obce, v jejíž bezprostřední blízkosti se
nacházejí rodinné domy, škola, sportovní areál a kde v nejbližší
budoucnosti vyroste nové dětské hřiště.
Věříme, že obecní zastupitelstvo nám do budoucna bude
svými rozhodnutími vstřícným garantem při řešení tohoto léta
přehlíženého problému. Jde přece o zdraví nás, našich dětí i
dalších generací.
Za petiční výbor Jindřich Říha, Mgr. Jindřich Novotný, Ing.
Josef Šlesinger, Stanislava Mastíková, Ing. Martin Filipi, Josef
Kopecký

Pozvánka
Spolek archaických nadšenců Vás srdečně zve
na slavnostní otevření
SVĚTNICE ČP. 8,
které se koná
v neděli 3. června od 14 hodin
v prostorách bývalé prodejny na Sebranicích.
Těšit se můžete mimo jiné na
vystoupení písničkářky Lucie Rédlové
a seminář ,,Technika razítkování s mezidechem“.
Více na www. sebranice.cz/san

Poděkování a k zamyšlení
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Zerzánové, která v
uplynulém zimním období, kdy bylo náledí, pomohla sejít z
prudkého kopce dolů mému invalidnímu příteli. Pomoc jim také
poskytli dva pánové - i jim tímto děkuji.
A ještě chci pochválit Robina Letáčka a Terezu a Jindru
Víškovi, kteří sami a s velkým zápalem provedli jarní úklid
kolem naší bytovky. S nápadem na úklid přišla Terezka, která vše
zorganizovala. Věnovala se záhonkům a kluci jí pomáhali. No,
musím říct, že doslova ,,makali jako šrouby“.
Věra Bártová

Inzerce
Potřebujete opravit některé oděvy?
Vyměnit zipy?
Zkrátit délku kalhot?
Oděvy ke správě můžete nosit na adresu:
M. Křivková, Sebranice 256
Bližší informace na tel. 731 521 631
Nabízíme také kvalitní tekutý med!
J. Křivka, Sebranice 256
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Foto: ZŠ

Co se děje za dveřmi ZŠ
Úspěch Lubeniky na přehlídce
dětských pěveckých sborů
V pondělí 26. března jsme se zúčastnili přehlídky dětských
pěveckých sborů, která proběhla v Chrudimi. I přes brzké vstávání,
kdy sbor z Poříčí odjížděl po 6. hodině ráno, se únava na našich
žácích neprojevila a zazpívali s takovým nadšením, že nakonec
z Chrudimi odjížděli se stříbrným pásmem.
Děkuji všem rodičům, kteří odvezli ráno žáky do Poříčí, a
především členkám a členům sboru za nadšený výkon.
L u b en i k a
se
představí ještě pro
rodiče a veřejnost
na
závěrečném
koncertu,
který
proběhne na konci
školn íh o
roku.
Zveme Vás srdečně
na toto vystoupení,
kde uvedeme také
„stříbrný repertoár“
z
Chrudimi.
Mgr.
Vladimír
Opletal, sbormistr

Poděkování
Poděkování patří všem členkám a členům sboru Lubenika a
zejména sbormistru, panu učiteli Mgr.Vladimíru Opletalovi, který
naše děti tak krásně vede ke zpěvu a rozdává nám rodičům a
posluchačům velkou radost.
Zúčastnili se také přehlídky školních pěveckých sborů
v Chrudimi a největším úspěchem bylo vyzpívání stříbrného pásma.
Rodiče žáků I. st.

Foto: ZŠ

Informace ze školní jídelny
Činnost školních jídelen upravuje spousta vyhlášek, zákonů,
nařízení a doporučení. Některé jsou z oblasti hygieny, některé
z oblasti finanční a účetnictví. Chtěla bych se pozastavit u
takzvaného SPOTŘEBNÍHO KOŠE.
Ten nám určuje poměr spotřeby určitých druhů potravin, aby se
dětem dostalo potřebné množství živin podle výživových
doporučení. Sledují se tyto skupiny potravin: ryby, maso, mléko,
mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny.
Každý měsíc se složitými propočty dostaneme k procentnímu
porovnání skutečné spotřeby se stanovenou normou.
Není lehké přesvědčit naše strávníky o tom, že co je zdravé je i
chutné. Snažíme se do jídelníčku zařazovat nová jídla a jejich
netradiční kombinace. Pohanka, jáhly, cizrna, tofu sýr, tofunéza, rybí
filé na různé způsoby, kuře mnoha chutí, jogurty, tvaroh, pudink….
Naše jídelny vaří i pro cizí strávníky. Kdokoliv má tak možnost si
obědy přihlásit a odebírat. Od února stojí l oběd 57 Kč. Telefon:
Školní jídelna Lubná 464 729 049, Školní jídelna Sebranice
461 616 917.
A. Boštíková, vedoucí ŠJ
Žáci 4. – 5. tříd přivezli pohár
Po vítězství v oblastním kole malého florbalu se čtvrťáci a páťáci
zúčastnili okresního kola, které se konalo 18. dubna v Moravské
Třebové.
V této soutěži se
utkali malí florbalisté z pěti škol: I.
ZŠ Moravská Třebová, II. ZŠ Moravská Třebová, ZŠ
Polička, ZŠ Svitavy a ZŠ Lubná Sebranice. Našim
chlapcům se tento
den velice dařilo,
přálo jim i štěstí, a
tak vyhráli všechny
4 zápasy:
7:0, 2:0, 2:1 a 3:2.
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Potvrdili tak, že v malém florbalu jsou nejlepší, a přivezli pohár za
1. místo v okrese.
Škoda jen, že z finančních důvodů žáci neobdrželi medaile, ani se
neorganizuje krajské kolo.
Mgr. Jitka Kučerová

Zprávičky z naší školičky
Středisko volného času Mozaika Polička
a Mateřská škola Sebranice pořádají
ve středu 9. května od 16.30 hod. v MŠ
KUTILSKOU DÍLNU PRO KLUKY
(A JEJICH TATÍNKY, DĚDEČKY...),
ve které společně vyrobí
PTAČÍ BUDKU.
Cena 60,- Kč.
Přihlášky v MŠ, více informací na tel. 605 410 671 Dáša Procházková nebo na www.mozaika-policka.cz.
Prázdninová nabídka pro děti 1. stupně ZŠ
Již v minulém čísle zpravodaje jste si mohli přečíst zprávu SVČ
Mozaika v Poličce, která ve spolupráci s MŠ v Sebranicích pořádá
„Cestování bez hranic“.
Mateřská škola má pro zapsané děti během prázdnin provoz
alespoň v srpnu. Pro rodiče dětí z 1. stupně ZŠ je ale někdy dosti
problematické zaměstnat a zabavit děti po celé dva měsíce prázdnin,
o dohledu a hlídání nemluvě. A právě z tohoto důvodu nabízíme
aktivní týden pro tyto děti.
Zároveň upozorňujeme na změnu termínu a navýšení poplatku.
Co nabízíme?
CESTOVÁNÍ BEZ HRANIC
Hodně zábavy, her, tvoření (keramika, batika, malování, tisk,...), ale
samozřejmě i výpravy do přírody.
Určeno: pro děti 1. – 4. třídy
Kdy: 16. – 20. 7. 2012
každý den od 8.00 do 16.30 hodin
Kde:
v MŠ v Sebranicích
Cena: 930,- Kč (v ceně je 2x svačina, oběd, pití po celý den,
veškerý materiál a pomůcky pro děti)
Přihlášky: v MŠ Sebranice nebo: SVČ MOZAIKA Polička na
www.mozaika-policka.cz. Informace: Dáša Procházková - 605 410
671, 736 761 281 nebo Vendula Tmejová - 732 675 360.
Pokud máte zájem, aby vaše děti prožily týden plný aktivit
v kolektivu kamarádů, přihlaste je, prosíme, co nejdříve, aby bylo
možno vše včas připravit. Děkujeme.

Den dětí
Srdečně zveme děti
v pátek 1. června dopoledne
do prostor mateřské školky
na oslavu jejich svátku.
Přijede hasičské auto, připraveny
budou hry a soutěže.

Rozhlédni se, člověče!

Vyprávěj

Cimrmanova rozhledna u Březové

Pokračování z minulého čísla.
Sobota 4. listopadu 2006
Vstáváme ,,až“ v šest hodin a jsme již 70 mil od Los Angeles.
Centrum vypouštíme, máme měst už dost. Chceme navštívit
Hollywood studio. Kupujeme si jednu z nejlevnějších vstupenek,
ale přesto stojí 59 USD. Platí sice dva dny, ale my toho budeme
mít plné zuby za den. A taky jo. Tady se Amerika předvádí
naplno. Atrakce, horory, předvádění studia, cvičená zvířata.
Když někam strčíte nos, máte hrůzu, co vás tam čeká. Snad už
není nic, co by mě mělo ještě překvapit. Na uklidnění jedeme na
závěr do nejbohatší čtvrti Los Angeles - Beverly Hills. Tam je
konečně klid jako v kostele, ale jen chvíli. Jedeme se ubytovat
do San Diega, do nejjižnějšího kalifornského města. V šílené
dopravní špičce, kdy se na každou stranu řítí 6 proudů aut, si
pustíme naši ,,hymnu“. Dva km od mexických hranic je naše
jižní ,,6“.

Do značné míry recesistickou rozhlednu můžete navštívit u
Březové nad Svitavou. Stavitelé se nechali inspirovat slavným Járou
Cimrmanem, který prý stanul v roce 1907 na návrší nad řekou
Svitavou. Byl pohledem, který tehdy ještě neomezovaly stromy,
doslova uchvácen. Protože však jako vždy myslel dopředu, poradil
místním radním, aby tam urychleně postavili rozhlednu. "Když ji
nepostavíte hned, tak k tomu dojde až za sto let", pravil. Měl jako
vždy pravdu, svět pak postihly katastrofy. Potopil se Titanik,
přišla hospodářská krize, světové války, rozhlednám nepřál
ani minulý režim.
V ě ž
b y l a
postavena skutečně
přesně po sto letech,
17. června 2007. Ke
slavnostnímu
otevření pozvali ty
nejpovolanější, tedy
cimrmanology
Zdeňka
Svěráka,
Jaroslava Weigla a
Miloně
Čepelku.
Všechno je na ní ale
po "cimrmanovsku"
poněkud zvláštní.
Není z ní příliš dobrý
výhled, za což mohou
ony přerostlé stromy.
Cimrmanova rozhledna
Foto: OÚ Březová nad Svitavou

Však také nese oficiální název "Dobře ukrytá rozhledna Járy
Cimrmana". Z Březové k ní žádné turistické značky

Slavnostní
otevření
rozhledny v
roce 2007
Foto: OÚ
Březová nad
Svitavou

nevedou. Nejsnadnější přístup k ní byl po naučné stezce od vlakové
zastávky Dlouhá. Smysl pro recesi osvědčily od prosince loňského
roku i České dráhy, které zastávku zrušily - tedy ona existuje, ale
žádný vlak tam nyní nezastavuje.
Ze Sebranic se do Březové dostanete lehce autem nebo i na
kole, Březová leží jak známo přímo na brněnské hlavní silnici patnáct
kilometrů za Svitavami. Nad březovským kopcem rozhlednu napravo
mezi lesním porostem ze silnice zahlédnete. Z náměstí v Březové je
to zhruba kilometr do kopce, zvolit můžete i cestu podjezdem pod
tratí u fotbalového stadionu. Ale trochu hledání to dá. Sebranický
občan Honzík Chadima při přípravě své diplomové práce o
rozhlednách by mohl vypravovat. Poslal jsem ho tehdy do
zalesněných kopců nad Březovou a sám jsem seděl dole v hospodě u
jakési kofoly. Ozval se mi až za dobrou hodinu esemeskou "Tak
konečně ji mám, mrchu!" Návštěvu dvacet metrů vysoké dřevěné
rozhledny bych přesto tak jako tak doporučil. Třeba už jen proto,
abyste vzdali hold českému velikánovi Járovi Cimrmanovi.
Zdeněk Vandas (příště Kastel - Vrbice u Potštejna)

Neděle 5. listopadu 2006
Ráno jedeme do Lea World - vodního světa, jednoho z
největších mořských parků na světě. Dělíme se na dvě skupiny Miloš a Zdeněk vyráží na prohlídku San Diega a okolí, ostatní
jdeme k vodě. Poprvé jsem se od Miloše a Zdeňka trhnul a stalo
se mi to osudným. Navštěvovali jsme různé atrakce jako cvičené
lachtany, kosatky, delfíny a jiné zajímavosti, které vystačily na
celý den. O kosatkách se mi zdálo ještě několik dnů po
vystoupení. Vše jsem pečlivě fotil. Byl jsem několik řad od
bazénu a v jednom momentě kosatka tou svou ocasní ploutví
nabrala celé hektolitry vody a šplíchla je do obecenstva. Dostal
jsem plný zásah a byl ve vteřině mokrý. To by nevadilo, bylo
vedro. Ale tuhle dávku dostal také foťák, a protože slaná voda je
vlastně žíravina, byl to jeho definitivní konec. Oprava by stála
více jak pořízení nového. Ještě, že se alespoň nezničily fotky, to
by mě dorazilo úplně.
To Zdeněk s Milošem měli větší štěstí. Navštívili san Diego,
které je umístěno kolem nádherného zálivu Tichého oceánu. Je
tam zároveň největší námořní základna na západním pobřeží
USA. Vykonali prohlídku letadlové lodi a tvrdí, že to co tam
viděli se vymyká představám suchozemce. Ostatně mají přehled
a dostatek zkušeností, vždyť kormidlovali loď v Glen Canyonu.
Také unikátní stavba dlouhého mostu přes záliv dodává
tomuto sedmému největšímu městu USA velkorysost a eleganci.
I historický Old Toxin v mexickém rázu má své kouzlo. Končí
jistě krásný den ve městě jižní Kalifornie, později severního
Mexika a od roku 1848 je opět součásti amerického kontinentu.
Pondělí 6. listopadu 2006
Jestliže spíme jen několik km od hranic Mexika, byl by to
hřích si tam nezajet. Je rozhodnuto. Jedeme do nejbližšího
městečka Fiujana. Směrem do Mexika se dostáváme přes hranice
bez problému, ale zato vidíme nekonečné šňůry aut zpět do
USA. Již při vystoupení z auta jsme si všimli nepořádku na ulici.
Od toho jsme si v USA odvykli. Zastavili jsme shodou okolností
nedaleko kostela, někteří jsme se šli podívat dovnitř a překvapila
nás jednoduchá výzdoba. Miloš, Zdeněk a já jsme dokonce
dostali odvahu dát si u stánku langoše po mexicku a docela nám
přišel k chuti. Při návštěvě obchodu se suvenýry jsme si koupili
trička jako doklad toho, že jsme vůbec v Mexiku byli.
Překvapilo nás množství zubařů, lékařů, gynekologických
ambulancí a klinik na hlavní třídě. Dojem, jak příkladně je
zabezpečeno zdravotnictví v Mexiku, nám vysvětlil Zdeněk. V
Mexiku jsou totiž náklady a hlavně výdaje za lékařské služby
podstatně nižší než v USA a naprostá většina pacientů nejsou
domorodci, ale Američané. Po půldenním pobytu se vracíme do
USA. Navštěvujeme Chula Vistu, centrum amerických letních
olympioniků - nádherné prostředí pro všechny druhy letních
sportů včetně ubytování a veškerého zařízení. Jsme tam v době,
kdy je v centru olympioniků relativní klid, a tak si můžeme vše
prohlédnout. Toho využívám především já. Strkám nos do jídelny,
šaten, sociálního zařízení, tělocvičen. Prohlížím si 12 atletických
drah a jdu k jezeru, kde lze provozovat vodní sporty.
Pokračování příště. Mirek Havran
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Zprávy kulturní komise
Jarní aranžování

Oslava jubilea

V úterý 27. března proběhla v prostorách mateřské školky akce
pro ženy, kterou domluvila a připravila ředitelka školky Vendula
Tmejová. V předvelikonočním čase si zhruba dvacítka žen díky
tomu našla chvíli pro sebe, aby nechala promluvit svého tvořivého
ducha.

V sobotu 28. dubna
oslavili 50
let
společného života
manželé Zdeňka a
František Votřelovi
Starostka Lenka
Karalová a paní
Václava Tmejová
jim za obec k tomuto
významnému jubileu
přišli popřát mnoho
zdraví,
štěstí,
spokojenosti a ještě
h odn ě
společn ě
prožitých let.
Foto: M. Čermák

Rádi bychom touto cestou také poblahopřáli manželům
Marii a Josefu Šlesingerovým, kteří si v dubnu před 61 lety
řekli své ano. Přejeme jim ještě hodně společně strávených
chvil, pevné zdraví a mnoho štěstí.

V plném soustředění. Foto: R. Kučerová

Lektorkou aranžování byla opět paní Jitka Vápeníková z
Mozaiky z Poličky. Při minulém aranžování nás učila, jak lze
vkusně ozdobit jarní košík. Tentokrát
s s e b o u p ři v e z l a n e t r ad i č n í
aranžovací podklad. Tím byla kůra z
břízy, kterou si musela každá
účastnice sama připravit k dozdobení.
Některé z žen tedy poprvé zabrousily
do hájemství mužů, a to když musely
vzít do rukou vrtačku, aby si kůru
podrobily. Ale i tuto překážku
všechny nakonec zvládly a pak už
daly prostor své fantazii a citu pro
barvy a květiny.
Vznikla skutečně velmi pěkná
závěsná aranžmá. Nikdo neopisoval,
a tak si každá z přítomných dam
odnášela domů originální dílo.
Děkujeme Vendulce Tmejové za
Ukázka aranžmá
Foto: R. Kučerová
uspořádání této relaxační akce a
těšíme se na další.
Za amatérské aranžérky Radka Kučerová

Kulturní komise obce Sebranice
srdečně zve
všechny maminky a babičky
na oslavu
DNE MATEK,
která se koná
v neděli 6. května ve 14 hodin
na sále KD v Sebranicích.
Vystoupí děti z MŠ a ZŠ.
Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na letiště
Letecko-modelářský klub Litomyšl
pořádá IV. ročník soutěže pro
volně létající modely
MEMORIÁL BRATŘÍ KLEJCHŮ,
který se koná v úterý 8. května
od 8 do 16 hodin
ve spodní části poličského letiště
směrem k Sebranicím.
Občerstvení zajištěno.
Na májovou akci srdečně zvou členové LMK Litomyšl

Očkování psů
MVDr. Horáček oznamuje, že v úterý
8. 5. bude v naší obci očkovat psy.
Paní Hauptová a
paní Jílková si
odnášejí svá
dokončená díla.
Foto: R.
Kučerová

OÚ
kaplička
Pohora, váha
Kaliště
-6-

8.30 - 9.00 hod.
9.00 - 9.30 hod.
9.30 - 9.45 hod.
9.45 - 10.15 hod.

Fotbalové ozvěny mužů
Zápas začal nadmíru výborně. Už ve 3. minutě dlouhý výkop
Kysilky doběhl jako první JIŘÍ MALÝ, když předběhl i váhající
stopery a kolem vybíhajícího brankáře Uchytila zajistil vedení 0:1. Měli jsme víc ze hry, v 17. minutě další střela agilního
Malého byla sražena na roh. Pak připravil Opršál šanci
Kalánkovi, který místo střely až příliš nezištně přihrával a nic z
toho nebylo. V 24. min. rozehrál Kalánek přímý kop, k míči se
pak dostal J. Horníček a jeho střela šla do tyče. V 31. minutě se
dostali ke slovu domácí a po nepřehledné situaci před brankou
bylo vyrovnáno na 1:1. Kysilka pak zneškodnil u tyče trestný
kop, v samém závěru měl ještě nevyužitou šanci Malý. Druhý
poločas začal podobně jako ten první, Malého únik gólem ale už
neskončil. Pan rozhodčí zřejmě viděl, že "s tím" musí něco
udělat. Vyloučil našeho Chadimu za běžný faul a v 60. minutě
nařídil pokutový kop. Z něho šli domácí do vedení 2:1 a po pěti
minutách přidali třetí branku - 3:1. Naši nesložili zbraně, i v
deseti se snažili o korekci, ale svitavští již byli takříkajíc na koni
a hru kontrolovali. Další možnost měl znovu Malý, umístěnou
hlavičku mu gólman kryl. V samém závěru, už za rozhodnutého
stavu, byl vyloučen i domácí hráč, takže posledních pět minut se
hrálo deset na deset. Skóre se už nezměnilo.
Výkon herně za dané situace celkem uspokojil, nutno kvitovat
bojovnost mužstva. Na lepší výsledek to však stačit nemohlo.
Výkon rozhodčích nemá cenu komentovat, bylo viditelně znát, že
domácím půjde na jaře o konečné 2. místo tabulky a baráž o
postup do I. A třídy. Aspoň by v tom případě bylo o jedno
"béčko" v soutěži míň. Další zápas hrajeme doma v derby s
Pomezím, sousedem nejenom místně, ale i v tabulce. Sobota 7.
dubna 16.30 hod.

Tak tomuhle se ve sportovním žargónu říká fotbal blbec
FK SOKOL SEBRANICE - JISKRA KRÁLÍKY 1 : 2 (0:1)
V hráčské nouzi nejvyšší přijal po delší době obnovené angažmá
Michal Neumeister, který má u nás stále ještě platnou registraci. Ke
vší smůle však musel již po deseti minutách s roztrženým kolenem
do litomyšlské nemocnice na šití. Těch malérů bylo v zahajovacím
utkání jara ale víc, hlavně před soupeřovou bránou. Sestava:
Kysilka
Klusoň
Neumeister T. Patočka Kárský
Chadima Z. Horníček Červ Kalánek
Karlík
Malý
Změny: 11. Neumeister - J. Patočka, 64. J. Patočka - P. Kučera, 67.
T. Patočka - J. Horníček. Připraveni dále Pavliš a Radiměřský,
rozhodčí Mrázek (Chroustovice) - Kvaček, Štusák, diváků 180.
Branky: Malý - Loufek, Šmolík
Prvních deset minut se nic mimořádného nedělo, pak však přišlo
Michalovo zmíněné zranění. Je však předpoklad, že při jeho
zdravém kořínku bude zakrátko zase fit, chuť do hry má viditelně
velkou. Vystřídal ho J. Patočka, na post stopera se stáhl Z.
Horníček, který to má z přáteláků dostatečně zažité. Honza Patočka
šel na kraj zálohy, další Honza (Chadima) přešel na střed. Nějaký
čas trvalo, než jsme se v novém rozestavení zorientovali, hosté toho
využili ke dvěma dost velkým šancím před Kysilkou. V 23. min. po
pasu Malého nedal Karlík tutovku, ale to se stane a nebylo to nic
oproti tomu, co přišlo po přestávce. V 26. min. jsme si zbytečnou
ztrátou míče zavinili rohový kop a z něho hlavou šli hosté do vedení
- 0:1. Do půlky ještě po jedné příležitosti na obou stranách, oba
gólmani byli na místě.
Druhou část hry zahájil nepovedenou gólovkou Tomáš Patočka,
načež Kysilka musel zasahovat po vysokém obloučku. Čas běžel,
posílili jsme ofenzívu dorostencem Petrem Kučerou, který se ukázal
ve velmi dobrém světle. Po půl roce (zranění na podzim v Ústí) se
na hřišti pak objevil Honza Horníček a doufejme, že to nadále už
zase půjde normálně. Herně nelze našim v této fázi zápasu mnoho
vytknout, vytvořili jsme si stálou převahu. Na Honzu Karlíka
obrana soupeře naprosto nestačila, utíkal jim jak chtěl, ale nulová
koncovka! Dvakrát střelu z úhlu přetáhl vedle tyče do autu a v 72.
minutě přišla snad největší šance v dějinách fotbalu. Míč z kopačky
J. Malého směřoval za překonaným brankářem po zemi snad i do
branky, Karlík ve snaze dorážet překopl z půl metru břevno prázdné
brány. Načež se přidal Pavel Kalánek, když po pěkné přihrávce
mladíka Kučery nastřelil tyčku. Protiútok hostů dvanáct minut před
koncem byl skutečně ojedinělý, ale do otevřené obrany jsme
inkasovali z něho podruhé - 0:2. Ještě nebyl všem dnům konec, náš
tlak trval nadále v 86. min. zahrál hostující bek v tísni rukou.
Nařízenou penaltu však gólman Pasker Kalánkovi vyrazil. Tři
minuty poté JIŘÍ MALÝ přece jen ze skrumáže snížil na 1:2, hosté
však už krátké nastavení času přestáli bez úhony a vezou si tři body.
Nikoliv zasloužené, ale i ty platí. Porážka doma na úvod sezóny
není jistěže vůbec příjemná, zvlášť když jsme si ji zavinili sami. Ale
herně jsme obstáli a ta mizerná koncovka se určitě zlepší. Třeba už
za týden v neděli 1. dubna ve Svitavách s béčkem, které bude
ovšem patřičně naladěno včerejší výhrou v Chocni 6:0. Hraje se od
16. 30 na umělé trávě v Lánech, takže s tím počítat co do obutí.

První jarní výhra navodila zase už lepší pocity
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL POMEZÍ 1 : 0 (1:0)
Ke stabilním marodům přibyli dva další - Honza Chadima
dostal jeden zápas natvrdo, Pavel Kalánek "zarábal" na denní
dvanáctce (nikoliv chotěbořské) na Vertexu. Jinak jsou ale oba
zdraví. Dostali jsme tím pádem dvě posily z dorostu, takže
sestava:
Kysilka
Klusoň Z. Horníček
Haupt Kárský
Kučera
Červ
J. Horníček T. Patočka
Karlík
Malý
Změny: 63. Haupt - J. Patočka, 84. Karlík - Boštík, 88. Malý Pavliš. Připraven ještě Radiměřský, rozhodčí Havel z Hlinska Šťourač (Slatiňany), Dvořák (Svitavy). Branka Karlík, diváků v
té zimě přišlo sotva 150.
V 7. minutě střílel Karlík do tyče z vnitřní strany, chyběl
pověstný (ale fakt jen) centimetr. Začali jsme určitě líp než
obávaný sok z nedalekého Pomezí Dokumentoval to ve 12. min.
Malý, když svoje dravé sólo zakončil střelou přes. V 20. minutě
padl jediný gól zápasu. Po krátké poradě se střely z trestného
kopu z nějakých 23 metrů ujal střelec HONZA KARLÍK a
překonal sedmnáctiletého gólmana Pomezí Jandu - 1:0. Po dobré
kombinaci mohl zvýšit Červ, ale jeho střelu za překonaným
gólmanem vykopl bek před čarou. V poslední čtvrthodině už
začali hrát taky hosté, nejprve musel požár po střele z úhlu hasit
Kysilka. Následovala série tří nebezpečných rohů, kterou jsme
přečkali bez úhony. V samém závěru půle měl šanci jak hrom
Malý, vystřelil v nelehké pozici moc nahoru.
Pět minut po pauze tečoval na roh střelu T. Patočky obránce,
ale jinak začala mírná převaha hostů, která trvala vlastně až do
konce. Dolů musel Jirka Haupt, mdlé již jeho nohy byly, ale na
place odvedl maximum. Drželi jsme většinou útočníky soupeře
obezřetně mimo dostřel Kysilkovy svatyně, ale tlak hostů začal s
přibývajícím časem sílit.
Čekalo se, zda se střelecky prosadí, či ne. Z
rychlých protiútoků jsme naopak mohli skórovat několikrát my a
bylo by po starostech. Střely Malého (69. min.), či J. Horníčka
(77. min.) svůj cíl těsně minuly. Od pohromy nás zachránil
Martin Kysilka deset minut před koncem, když klasickou

O výsledku rozhodl druhý poločas
TJ SVITAVY B - FK SOKOL SEBRANICE 3 : 1 (1:1)
Na umělou trávu ve Svitavách - Lánech nastoupilo těchto
jedenáct (ve dvou případech ne úplně fit). Sestava:
Kysilka
Klusoň Z. Horníček Haupt Chadima
T. Patočka J. Horníček Opršál Kalánek
Červ
Malý

Během druhého poločasu střídal Opršála Radiměřský, připraven
už jenom Pavliš. Více zdravých lidí už prostě nemáme.

Pokračování na další straně
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Fotbalové ozvěny mužů
robinzonádou vyrážel tvrdou přízemní střelu na tyč a míč pak ukryl
pod sebe. To byla asi největší šance Pomezí. V závěru přišlo naše
dvojí spíš taktické střídání a sudí nastavil tři minuty. Když Kysilka
chytil i nařízený trestný kop, bylo vystaráno a tři body poprvé na
jaře byly naše.
Výhra o gól dala dost práce, ale výkon v oslabeném složení byl
na úrovni a děkovačka prořídlým divákům zcela na místě. Bylo by
dobré jmenovat tři z hráčů, kteří podali výkony skoro až
mimořádné, ale to bychom křivdili ostatním. Bojoval celý mančaft
jako jeden muž. V sobotu čtrnáctého jedeme do Verměřovic, kde
jsme zatím ještě nikdy neuhráli ani bod, takže se to docela nabízí
teď. Že by? Hraje se naposled ještě o půl páté.

Za velmi dobrý výkon a enormní snahu "jen" bod
FK SOKOL SEBRANICE - JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B
1 : 1 (0:0)
Druhé mužstvo tabulky, béčko divizního Ústí bylo nesporně
favoritem. Navíc nám mělo odvádět podzimní prohru z jejich
stadionu, kde jsme je porazili 3:1. Po třech bodech jsme sahali i
tentokrát, nakonec nám zůstal jeden. Stejně jako před týdnem se
na nás v závěru zápasu kopala penalta, která rozhodla o dělbě
bodů.
Sestava:
Kysilka
Klusoň Z. Horníček T. Patočka Chadima
Opršál J. Horníček
Červ
Kalánek
Karlík
Malý

K překvapivému výsledku chybělo jen docela maličko
SOKOL VERMĚŘOVICE - FK SOKOL SEBRANICE 2 : 2
(0:0)

Změny: 35. Opršál - J. Patočka, 53. Karlík - Pavliš, 90. Malý Radiměřský, připraven M. Klusoň z dorostu. Rozhodčím byl
Pokorný z Tuněchod, pomezní Šťourač a Raplík. V sestavě se už
schylovalo k návratu zkušených Neumeistra a Zahorana, nakonec
si to schovali do úplného uzdravení třeba už na příště. A ještě se
nám pomalu, ale zdárně dává do kupy Nezbeda. Mohl už však
nastoupit čerstvý držitel Ceny Týtý Tomáš Klus(oň), který
minule chyběl právě kvůli přebírání cenné trofeje....
Hosté byli na místě činu už krátce po půl čtvrté, tak brzo dosud
žádný soupeř do Sebranic nedorazil. Vzali to zřejmě hodně
vážně, jde jim o konečný druhý flek v tabulce, který může
znamenat baráž o postup. Zprvu jsme je na hřišti však zaskočili
aktivitou, důrazem a opravdu fotbalovým výkonem. Hned ve 4.
minutě střílel Malý po akci Kalánka těsně vedle, načež vzápětí
nevyužil Červ dobrý centr J. Horníčka. Pak se vyznamenal
Kysilka, v 17. min. ho obětavě zastoupil výtečným zákrokem
T. Patočka. Víc ze hry jsme měli přece jen my, Kalánek přestřelil
bránu, když si několika kličkami předtím povodil soupeře.
Dlouhý pas nestačil zužitkovat Malý, na vyběhnuvšího brankáře
Krátkého byl nejen malý, ale i krátký. U hostů nejvíc zlobil hráč s
číslem 7 Chasák, jehož po obnovení zranění Marka Opršála šel
střežit Honza Patočka. V závěru ještě na lákavý centr Malého
nedosáhl Karlík, takže do kabin se šlo za tohoto bezbrankového
stavu.
Po pár minutách druhé půle musel dolů Karlík, jehož místo
zaujal Pavliš. V 62. minutě zdánlivě ztracený míč důrazně
vybojoval JIŘÍ MALÝ, prošel přes dva beky do střelecké pozice
a po zemi k pravé tyči překonal brankáře. Potvrdil tak, že hraje
svůj dosud nejlepší zápas v našem dresu. Vedli jsme 1:0, ale do
konce zbývala ještě takřka půlhodina. Hosté zabrali na plné
obrátky a nejprve nastřelili z trestného kopu tyč. My jsme však
pouze jen nebránili, hrozili z častých protiútoků, například v
71. minutě hlavičkoval po centru J. Horníčka Tomáš Patočka
těsně mimo. V defenzívě kraloval svým klidem Zdeněk Horníček
a párkrát se svými zákroky vytáhl Martin Kysilka v bráně. Už se
zdálo, že vítězství udržíme, ale pět minut před koncem rozhodčí
nařídil pokutový kop. Ne tak úplně přísný, jako před týdnem ve
Verměřovicích, leč staré pravidlo říká, že penalta je, když ji
sudí odpíská. Nejlepší z hostů Chasák ji proměnil, bylo srovnáno
na 1:1. V posledních sedmi minutách (nastavení) si hosté dělali
zálusk na dokonalé otočení stavu, ale to již naši nedopustili a
výsledek tedy zněl nerozhodně 1:1. Zápas, který se přes ten
samotný smolný závěr určitě všem nezaujatým musel líbit.
Další zápas hrajeme v sobotu 28. dubna venku proti Semanínu,
kterému máme naopak my odvádět podzimní porážku z domácího
hřiště. Výkop jako teď už vždy v 17 hodin.
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.

Když čtyři minuty před koncem vedeš 2:0 a nakonec "jen"
remizuješ, tak to je k vzteku. Že?! Nicméně, stalo se v sobotu
14. dubna ve Verměřovicích, kde jsme doposud ovšem vždycky jen
prohrávali. Základní sestava:
Kysilka
T. Patočka Z. Horníček Haupt Chadima
Opršál J. Horníček Červ
Kalánek
Karlík
Malý
Změny: 38. Haupt - P. Kučera, 69. Opršál - M. Boštík, připraveni
Pavliš a Radiměřský. Rozhodčí Pagáč (Pardubice), lajny Šejna a
Beneš. Naše branky Kalánek a J. Horníček. Domácí si po
skončení řekli, že zápas byl celkově vyrovnaný a že remíza
odpovídá. My jsme to však viděli trochu jinak. Ze hry měli mírně
víc naši a i na šance už v prvním poločase jsme na tom byli líp.
Jediné jakés takés příležitosti měli Turci (jak se jim odjakživa říká)
v 20. min., kdy střela Kysilkovi vypadla z náruče a utlumil míč
následně, a v 34. min., kdy náš gólman kryl nebezpečnou střelu.
Naopak v 23. min. vyrážel gólman soupeře trestný kop Opršála,
mířený do horního rohu brány a ve 30. min. chytal centr J. Horníčka
na Malého brankář jen s pomocí brankové tyče. V 38. min. Honza
Karlík tu pravou tyčku brány opravdu nastřelil, bezmocný gólman
Pražák se po míči stačil jen ohlédnout. Hned poté musel dolů vždy
spolehlivý Jirka Haupt a nahradil ho dorostenec Petr Kučera.
Sedm minut po přestávce jsme už konečně šli do zaslouženého
vedení. Po dobré akci se v koncovce dostal k míči PAVEL
KALÁNEK a otevřel skóre 0:1! Tentýž hráč s číslem 6 mohl o dvě
minuty svůj kousek zopakovat, těsně však bránu tentokrát minul. V
57. minutě vyrážel střelu Malého brankář - v těchto chvílích
to opravdu chtělo dát ten druhý gól. Dvacet minut chybělo do
konce, kdy Marka Opršála vystřídal další talent z dorostu, Marek
Boštík. V 81. minutě měl velkou možnost J. Horníček, po sólu
nastřelil ale jen vybíhajícího brankáře. Šest minut před koncem
pronikl obranou až k zadní lajně Karlík a jeho přesnou přihrávku
usměrnil HONZA HORNÍČEK teď už naprosto bezchybně
přízemní střelou do sítě. Vedli jsme o dva góly a všechno se zdálo
být jasné. Zdání však klamalo. Domácí vrhli vše do útoku a ke
snížení jim pomohla dost diskutabilní penalta v 87. minutě, nařízená
za běžný střet, jakých bylo za celý zápas moc a moc. Kysilka směr
střely vystihl, ale na míč nedosáhl - 1:2. Teď už šlo o všechno, na
zteč šli všichni domácí hráči a ve druhé minutě nastavení se jim po
velkém závaru před bránou podařilo protlačit míč do sítě vyrovnáno na 2:2. Pak hned sudí zápas odpískal.
Před zápasem bychom bod z horké půdy pod Orlickými horami
brali všemi deseti, ale takovýto blbý konec si hráči za zodpovědný
výkon nezasloužili. V sobotu 21. dubna hostíme favority, béčko
Ústí nad Orlicí, která hraje o 2. místo, jež může být nakonec také
postupové. Hraje se už v 17 hodin. A hráčům připomínáme změnu
začátku úterních a pátečních tréninků - již od 18 hodin!
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Fotbalové ozvěny elévů
Kluci odehráli celý turnaj v pohodě a nedali soupeřům moc
šancí. Předvedli řadu pěkných akcí na jeden dotek a z toho i
pěkné branky. Střelecky se nejvíce dařilo Kučerovi, Šmídovi a M.
Kysilkovi. Pochvalu ale zaslouží všichni.

KDO A KOLIK V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ
Sehráno: 7 utkání, z toho 4 - 0 - 3 - 27:19
Čistá 9:1, Svitavy B 3:1, Dolní Újezd 4:1, Litomyšl B 1:4, Horní
Újezd 6:2, Prosetín 3:6, Horní Jelení 1:4.
Sehráli: 7 Tomáš Klusoň, Jakub Červ, Pavel Kalánek, Zdeněk
Horníček, Jiří Malý, Jiří Pavliš
6 Martin Kysilka, Jan Chadima, Karel Radiměřský,
Tomáš Kalánek
5 Tomáš Patočka
4 Jan Karlík
3 Jiří Kárský, Jiří Haupt
2 Marek Opršál, Jan Patočka
1 Dominik Kopecký, Marek Karal, Jiří Skala
Góly: 9 Jan Karlík, Jiří Malý
4 Pavel Kalánek
3 Jakub Červ
2 Marek Opršál
Připravil Zdeněk Vandas

Sebranice - neděle 15. 4.
Druhý turnaj jsme pořádali doma v Sebranicích. Tentokrát nám
počasí vůbec nepřálo, byla zima a ještě pršelo. Starší byli
kompletní a tak jsme mohli střídat dvě pětky.
V brance :
Kysilka Lukáš
1. pětka Bartoš Patrik
Kuchta Vít.
Kučera Lukáš
Šmíd Dominik
Šturc Jiří
2. pětka :
Jílek Lukáš
Jílek Martin
Kysilka Matěj
Vazler Matěj
Boštík Filip
Výsledky :
Sebranice - H. + D. Újezd
8:2 (4:1)
Branky : Kysilka M. 4x, Šmíd, Šturc, Boštík, Jílek L.
Sebranice - Borová
3:2 (2:2)
Branky : Kysilka M., Boštík, Kučera
Sebranice - Čistá
10:1 (6:1)
Branky: Bartoš 4x, Kysilka M. 3x, Šmíd, Kučera, Vazler
Na domácí půdě se nám již tradičně nedaří předvést herní
pohodu, a tak to nebyl fotbal, jaký jistě domácí fanoušci
očekávali.
Přesto jsme bodovali naplno, jen proti Borové jsme museli
dotahovat dvoubrankové manko. V posledním zápase soupeř
dlouho nevzdoroval, a tak si mohl s chutí zastřílet i náš nejlepší
obránce Patrik Bartoš. Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě a chodu celého turnaje.

Fotbalové ozvěny elévů
Polička - neděle 18. 3.
Starší přípravka odehrála halový turnaj v Poličce. Zúčastnilo se
ho 10 mužstev, z toho 7 z nich hraje krajskou soutěž. Hrálo se 4 +
1, jedenkrát 14 min., dvě skupiny po 5. První dva ze skupiny do
semifinále, dále pak o umístění.
1. skupina
2. skupina
Polička
Čechie Dubeč (Praha)
Borová
Sebranice
Vrchovina (N. Město)
Litomyšl
Bystřice pod Perš.
Č. Třebová
Hlinsko
M. Třebová
Naši nastupovali takto:
Kysilka Lukáš
(Jílek Lukáš)
Bartoš Patrik
Jílek Martin
Kysilka Matěj
Kučera Lukáš
Střídali: Kuchta Vít., Šturc Jiří, Šmíd Dominik
Chyběli: Boštík Filip, Vazler Matěj
Výsledky našich:
Sebranice - Čechie Dubeč
1:1
Branka: Kučera Lukáš
Sebranice - Litomyšl
2:1
Branky: Kysilka M. 2x
Sebranice - Č. Třebová
0:4
Sebranice - M. Třebová
0:3
V prvním utkání proti Čechii jsme dostali trochu smolný gól.
Přestože jsme soupeře přehrávali, stačilo to jen na dělbu bodů. Ve
druhém zápase jsme porazili Litomyšl. Na další dva soupeře jsme
nestačili. V posledním utkání o konečné umístění kluci porazili
brankou M. Kysilky Borovou a obsadili 7. místo. Byl to těžký, ale
pěkný turnaj. Všichni odevzdali maximum. Naším nejlepším
hráčem i střelcem byl Matěj Kysilka.

Borová - neděle 22. 4.
Třetí jarní turnaj přípravek pořádala Borová, počasí opět
chladné a nevlídné. Podmínky pro fotbal i výkon našich hráčů o
něco horší než na domácím turnaji, a tak se narodila první prohra
sezony 2012. Starší přípravce chyběl jen nemocný Dominik
Šmíd.
Sestava:
V brance:
Kysilka Lukáš
1. pětka: Bartoš Dominik
Kuchta Vít.
Kučera Lukáš
Vazler Matěj
Boštík Filip
2. pětka: Jílek Lukáš
Jílek Martin
Kučera Lukáš
Kysilka Matěj
Šturc Jiří
Výsledky:
Sebranice - H.+D. Újezd
1:2 (1:1)
Branka: Kučera
Sebranice - Čistá
6:0 (1:0)
Branky: Kučera 2x, Šturc, Bartoš, Kysilka M., Boštík
Sebranice - Borová
1:1 (0:0)
Branka: Jílek M.
V Borové je to trošku složitější. Hraje se na dvou místech,
vzdálených od sebe zhruba 500 m. U školy na umělce a za
Sokolovnou na plácku, kterému říkají hřiště, navíc jen
házenkářské branky. Podmínky pro všechny stejné, ale jak se
ukázalo, naši se s tím nedokázali vypořádat.
V prvním zápase proti Újezdu kluci na nerovném terénu
nedokázali kombinovat a hlavně o dva metry menší branka byla
pro ně najednou moc malá. Bohužel, soupeř s přispěním našich
hráčů dvakrát dopravil balón do naší sítě a radoval se z vítězství.
Ve druhém utkání proti Čisté se naši přece jen zlepšili a ve
druhém poločase se několikrát trefili do brány.
Třetí zápas proti domácím na umělce se kluci snažili hrát
fotbal, jenomže prostorově menší hřiště bylo výhodou pro
domácí, kteří jsou na to přece jen zvyklí. Měli jsme většinu
zápasu převahu a po zásluze i vedli, ale soupeři se podařilo
vyrovnat.
Fotbalové ozvěny starších elévů připravil Václav Kovář.

Dolní Újezd - sobota 7. 4.
První jarní turnaj se odehrál v D. Újezdě za chladného, ale
překvapivě slunečného počasí. Starší přípravka odjela bez dvou
omluvených hráčů a nastoupila takto:
Kysilka Kukáš
Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kučera Lukáš
Šmíd Dominik
Kysilka Matěj
Střídali: Kuchta Vít., Boštík Filip, Jílek Martin
Chyběli: Šturc Jiří, Vazler Matěj
Výsledky našich :
Sebranice - Borová
12:1 (5:1)
Branky: Kučera 5x, Kysilka M. 2x, Jílek M. 2x, Boštík, Šmíd,
Bartoš.
Sebranice - H.+D. Újezd
9:2 (4:2)
Branky: Šmíd 4x, Kučera 3x, Kysilka M., Jílek M.
Sebranice - Čistá
9:2 (4:1)
Branky: Kysilka M. 3x, Kučera 2x, Šmíd 2x, Bartoš, Jílek M.
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Sportovní pozvánky

Upozornění

Kam za kulturou

Upozorňujeme občany, že došlo ke změně ceny za pronájem
hřiště na plážový volejbal. Stávající částka 100,- Kč/hod. byla
snížena na 60,- Kč/hod.

POLIČKA
∗ Pá 11. 5. v 19 hod. v Tylově domě
Hana Zagorová a Boom! Band s hostem Petrem Rezkem
- nestárnoucí hity jedné z našich nejpopulárnějších zpěvaček
∗ od 12. 5. do 20. 5.
Martinů Fest 2012
∗ 18. 5. - 19. 5.
Poličské Rockoupání
- festival plný hudby
- mimo jiné vystoupí kapely: Tři sestry, Visací zámek, Tichá
dohoda, Jiří Dědeček, Hadry z těla, Priessnitz a další
- objevem roku se stala sebranická kapela WXP
- více na www.rockoupani.cz
∗ 21. 5. v 19 hod.
J.W.Goethe: Faust a Markétka
- představení Městského divadla z Mladé Boleslavi

PERMANENTKY
Do 31. 5. 2012 si můžete na OÚ Sebranice zakoupit
permanentní vstupenku na celou sezónu za velmi výhodnou
cenu. Permanentka bude vystavena na jméno.
Děti 5 – 15 let
Dospělí

90,- Kč
160,- Kč

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti - květen, červen 2012

(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
5. 5. - 6. 5. MUDr. J. Kočí,
8. 5.
MUDr. E. Kopecká,
12. 5. - 13. 5. MUDr. P. Kossler,
19. 5. - 20. 5. MUDr. J. Kosslerová,
26. 5. - 27. 5. MUDr. Z. Králová,
2. 6. - 3. 6. MUDr. P.Krpčiar,
9. 6. - 10. 6. MUDr. I. Moyseyenko

D. Újezd,
Bystré,
Polička,
Polička,
Litomyšl,
Litomyšl,
Litomyšl,

461 631 126
606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 612 733

LITOMYŠL
∗ 14. 5 - 20. 5. Smetanovo náměstí a litomyšlské restaurace
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
- chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
- více na www.litomysl.cz
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