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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 16. května 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ze zasedání ZO ze dne 18. 4. 2012
− smlouvu o poskytnutí grantu v rámci
grantového programu kraje Podpora
pořízení územních plánů v roce 2012
ZO vzalo na vědomí:
− žádost pana Radka Hutaře na pronájem
obecního bytu s tím, že žádost bude
zařazena do pořadníku
− žádost Agrodružstva Sebranice o
vymezení plochy k podnikání v k. ú.
Pohora
− výsledek výběrové komise na akci:
stavební úpravy místní komunikace II.
etapa v k. ú. Pohora s tím, že akci
realizuje firma DS DELTA
− výsledek jednání Rady obce Lubná ze
dne 12. 4. 2012 s tím, že ve funkci
ředitelky školy s účinností od 1. 8. 2012
zůstává Mgr. Jitka Kučerová
− návrh projektu spol. O2 TELEFONICA
na budově hasičské zbrojnice čp. 217
ZO neschválilo:
− smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci
přeložky distribučního zařízení k
dodávce elektrické energie v k. ú.
Sebranice
ZO vyzvalo občany:
− k předložení svých podnikatelských a
osobních záměrů, které by měly být
zpracovány v územním plánování obce
Sebranice a sloužily by jako podklad pro
územní plán obce
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 13. června 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Program bude vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce.
Lenka Karalová, starostka obce

Důležitá informace

Společenská kronika

Plánujete letní dovolenou do zahraničí?
Požádejte o vydání nového cestovního
pasu a nenechávejte podání žádosti až do
doby před letní turistickou sezónou.
Vyhnete se tak zbytečným frontám na
úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte
si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo
Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského
úřadu daného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Upozorňujeme občany, že dnem 26. 6.
2012 skončí možnost cestování dětí
zapsaných v cestovních dokladech rodičů.
Po tomto datu musí mít každý občan ČR k
vycestování do zahraničí vlastní cestovní
doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme
včas požádat o vydání cestovního dokladu
dítěti. K vycestování do států Evropské unie
lze rovněž použít občanský průkaz. Od 1. 1.
2012 lze požádat o vydání občanského
průkazu také pro občany mladší 15 let.

Všem jubilantům, kteří v červnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:

Vydání prvního občanského průkazu
v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt
na území České republiky a dosáhl věku 15
let, je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné
požádat o vydání občanského průkazu v den
dovršení 15 let věku tak, aby občanský
průkaz byl vydán bez správního poplatku, a
nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let
věku tak, aby se občan nedopustil
přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším
předstihu, občanský průkaz bude vyroben
před dovršením 15 let a doba platnosti bude
pouze 5 let (občanům starším 15 let se
vydává občanský průkaz s dobou platnosti
10 let).
Ministerstvo vnitra ČR

Oznámení

Pravidelný svoz odpadů
Červen, červenec 2012
Popelnice:
8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7.
Plasty:
25. 6., 23. 7.
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Žofie Stříteská
František Klusoň
Zdeněk Vraspír
Ludmila Šlezingerová
Marie Kopecká
Božena Zindulková
František Kučera
Anna Pohorská
Ladislav Klusoň
Helena Hladká

90 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
65 let
55 let

,,Stejně jako je lepší k pálení
staré dřevo, k projížďce
starý kůň, ke čtení stará
kniha a k pití staré víno, je
třeba si přát mít staré
přátele.
Wright

Obecní úřad Sebranice oznamuje
občanům, že na vývěsním panelu u
jídelny Agrodružstva Sebranice před
firmou SKH bude v červnu vyvěšen
zpracovaný návrh urbanistické studie
naší obce, který si zde budete moci
dobře prohlédnout a více se tak s ním
seznámit. Případné připomínky, podněty,
návrhy či postřehy k dané problematice
přijímáme na OÚ. Děkujeme.
Lenka Karalová, starostka obce

Srdečně zveme všechny děti
na tradiční
POHÁDKOVÝ LES,
který se koná
v neděli 24. června
od 14 hod. za koupalištěm.
Občerstvení zajištěno.
Akci pořádá místní mládež ve spolupráci
se salesiánským střediskem mládeže a
kulturní komisí obce Sebranice.
Při nepřízni počasí se akce nekoná.

Co je u nás nového?
O prvním květnovém víkendu se otevřela pro veřejnost
Hospůdka u hastrmana na koupališti. Zatím vítá hosty pouze o
víkendech, zato ale jsou pokaždé připraveny různé tématické
speciality. Na zahájení byly pro návštěvníky připraveny
steakové hody. Navíc se v pátek večer 4. května o zábavu
postarala kapela VENCA BAND v čele s kapelníkem Václavem
Boštíkem, která tomu všemu dodala ten správný říz.
Prodloužený víkend končil v úterý 8. května, kdy si lidé
vpodvečer přišli poslechnout mladou sebranickou kapelu WXP.
Počasí celkem přálo, a tak kdo přišel, nelitoval.

Ta by sama o sobě byla k ničemu, kdyby se k ní nepřidal pořádný
chlapský fortel a síla. Naši hasiči měli všeho dostatek a já jim
tímto velmi děkuji za čas, který této akci věnovali.

Hasiči při úklidu koupaliště Foto: M. Čermák

Nutné je taky připravit okolí koupaliště. Uklidit, zamést a
natřít to, co se uklidit, zamést a natřít má. Zkontrolovat a upravit
se musí i víceúčelové hřiště a hřiště na plážový volejbal. Práce je
tu po zimě vždy dost a dost.
V neděli 6. května se u nás s malým předstihem konala oslava
Dne matek. Sál kulturního domu se zaplnil do posledního místa.
Maminky a babičky potěšily svým vystoupením děti z mateřské
školky, které jim předvedly, jak vypadal jeden den malého
Adámka. Nejmenší děti stavěly pec a na ní pak za doprovodu
veselých písniček upekly buchty. Všechny byly moc roztomilé a
za své vystoupení sklidily velký aplaus. Na závěr některé děti pod
vedením paní učitelky Václavy Tmejové zahrály na zobcovou
flétnu jarní písničky, které doprovodily zpěvem.

Kapela VENCA BAND
Foto: M. Čermák

Vystoupení dětí
z MŠ
Foto:
M. Čermák

Den první - ochutnávka steakových specialit
Foto: M. Čermák

Vystoupení dětí prvního stupně základní školy, které nacvičily
pod vedením paní učitelky Petry Vetešníkové v družině, bylo
opravdu povedené. Šmoulí disco, břišní tanečnice a vtipná
pohádka o námluvách v královské rodině rozesmály nejednu
maminku. K tomu zastupiteli podávaná káva a zákusky jen
pomohly dotvořit už tak příjemnou atmosféru nedělního
odpoledne.
Lenka Karalová, starostka obce

Zahájení letního provozu koupaliště začíná již na jaře, kdy je
nutné vyčistit bazén a opravit drobné závady, které se po zimě
objevily. O vyčištění bazénu se postarali místní hasiči, kteří v
sobotu 5. května dorazili na koupaliště s potřebnou technikou.

Pohádka v
podání
žáků I.
stupně ZŠ
Foto:
M.Čermák
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Reportáž psaná na Slovensku
Je pátek 18. května půl páté ráno a já s manželem spěcháme ke
kapličce na Pohoře, odkud má právě teď odjíždět autobus na
Slovensko. Schvácení dorazíme na stanoviště a autobus nikde. K
naší úlevě má větší zpoždění než my. Zdravíme se s ostatními
účastníky zájezdu a už v klidu čekáme, až se autobus objevují v
zatáčce u Zindulků. Jakmile nasedneme a spočítáme se (nezbytný
úkon, který nás bude doprovázet po každém opuštění autobusu),
můžeme vyrazit. Náš cíl je jasný - Zlatá Baňa, spřátelená obec na
východním Slovensku.
Ještě než jsme opustili
Pohoru,
nabídla
paní
starostka každému štamprlku
becherovky
na
šťastnou a dobrou cestu
bez nehody (kromě řidiče
samozřejmě). Nutno dodat,
že v tomto duchu probíhá
cesta tam i zpět. Prakticky
v každé tašce se najde
,,slivkový
lekvár“
v
tekutém stavu, takže nám
cesta příjemně utíká. A k
tomu navíc po všechny dny
neúnavně na harmoniku
hrál
Zdeněk
Kvapil.
Myslím, že to ještě Tatry
nezažili, jak jsme jim tam
Česká lidová pod Spišským hradem pěli. Zdeněk hrál v
Foto: R. Kučerová
autobuse, v Levoči, u
Spišského hradu, cestou na
pltě i cestou z pltí. Hrál samozřejmě ve Zlaté Bani, kde jeho
autorská píseň Slepička doprovázená pantomimickou etudou
získala obrovský aplaus a musela být opakována. Takže, Zdendo,
ještě jednou díky, bylo to super.
V pátek odpoledne jsme dojeli do Levoče. Je to město velikosti
našeho okresního města, jehož chloubou je kostel s nejvyšším
dřevěným oltářem v Evropě. Prošli jsme se po jeho hradbách, a
protože nám počasí přálo, vyhřívali jsme se na lavičkách v parku
před radnicí. Po této odpočinkové zastávce jsme zamířili k
Spišskému hradu, abychom si alespoň pořídili společnou
památeční fotku. A pak už nás čekala závěrečná etapa cesty.
Ubytování v Sigordu nedaleko Zlaté Bani bylo moc příjemné.
Bydleli jsme v rekreačním areálu s hezkou restaurací, ke které
přiléhalo wellnes. V rámci pobytu jsme v pátek mohli využít
všeho, co nám relaxační centrum nabízelo. A musím říci, že po
celodenním sezení v autobuse, bylo plavání v bazénu příjemnou
změnou. Po večeři jsme krátce poseděli se starostou Zlaté Bani,
Dušanem Demčákem, ochutnali jejich pivo, víno a slivovičku a
potom už honem na kutě, neboť nás v sobotu čekal náročný
program.
V sobotu ráno jsme vyrazili na pltě. To jsou jakési novodobé
vory. Nesmíte si je ale představovat tak, jak je známe z našich

filmů pro pamětníky. Tyto pltě jsou vlastně úzké dlouhé lodičky
svázané po pěti k sobě silným provazem. Na každou se vejde 12
osob a dva pltníci, kteří plavidlo řídí dlouhými bidly. Jeden stojí
vzadu a druhý vepředu, přičemž dělba práce rozhodně není
spravedlivá. Pltník vzadu (ten náš se jmenoval Anton Michal
František a byl to sympatický mladík) vor pohání i kormidluje,
zatímco ten vepředu (jmenoval se Slávo a byl to také sympatický
mladík) nás během plavby bavil vyprávěním o zajímavostech v
okolí řeky. Cesta po Dunajci trvala dvě hodiny a byla skutečně
nádherná. To, že je Dunajec hraniční řekou mezi Polskem a
Slovenskem, jsme záhy poznali z pípání SMS zpráv v mobilu, ve
kterých nás operátoři vítali ,,vo svojej krajině.“ Pltníci mezi
sebou hovořili goralským nářečím, což je jakási směsice polštiny,
slovenštiny a kdoví čeho ještě. Jisté je, že jsme jim nerozuměli
ani ň a trochu je podezírali, že z nás mají občas srandu. Ale nám
to nevadilo, dobrou náladu jsme měli všichni.
Poobědvali jsme v restauraci ,,U grófky Isabely“ pod hradem
Stará Lubovňa, kam jsme poté šli na prohlídku. Hrad patří k
jedněm nejstarším na Slovensku a je poměrně zachovalý.
Naplánovanou návštěvu blízkého skanzenu a prešovského
Solivaru jsme museli neplánovaně zrušit. Naši čeští hokejisté se
totiž potkali v semifinále Mistrovství světa právě se Slováky. To
jsme si nemohli nechat ujít. Ve zcela zaplněné hospodě v Sigordu
při čekání na večeři jsme tiše fandili našemu týmu. Slovenští
hokejisté byli lepší a čím víc se blížil konec poslední třetiny a s
nimi vítězství Slováků nad Čechy, tím víc hospoda burácela.
Vítězství si zasloužili a my jim ho, i když neradi, nakonec přáli.
Sobotní večer patřil družbě mezi naší obcí a obcí Zlatá Baňa. V
prostorách obecního úřadu nás přivítal taneční soubor
Zlatobančan, o jehož kvalitách svědčilo loňské vítězství ve
folklorní soutěži.
Představitelé obou
obcí si vzájemně
vyměnili dárky a
suvenýry, které si
pro tuto příležitost
připravili. Slovenští přátelé nás
pohostili buchtami
se slivkovým lekvárom, ovčím sýrem i slaninou. K
dobré náladě přispěl
i
točený
Šarišan s slivovice.
Měli jsme pocit,
jako bychom navštívili
vzdálené
příbuzné,
které
jsme dlouho neviděli. A tak to má
být.
Starostka Lenka Karalová přebírá dárky od
starosty Dušana Demčáka
Foto: R. Kučerová
V neděli ráno se nikomu moc nechtělo vstávat, ale co naplat
cesta domů je dlouhá. Po rozloučení jsme tedy vyrazili směr Česká
republika. Jediné, co jsme si ještě nenechali cestou ujít, byly
termální lázně v Bešeňové. Občerstvení, nahřátí a příjemně
unavení jsme se nasoukali do autobusu a po krátké zastávce na
salaši, kde jsme se zásobili ovčími sýry na měsíce dopředu, jsme
už doopravdy vyrazili domů.
Výlet do Zlaté Bani se opravdu povedl. Sešla se bezva parta lidí,
kteří nezkazili žádnou legraci a ve všem si vyhověli. Někteří jeli už
poněkolikáté, ale jak říkala Miluška Kalánková: ,,Po každé to je
jiné. Ale pokaždé to je super“. A na závěr ještě zlatá slova jednoho
nejmenovaného účastníka zájezdu: ,,Příště jedu zas a ani mě
nebudete muset přemlouvat!“
Takže příště, Zdendo, nashledanou! Já jedu taky!
Radka Kučerová

Nasedat a vyplouváme!
Foto: R. Kučerová
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Zprávičky z naší školičky
Jak se máme v naší školce?
Slíbili jsme, že vám určitě řekneme, co dalšího jsme zažili,
dělali, kde jsme byli. Pravda je, že větší děti cestují častěji než naši
„mrňousci“.
Ještě před Velikonocemi se naši ,,strašáci“ vydali do knihovny
v Litomyšli na „Trnkobraní“. Nesbírali jsme trnky, ale povídali
jsme si o ilustrátoru Jiřím Trnkovi, ale i o Radku Pilařovi, Ondřeji

čarodějném rejdění a po svačině z žížalek a broučků se všichni
vydali na procházku po okolí. Zametali košťatama, zpívali
čarodějnické písničky. Doprovázely je tři velké čarodějnice. Paní

kuchařky vedle z kuchyně zůstaly stát raději na rampě, aby na ně
čarodějnická cháska nedostala. Zato pana Horáčka vytáhli ven,
zpívali mu do ouška něco o čarodějnici na tryskáči a škemrali o
bonbónky. A jako vždy je dostali. Stejně jako od paní kuchařek. A
vždycky raději něco přidá i paní Ondráčková. Co kdyby jim ta

Sekorovi, Josefu Ladovi, protože jejich obrázky k pohádkám
známe. Prohlíželi jsme knihy a plnili jsme zadané úkoly.
A pak už nás čekalo nacvičování, učení se nových básniček a
písniček, protože se blížila „Jarní besídka“. Pro vysokou nemocnost nám odpadla tradiční vánoční besídka, tak jsme si to
vynahradili a sešli jsme se s rodiči na sále KD v Sebranicích
v neděli 25. března. Do školky bychom se nevešli.
Už jsme říkali, že se těšíme na nové kamarády, kteří přijdou do
naší mateřské školy po prázdninách, protože nám někteří
předškoláci odejdou do základní školy.
První týden v dubnu proběhl zápis do naší MŠ. Hlásí se hodně
dětiček, hlavně těch malých, předškoláci nám přibudou jen 4.
Přijímací řízení bylo ukončeno k 5. 5. 2012, a protože nám nové
vyhlášky umožňují změny, byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče
podali přihlášku.
A naše výlety pokračovaly. Hned po Velikonocích jely starší
děti do Poličky na dopravní hřiště, aby si vyzkoušely jezdit po
silnicích podle pravidel. Někdy to dá fušku dodržet vše správně a
nezavinit bouračku! A v květnu jsme jeli ještě jednou a tentokrát
všichni! I naše malé děti. (Tedy, ony za ten rok už zas tak malé
nejsou).
Dne 18. dubna vyrazily starší děti opět do Litomyšle, tentokrát
do velkého divadla - do Smetanova domu - na pohádku „Jak víla
Modrovláska zachránila les“. Po pohádce se stavily na hřišti,
cestou nakrmily pstruhy a kačeny v řece Loučné.
V pondělí 30. dubna se hned po ránu začali po Sebranicích
potulovat čarodějnice a čarodějové. Sraz měli v naší školce a po
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čarodějná cháska začarovala jejich skvělé klobásky! No a Qanto?
Tam už paní prodavačky tradičně přestávají prodávat, tak jsme jim
prolítli mrazící box a u školky jsme si dali jahodové a čokoládové
nanučky! MŇAM!
No jo no, prý toho máme
hodně znát. Tak jeli školáci 15.
května pro změnu do Poličky
na exkurzi do Ravensburgeru.
Co myslíte, že jsme si
přivezli? No přece puzzlata!
Malé děti si zatím v poklidu
hrály ve školce ve velké třídě
s hračkami velkých dětí! To
bylo něco!
A v úterý 22. května nás
svou „Cirkusovou pohádkou“
opět rozesmálo divadélko
JOJO.
Tak to stačí, ne?

Pokračování na další straně

Zprávičky z naší školičky

ZUŠ Dolní Újezd informuje

Ještě něco!
MAS Litomyšlsko vyhlásilo soutěž pro mateřské školy o nejlepší
školku pro skřítka Vítka. O tom jsme již psali.
Zúčastnili jsme se. Vyráběli jsme velkou dekturovou poschoďovou
školku, malovali jsme stěny, vystřihovali a slepovali hlavně pod
vedením paní učitelky Jany Švecové a za pomoci paní učitelky
Marcely Průžkové různé stolečky, nábytek, ale i prolézačky,
tobogány. Však kdo byl na sále KD na Den matek, ten mohl naši
školku pro skřítka Vítka vidět.
A jak to dopadlo? Výborně! Získali jsme krásné 2. místo! A
děkujeme všem, kteří nás podpořili svými hlasy.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ
ÚJEZD,
s pobočkou v Sebranicích
V á ž e ní r o di č e , mi l í p ř e d š ko l á c i a š ko l á c i !
Ptáte se, co nabízí naše Základní umělecká škola a možná
ještě váháte, zda se k nám máte přijít podívat?
Přejete si, aby Vaše dítě proniklo do tajů nádherného světa
hudby, tance, výtvarného umění či divadla? Ptáte se, jak začít
společně s námi muzicírovat, zpívat, tančit, malovat, vytvářet
keramiku či hrát divadlo.
Navštivte společně s Vaším dítětem naši školu, rádi Vám
představíme jednotlivé vyučované obory, zodpovíme Vaše
dotazy a poradíme s výběrem oboru výuky.
Zápis nových žáků
do všech oborů Základní umělecké školy
proběhne ve dnech
od 4. 6. do 22. 6. 2012
v prostorách ZŠ Sebranice.
V h u d e b n í m o b o r u budete společně s námi sledovat,
jak se rodí Váš budoucí klavírista, houslista, kytarista, sólový a
sborový zpěvák, hráč na baskytaru, zobcovou či příčnou flétnu,
trubku, pozoun, baskřídlovku, elektronické klávesy či na
akordeon.
Na výstavě a koncertech Vás potěší obrázky z rukou
budoucích výtvarníků, kteří navštěvují v ý t v a r n ý o b o r a
roztančí naši tanečníci z t a n e č n í h o o b o r u v různých
rytmech a stylech.
Naše koncerty mohou oživit malí začínající divadelníci
mluveným slovem, scénkami nebo dokonce divadelním
představením. Ve školním roce 2012/2013 bychom rádi znovu
otevřeli l i t e r á r n ě d r a m a t i c k ý o b o r .

Tak zas příště. To víte. Školní rok finišuje, prázdniny se blíží a nás
toho ještě tolik čeká! Výlety, pohádky, sportovní hry, Dětský den,
poslední noc ve školce a kdo ví, co ještě. Tak se mějte!
Děti a paní učitelka z mateřské školy

Pro více informací navštivte naše w ebové
stránky:
w w w. z u s - d u . c z
Ředitelka:

Malé ohlédnutí
Dovolte mi krátké ohlédnutí za květnovým Školním plesem.
Myslím si, že tentokrát se ples velmi povedl. Žáci dokázali úžasně
projevit nejen své výtvarné a hudební, ale i taneční a někteří
dokonce i sportovní nadání. Nejvíce ale oceňuji fakt, že dokázali
na programu plesu spolupracovat, že mezi sebou našli dobrou vůli
ke komunikaci a vzájemné dohodě. Neboť ne vždy tomu tak bylo.
Je vidět, že se naše děti pomalu, ale jistě stávají dospělými lidmi.
Na úrovni plesu se jejich spolupráce pozitivně odrazila a musím
říci, že půlnoční překvapení bylo až neuvěřitelné a právem sklidilo
velké ovace.
Ráda bych jim do dalších let popřála hodně úspěchů ve studiu a
také radost a potěšení v profesi, kterou si zvolili.
Děkuji také touto cestou Radě rodičů a pedagogům za pomoc
žákům IX. třídy s přípravou Školního plesu a za jeho celkovou
organizaci.
Anna Klejchová
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Rozhlédni se, člověče

Vyprávěj

KASTEL U POTŠTEJNA
Orlické hory vidět jako na dlani. To umožňuje výhled z celkem
nenápadného návrší Kastel u obce Vrbice, na němž byla postavena
a 15. dubna 2006 otevřena nová rozhledna. Je dřevěná, schodiště je
kovové, nahoru vede celkem 118 schodů. Protože kdysi na tomto
místě stála vojenská triangulační věž, která byla po válce pro
zchátralost stržena, obec Vrbice ji kvůli možnosti dalekých výhledů
obnovila. A v daleko lepší podobě. Je vysoká 29 metrů, má dvě
vyhlídkové plošiny ve výšce 11 a 26 metrů. Z té vyšší přehlédnete
za dobré viditelnosti kromě celých Orlických hor i Krkonoše, město
Hradec Králové, severozápadně Kozákov s rozhlednou, jižně
Andrlův Chlum u Ústí nad Orlicí, částečně na východ i Jeseníky.
Vstup na věž je samozřejmě symbolickou částkou zpoplatněn, obec
Vrbice si musí na stavbu postupně vydělat. Sto metrů od rozhledny
navíc stojí zbrusu nový penzion s restaurací, takže o občerstvení je
tam postaráno naprosto dokonale. Je možno se tam i ubytovat a
strávit tak v podhůří Orlických hor i pár dnů pěkné dovolené.
Ač oblast patří již do kraje Hradec Králové, není to ze Sebranic
nikterak daleko. Přes Litomyšl, České Heřmanice, Choceň,
Běstovice a Chleny je to sotva nějakých pětačtyřicet kilometrů, což
pro průměrně zdatného cyklistu, jakých máme v Sebranicích dost a
dost, není žádný problém. O výletu autem nemluvě. Navštívit
můžete při té příležitosti i pět kilometrů vzdálené malebné městečko
Potštejn s hradem, známým z Jiráskova románu a filmu o hraběti
Chamaré, který tam dlouhá léta marně hledal poklad. Zbude-li čas,
z Potštejna můžete projít pět kilometrů dlouhý úsek kouzelným
údolím Divoké Orlice do Litic. Tam stojí také hrad. V bezprostřední
blízkosti rozhledny jsou i města Doudleby, Kostelec nad Orlicí či
Vamberk. Pro pěší turisty tam vede k věži z Doudleb modrá značka,
která v horní partii přechází na značku červenou. Ta pak pokračuje
do zmíněného Potštejna.
Zdeněk Vandas (příště Zuberský vrch u Trhové Kamenice)

Pokračování z minulého čísla.
Jako téměř 70tiletý dědek nevzbuzuji rozhodně dojem, že jsem
nějaká skrytá rezerva pro americkou reprezentaci a pohybuji se
nějak sebevědomě, proto si se mnou přišel popovídat člen
ochranky. Přesto, že jsem mu vůbec nerozuměl, pochopil jsem,
že se mě asi ptá, co tady pořád šmejdím a fotografuju. Začal
jsem mu česky říkat, že jsem z Litomyšle od sokolovny, že tam
máme taky nádherný stadion, ale zdejší vybavení je
neporovnatelně lepší. Uznale pokyvoval, usmíval se a zdálo se,
že mi rozumí. Podali jsme si ruku. a přátelsky se rozešli. Ještě
fotky symbolů olympiády, několik suvenýrů na památku a
opouštíme oázu klidu uprostřed polopouště. Pokračujeme
krásnou liduprázdnou krajinou kolem mexických hranic
autostrádou 84. Všude kolem kopce kamenů, které se střídají s
nedohlednými rovinami. Zastavujeme u kiosku sloužícího pro
sociální potřeby a tisíce much signalizují, že jde o život. Navíc
Zdeněk zase zabloudil. Není divu, vždyť silnice byla stále do
omrzení rovná, a to se dobře spí. Zajímalo by mě, kolik desítek
mil je zapotřebí ujet, aby si mohl soused se sousedem popovídat.
I poslední noc na naší dlouhé cestě spíme v Yumě. Ve městě na
hranicích Mexika, Kalifornie a Arizony.
Úterý 7. listopadu 2006
Ráno jdou Zdeněk, Miloš, Anežka a Líba trénovat. Údajně
pod Zdeňkovým vedením zase zabloudili, ale na to jsme zvyklí.
Posnídáme z našich již vyčerpaných zásob a jedeme poslední
etapu Yuma - Phoenix. Nejdříve jedeme nekonečnými rovinami
písku a později, blíže k Phoenixu, začínají obrovské lány
zemědělských rostlin včetně bavlny.
Jsme ve Phoenixu a Zdeněk ukazuje sportovní haly. Místní
hokejisté mají název Coyotes (Kojoti). Zdeněk jim fandí a na autě
má vpředu jako SPZ jejich znak. V Americe je totiž povinná SPZ
pouze vzadu. Součástí haly je i prodejna, kde si lze zakoupit
nejrůznější suvenýry. Dále navštěvujeme superhalu Cardinal. To
je klub vyznavačů amerického fotbalu. Dále zajíždíme do čtvrti
Suprise. Zde si užívají američtí důchodci za 75 dolarů měsíčně
svá popracovní léta v nádherném prostředí parků, sportovišť a
bazénů s jistotou stálého nádherného počasí. O něčem takovém
nemají naši důchodci ani tušení.
A jsme ve finále. Přejíždíme před krásný dům - sídlo Líby a
Zdeňka Gonsiorovských. Zdena, Líba a Víťa to vidí poprvé. Hurá,
jsme v cíli. Jsme hlášeni s příjezdem na 18. hodinu a máme 10
minut zpoždění. Po třech týdnech náročného cestování je to
zanedbatelné. Paní Líba nás všechny srdečně vítá.
Večeříme grilovaná kuřata, zapíjíme je červeným vínem a naše
vyprávění zaplnila krásný dlouhý večer. Dnes již nespíme v ,,6“,
ale všichni dostáváme možnost ubytovat se v sídle
Gonsiorovských. Ostatně ložnic je tu dostatek. S hrůzou se
dozvídáme, že je tu možno spatřit tygra a že naši ubytovatelé našli
v garáži chřestýše. Také setkání se škorpiónem není žádnou
výjimkou. Zdeněk i Líba již jejich žihadlo okusili. Také jim do
zahrady vniklo stádo divokých prasat a o kojotech jsem již psal
úvodem. Navzdory tomu je tato oblast mimo nebezpečí
zemětřesení, nehrozí uragány. V létě jsou tu pro nás velká vedra,
ale není problém odskočit si do hor zalyžovat. Prostě super.

Příspěvky spoluobčanů
Jak to bylo s uvažovanou železnicí přes Sebranice
V roce 1845 byla slavnostně zahájena doprava na dnes hlavním
tahu z Prahy přes Českou Třebovou do Olomouce. Současně bylo
jasné, že v brzké době dojde k napojení území kolem Brna. Jednalo
se jen o to, kudy by měla trasa vést. Jedna z možností byla od
Zámrsku na Vysoké Mýto, Litomyšl a Svitavy. Vzhledem k velmi
nepříznivým terénním poměrům v této oblasti od toho bylo
upuštěno a začala se stavět odbočka z České Třebové. Je
historickým nesmyslem, že důvodem byla neochota tehdejších
litomyšlských radních k realizaci tohoto projektu.
Železnice z Chocně přes Vysoké Mýto do Litomyšle byla, jak
známo, dokončena a otevřeno v říjnu 1882. Tehdejší doba
železničním tratím vysloveně přála a bylo brzy uvažováno o jejím
prodloužení do Poličky. V roce 1894 byl zřízen přípravný výbor a
stavět se měla trať přes Dolní Újezd a Sebranice. Přitom z Horního
Újezda bylo dokonce uvažováno o odbočce do Proseče. O dva roky
později se však Poličce dostalo spojení se Svitavami a na opačnou
stranu Žďárcem u Skutče, takže úvahy o trati z Litomyšle na nějaký
čas utichly. Nikoli však na dlouho.
V roce 1908 však byly oživeny opět a to ještě ve větším měřítku.
Železniční komitét uvažoval s propojením nejen do Poličky, ale i
dále na Jimramov a Nové Město na Moravě. Přišla však I. světová
válka, svět měl jiné starosti, ale v roce 1920 vše začalo nanovo.
Opět z toho bohužel zase nic nebylo. Snahy o zbudování této
železnice mohly znovu paradoxně nastat v roce 1938 záborem
pohraničí, čímž bylo zlikvidováno spojení z České Třebové na Brno
i Olomouc. Okupací celého území v březnu 1939 se staly tyto plány
bezpředmětnými. Po skončení války hned v roce 1946, došlo
k poslednímu vážnému, ale opět marnému pokusu o stavbu nové
tratě, tentokrát v trase Litomyšl - Sebranice - Polička - Bystré Skalice nad Svitavou. A současná doba už stavbě železničních tratí
absolutně nepřeje, naopak se, jak známo, cíleně likvidují i ty
stávající.
Zdeněk Vandas

Středa 8. listopadu 2006
Ke snídani místo rybiček omeleta. Nadešel předposlední den
našeho pobytu. Prohlížíme okolí Fountain Hills, jedeme k jezeru
Sugava Lake a navštěvujeme skanzen bývalého zlatého dolu
Goldfield Ghost Town. Důl i budovy jsou zachované z doby
zlatokopů v 19. století. To nám dovoluje si alespoň částečně
představit období zlaté horečky. S večerem se vracíme k
místnímu jezeru, jehož dominantou je ,,kopie“ ženevské fontány.
Leží uprostřed jezera a každou čtvrthodinu je funkční. Musíme
uznat, že si Líba se Zdeňkem vybrali moc hezké místo pro svůj
domov. Večer jdeme naposledy spát v Americe, zážitků je
mnoho.
Pokračování příště. Mirek Havran
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Co se děje za dveřmi ZŠ
se s odpady hospodaří, na co se využívají a hlavně, jaký to má
všechno smysl.
Potom jsme vyrazili do
okolí školy a prohlédli si,
co s odpady provádějí
někteří nezodpovědní lidé.
Obecní úřad nám poskytl
na pomoc několik
pracovníků a traktůrek, my
jsme se pustili do úklidu.
Po dvou hodinách
usilovného uklízení to ani
nebyl traktor schopen
odvézt, a tak se hromady u
cest zvětšovaly.
Za odměnu nám pak po
práci připravili pracovníci
úřadu tradiční
opékání
vuřtů a sladké pití.
Zaslouženě jsme si to užili.
Paní starostka nás chválila
a poděkovala nám. Také
Foto: ZŠ
vyslovila přání, abychom
nepatřili k těm lenochům, co odpad poházeli ve vsi.
Jaroslav Bauer

FLORBALOVÝ TURNAJ
,,O POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY”
Ve čtvrtek 12. dubna proběhl na naší škole již 6. ročník
florbalového turnaje ,,O pohár ředitelky školy”. Tentokrát se
zúčastnilo 8 družstev z pěti škol: ZŠ Sloupnice, ZŠ Dolní Újezd,
III. ZŠ Litomyšl, ZŠ Lubná - Sebranice a ZŠ T. G. M. Polička.
Přes počáteční potíže s příjezdem některých družstev proběhl
turnaj bez dalších komplikací. Všichni zúčastnění hráči hráli s
velkým nasazením a k vidění byly zajímavé zápasy. V kategorii
mladších žáků 6. a 7. tříd skončili na prvním místě hráči Základní
školy Dolní Újezd, v kategorii starších žáků 8. a 9. tříd zvítězilo
družstvo III. ZŠ Litomyšl.
Naše družstva (ve složení: ml. žáci - P. Pakosta, L.
Madejewský, J. Kopecký, K. Kučera, V. Renza, T. Lněnička, R.
Klejch
st. žáci - J. Haupt, P. Kopecký, A. Klejch, J. Filipi, J. Kučera,
D. Kopecký) skončila v obou kategoriích na 2. místě a putovní
poháry tak opouštějí minimálně na rok naši školu.
Po odehrání turnaje a vyhlášení výsledků byly mezi zúčastněná
družstva a hráče rozděleny ceny a věcné odměny.
Mgr. Pavel Tmej

DEN ZEMĚ NA II. STUPNI
Oslava Dne Země probíhala na naší škole 25. 4. 2012. Žáci
8. a 9. třídy šli společnými silami čistit pole od přebytečných
kamenů, za což obdrželi krásný dar do tomboly na školní ples.
Žáci 6. a 7. třídy měli společný program ve škole. Nejprve
zhlédli film s ekologickou tematikou a potom se přemístili na
hřiště v Lubné. Tam na ně čekala hra, která procvičila jejich
paměť. Během hry odpovídali na otázky a plnili různé úkoly. Za
vše byli bodově ohodnoceni. Soutěžili ve skupinkách, které si
sami vytvořili.
Nejúspěšnější byla skupinka dětí z 6. třídy: Míša Hrůzková,
Radim Klejch, Renča Křivková, Kája Dřínovská a Klára
Šturcová. První tři místa byla oceněna sladkou dobrotou.
Ve druhé polovině oslavy Dne Země tyto třídy po stejných
skupinkách vytvářely propagační materiály, které měly
upozornit na ekologické katastrofy. Žáci 6. ročníku
zpracovávali téma třídění odpadů a žáci ročníku 7. ochranu a
úbytek rostlinných a živočišných druhů.
Mgr. Hana Preclíková

OSLAVY DNE MATEK
Již tradičně každý rok vystupují děti 1. stupně zdejší základní
školy, které navštěvují školní družinu, se zábavným programem
při oslavě Dne matek v Sebranicích i v Lubné.
Tentokrát se některé z nich proměnily ve šmoulí postavičky,
aby ukázaly, jak je možné postarat se o svoji zahrádku kytiček s
dynamickou hudbou a tanečkem. Další skupina dětí sehrála
vtipnou pohádku o princi, který se měl podle slov rádců konečně
6. nebo 13. května oženit. Při lopotných cestách na své kočárkové
postýlce se mu konečně podařilo najít tu pravou velmi křehkou
princeznu, takže se královská rodina svatby dočkala.
Závěr vystoupení školy zkrášlila děvčata z kroužku břišních
tanců. V tomto momentě zbystřili i ti, kteří se zrovna nenacházeli
v hledišti. Překvapeným pohledem sledovali a poslouchali
líbezné tóny hudby, při nichž se na jevišti vlnila půvabná děvčata
ve třpytivých a zvonivých oblečeních. Podle dlouhého potlesku
usuzujeme, že vystoupení mělo velký úspěch.
Ovace patřily také především autorce celého programu – paní
učitelce Petře Vetešníkové, DiS. Jak sama říká, už v únoru
přemýšlí, jak nejlépe sestavit celé vystoupení, aby bylo vždy
nové a originální. Zatím se jí tento záměr vždy podařil. A já,
řekněme jako asistentka při nácviku programu, už nyní vím, že
tomu tak ani příště nebude jinak.
Mgr. Marie Dřínovská

Družstva starších a mladších žáků s ředitelkou školy Mgr. Jitkou
Kučerovou Foto: ZŠ

DEN ZEMĚ NA I. STUPNI
Stalo se pravidelným zvykem oslavit v naší škole mezinárodně
uznávaný Den Země. I letos jsme této tradici dostáli. Na prvním
stupni školy v Sebranicích jsme se spojili s Obecním úřadem a
dohodli se na pracích, které by přispěly k životnímu prostředí
obce. Ve škole jsme se zabývali nejprve nakládáním s odpady a
jejich tříděním. Využili jsme interaktivní tabule a studovali, jak
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Co se děje za dveřmi ZŠ
nádrže a v době špičky vyrábí elektrický proud. Jedná se o
ekologickou výrobu a také stavba je vhodně zasazena do okolní
přírody.
Cestou zpět jsme zastavili v papírnách Velké Losiny. V muzeu
se žáci seznámili s historií výroby papíru ve světě i na našem
území. V papírnách dosud ručně vyrábí papír z bavlněného
odpadu. Výroba je velmi náročná a lidské ruce se každého papíru
dotknou mnohokrát – nabírání do forem, lisování, skládání,
sušení, prolistovávání, máčení v klihu… Dnes je tato ruční
papírna jediná v republice a část papíru vzniká na zakázku pro
osobní a firemní korespondenci.
Doufám, že exkurze byla pro žáky zajímavá a uvědomili si
nutnost nakládat ekologicky s elektrickou energií.
A. Kvasničková

MÁME MEDAILI
Ve středu 9. 5. jsem doprovázela fotbalisty z 1. – 3. třídy na
okresní kolo v minikopané do Svitav. Byla jsem moc ráda, že za
námi přijel jejich trenér pan Vítězslav Kuchta. Dával klukům ty
správné pokyny a střídal fotbalisty podle potřeby. Napínavé to
bylo od začátku až do konce.
V prvním rozřazovacím zápase kluci vyhráli nad Moravskou
Třebovou. Diváci a trenéři nás po tomto zápase tipovali na postup.
Druhý zápas se Svitavami jsme prohráli a teď záleželo, jak
dopadneme s Poličkou. Když prohrajeme, můžeme jet hned domů.
Ale zápas s Poličkou jsme vyhráli o tři branky a hurá do
semifinále. Tam se bohužel nedařilo, protože jsme prohráli na
penalty. Poslední zápas, který se hrál, byl o třetí nebo čtvrté místo,
a to se stejnou školou, se kterou jsme v rozřazovacím zápase
prohráli. Jediná rada byla: „Kluci, musíte dát branku!“. A podařilo
se!!! Jediná branka a 3. místo je naše! Pro naše kluky to bylo jako
zlatá.
Cestou domů si kluci pohár střídavě půjčovali a nyní je už
vystavený ve vitríně v naší škole.
Zuzana Laštovicová

SBĚR PAPÍRU
U příležitosti oslavy Dne Země proběhl v měsíci dubnu na naší
škole sběr papíru. Do této akce se zapojili téměř všichni žáci a
podařilo se jim nasbírat celkem 12 150 kg starého papíru. Snažili
se všichni, ale nejvíce nasbíraly tyto třídy:
1. třída: ø na žáka 73,2 kg (celkem 1 831 kg)
3. třída: ø na žáka 70,3 kg (celkem 1 546 kg)
5. třída: ø na žáka 69,3 kg (celkem 1 663 kg)
Odvoz sběru nám zajistila firma Remat Letovice, od které jsme
obdrželi 24 300 Kč (2 Kč/1 kg). Získané peněžní prostředky
budou využity pro žáky na financování školních výletů.
Mgr. Jitka Kučerová

Foto: ZŠ

EXURZE NA DLOUHÉ STRÁNĚ
Ve středu 9. května se žáci 6. a 9. třídy zúčastnili exkurze do
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Tato elektrárna byla
uvedena do provozu v roce 1996 dílem výhradně šikovných
českých firem.
Nejprve zhlédli žáci krátký film o elektrárně v informačním
centru a pak navštívili podzemní prostory, ve kterých jsou
umístěna dvě soustrojí. Reverzní vodní turbína je největší
v Evropě. Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná a její
výška hráze je 56 metrů. Autobus vyvezl žáky až k horní nádrži
(1350 metrů nad mořem), kde se jim naskytl krásný výhled na
krajinu Hrubého Jeseníku.

Foto: ZŠ

ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 12. května se na Skalce v Lubné konal 8. ŠKOLNÍ
PLES spojený se šerpováním žáků 9. třídy. Večer byl obohacen
vystoupením tanečního klubu Style Svitavy a skupinou Handies.
Děkuji členkám rady rodičů za přípravu a organizaci celého
sobotního dne.
Děkuji všem pořadatelům – přátelům školy, kteří radě rodičů
pomáhali s náročnou organizací.
Děkuji též žákům 9. třídy, kteří nám zpříjemnili večer nejen
nápaditou výzdobou sálu, ale zejména svým vystoupením a
půlnočním překvapením.
Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do bohaté
tomboly, a Vám všem, kteří jste na ples přišli a podpořili tak naši
školu.
Děkuji i všem rodičům, kteří přišli pomoci s úklidem sálu.
Mgr. Jitka Kučerová

Foto: ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
Rada rodičů děkuje všem, kteří podpořili Školní ples, všem
sponzorům za bohatou tombolu a zúčastněným za příjemnou
atmosféru. Výtěžek plesu bude opět použit ve prospěch všech žáků
ZŠ. Tento ples se vydařil a všichni se již těšíme na další ročník.
Touto cestou chceme poděkovat paní Evě Chadimové za
dlouholetou a obětavou práci v Radě rodičů ve funkci pokladníka.
Rada rodičů

Elektrárna má největší spád v ČR (510,7 metru), který vznikl
propojením horní nádrže s dolní elektrárnou dvěma přivaděči. V
době přebytku energie v síti čerpá elektrárna vodu z dolní do horní
-8-
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T. Klusoň
Zahoran
Opršál
J. Horníček
Červ

Tři body jakožto svatební dáreček
novomanželům Trávníčkovým
SOKOL SEMANÍN - FK SOKOL SEBRANICE 0 : 2
(0:1)

Nezbeda
T. Patočka
Z. Horníček Kalánek
Malý

Změny: 46. Kalánek - M. Klusoň, 70. Nezbeda - J. Patočka, 82.
Červ - P. Kučera, 90. Malý - Radiměřský. Rozhodčí Čechlovský
z Bítovan, pomezí Mrázek (Chroustovice), Štěrba (Svitavy).
Diváků tak 270, hodně jich přijelo také z Poličky. Sestava se už
lepí dohromady lépe, zkoušel to Chadima, ale neriskoval
obnovení zranění, marod je Karlík, na lavičce byl alespoň co by
zkušený lékař. Kalánek mohl jen poločas, pak musel na noční
šichtu, aby firma Saint Gobain Vertex mohla vůbec fungovat. A
výborně se zapojili oba dorostenci M. Klusoň a P. Kučera.
V 9. minutě se zablýsklo před Karmašem, před časem
úspěšným gólmanem našeho dorostu. Červ vypálil z otočky,
vyražený míč poslal Malý vedle. Pak poslal jedovatý falšovaný
trestňák na Kysilku Mužík, náš gólman se tím divně krouceným
balónem zaskočit nenechal. V 17. min. naopak Zahoranův trestný
kop musel tahat Karmaš nad břevno. Po rohu Kalánka
hlavičkoval J. Horníček těsně nad bránu, pak měl šanci Opršál, k
němuž se míč nečekaně zatoulal, ale střela mu nepěkně nesedla.
V 30. min. dostal od Z. Horníčka krásný pas Malý, z úhlu však
volil střelu do boční sítě, před brankou volný J. Horníček čekal na
přihrávku marně. To se vymstilo, protože z protiútoku jsme
trochu zazmatkovali v obraně a Klein obloučkem do prázdné
brány poslal hosty do vedení - 0:1. To bylo vzhledem k převaze
domácích nečekané, pročež tu zjevnou nespravedlnost narovnal
Honza Horníček v 37. minutě. Prošel obranou, povodil si beky a
v pravý čas vystřelil přesně k tyči - poločas tudíž 1:1.
Na začátku druhé půle přišel náš tlak, po sérii rohů vystřelil
Zahoran rovnou z voleje nad bránu. Načež se nic nebál střídající
Martin Klusoň z dorostu, upláchl bekovi, avšak měl střílet sám a
ne přihrávat. Nic z toho, ale byla tady 58. minuta. To míč popadl
Jirka Malý, udělal dvě protisměrné kličky až dvěma obráncům
pořádně zamotal hlavu a přízemní střelou zajistil svým hochům
vedení - 2:1. Ve zbývající půlhodině, ač to zní neuvěřitelně, se
žádné opravdu větší šance ani na jedné straně nekonaly! Tak
zodpovědně si obě obrany počínaly. Však to dobře na obou
stranách dirigovali zkušení stopeři, kteří dali dohromady rovných
osmdesát roků věku. Ten poličský prožil přitom
svoje dětství přímo v sousedství sebranického hřiště, ten náš
kdesi v daleké cizině. Jak život bývá někdy pestrý a zajímavý...
My jsme celou tu půlhodinu na tom byli o ten gól lépe, my jsme
gól "pojišťovák" dát mohli (a měli), hosté na vyrovnání museli.
Vystřídali jsme v závěru celou lavičku (teď už mohou střídat
čtyři!) a jedinou snad možnost hostů zastavil minutu před
koncem sp rávn ě prapo rek po mezního.
Pak už byl konec a o okamžiky štěstí se kluci mohli podělit i s
diváky. Další zápas hrajeme tuto sobotu na novém hřišti v doma
(zatím) stoprocentní Kunčině. Začátek v 17 hodin.

Poslední dubnovou sobotu měli fotbaloví kluci pěkně napilno. V
pravé poledne svatba spoluhráče (doufejme že nikoli bývalého)
"Bédy" Trávníčka s půvabnou slečnou Terezkou, pak důležitý zápas
v Semaníně a večer návrat do Lubné ke svatebnímu hodokvasu.
Všeho se zhostili jistěže se ctí. V Semaníně nastoupila v modrém
dresu tato sestava:
Kysilka
Klusoň
Zahoran T. Patočka Chadima
Opršál J. Horníček Z. Horníček Kalánek
Červ
Malý
Změny: 69. Opršál - Kárský, 81. Zahoran - Nezbeda, 89. Malý Radiměřský.
Při návratu už takřka uzdraveného Palo Zahorana do sestavy se
konečně mohl Zdeněk Horníček posunout tam, kde hraje nejraději,
tedy do zálohy a životní sen, zahrát si v útoku, se mohl splnit také
Jakubu Červovi. A třeba se splní časem také životní sen pisatele
těchto řádků, tedy hrát na tři útočníky - ti dva s Malým plus ještě
don Carlos. Na posledních deset minut se na hřiště vrátil i Pepa
Nezbeda, jemuž se už skoro zahojila bolístka na noze.
Úvod patřil spíš domácím, natěšeným po vysoké výhře 4:0 v
Chocni. To jsme však bez větších potíží přestáli, naopak skórovat
mohl v 10. minutě Červ, když to po Opršálově chytře hozeném autu
napálil jen mimo tyče. O šest minut později utekl po pravém křídle
Malý, ostře odcentroval a Jakub Červ využil toho, že gólmanovi
Hůlkovi (druhdy litomyšlskému) vypadl míč z ruky a dorážka byla
nezadržitelná - stav byl 0:1. A bylo po tlaku Semanína, Martin
Kysilka v bráně si mohl do přestávky vybrat dovolenou. To, co
bylo, v pohodě pochytal - to se to "brankářuje", když před ním zase
působí Palo Zahoran... V 30. minutě vyrazil dobře mířenou střelu J.
Horníčka Hůlka s potížemi jen na roh, který pak výtečně kopl
Kalánek. Tento míč bylo hřích nevyužít, leč bohužel stalo se. Pět
minut před pauzou ještě dobře střílel Malý, který má teď formu jako
hrom, šlo to ale ksakru jen těsně vedle.
Očekávaný nápor "Semajna" po přestávce sice přišel, ale naši na
to byli spolehlivě připraveni a žádné větší šance soupeři
neumožňovali. V 61. min. naopak střelu Jirky Malého u tyče musel
klasickou robinzonádou krýt gólman. Hru jsme opět minimálně
vyrovnali, a to i když musel dolů Marek Opršál, kterého nahradil
Jirka Kárský, také ne zdravotně zcela fit. V 72. minutě se po
rohovém kopu v poněkud nepřehledné situaci nejlépe orientoval
Pavol Zahoran a zblízka poslal míč do sítě - 0:2! Jirka Malý po
zápase připomněl, co jsme zde napsali někdy na podzim - že
kdykoliv se na zakončení rohu vydá dopředu právě pan Zahoran,
nastane naděje hraničící s jistotou, že dá gól. Ano, dějiny se
opakovaly i tentokrát. Pak ještě po dalším rohu hlavičkoval Patočka
jen do tyče. Načež jsme dali třetí gól, který nám rozhodčí pro
odmávaný ofsajd neuznal. Ale to by bylo asi opravdu moc, domácí
zas tak marní nebyli. Hráli jen to, co jim soupeř dovolil - a toho
bylo docela málo. Takže se dohrávalo celkem v poklidu, i se spíš
taktickým střídáním krátce před koncem. Radost byla po
zápase pochopitelně mohutná, spokojeni odjížděli nahoru ke
Kozlovu i početní diváci, jimž patří dík za vehementní
povzbuzování.
V sobotu 5. května bude na pořadu dne na domácím hřišti vždy
přitažlivé derby s béčkem Poličky, začátek je v 17 hodin.

O titul šlo ve stejný čas v Liberci, tady jen o prestiž
SOKOL KUNČINA - FK SOKOL SEBRANICE 3 : 3
(2:1)
Skvělý FAČR se zase předvedl. Televizní duel v Liberci se
hrál skoro ve stejný čas jako spousta zápasů nižších soutěží v celé
republice. Ještě tak tahat z malých klubů peníze formou
členských příspěvků, to by jim šlo báječně. Přitom nikdo neví,
kam ty prachy půjdou - vedení toho spolku je z minulosti hodně
"provařené". Utkání v Kunčině skončilo celkem zaslouženou
remízou, byla to taková střelecká přetahovaná. Sestava Sebranic:

Za málo peněz hodně muziky
FK SOKOL SEBRANICE - SK POLIČKA B 2 : 1 (1:1)

Kysilka
Klusoň Zahoran T. Patočka Chadima
Opršál J. Horníček Z. Horníček Kalánek
Červ
Malý

Fakt nevím, kolik se platí vstupný. Asi jen kdo kolik dá. A kdo
nic, tak se taky prd děje. To bejt pokladníkem takovej Kalousek, tak
ten by tu cifru za vlezný vyšponoval pěkně nahoru. Za včerejší
fotbal na beton určitě. Ale teď už hezky spisovně - sestava
Kysilka

Pokračování na další straně

přílišná bezstarostnost v defenzívě byla zcela zjevná (a tak
-9-
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Střídání: 52. Klusoň - Kárský, 64. Opršál - Kučera, 83. Červ Nezbeda. Připraven Radiměřský, rozhodčí Štěrba (Svitavy), lajny
Schejbal a Hořínek. Naše góly Malý 2, Červ 1.
Tolik vychvalovaný nový trávník v Kunčině dostal pořádně
zabrat. Trocha deště, co v hodinách před zápasem přišla, se
nestačila vsáknout a terén byl docela náročný. Začali jsme na
výbornou, v 7. minutě si potáhl balon po vápně Jakub Červ zprava
doleva, načež přesně vystřelil a z otočky levačkou zajistil vedení
0:1. Měli jsme určitě víc ze hry. V 10. min. střílel po Kalánkově
akci Z. Horníček těsně mimo, v 19. min. Malého střelu gólman
chytil. Z protiútoku se dostal do šance domácí Heger, na přízemní
střelu k tyči si Kysilka stačil jen sáhnout, aby bylo vyrovnáno na
1:1. Necelá dvacetiminutovka našeho tlaku tudíž přišla vniveč a do
konce poločasu už to bylo herně fifty-fifty. Víc šancí měli přesto
ale hosté. Malý po přesném centru J. Horníčka v závaru před velmi
mladým brankářem Hutirou (v červenci bude mít teprve osmnáct)
míč do sítě neprotlačil. Pak mohl ještě dvakrát skórovat Kalánek,
skóre se však měnilo až v nastavení. Sudí pan Štěrba nechal ještě
zahrávat roh už po čase a z něho domácí šli do vedení. Půle tedy
2:1.
Začátek druhého poločasu přinesl bohudíky zvrat ve skóre. V 51.
minutě odhalil Jiří Malý brankářovu slabinu na těžkém terénu,
vystřelil po zemi a srovnal stav na 2:2. Pak musel dolů Tomáš
Klusoň, nahradil ho zkušený (v těch nejlepších letech už!) Jirka
Kárský. V 56. min. znovu Jirka Malý osvědčil svůj důraz v
koncovce a skóre znovu otočil v náš prospěch - vedli jsme 2:3.
Marka Opršála pak vystřídal dorostenec Petr Kučera. Naši převahu
v tento čas jsme však ke gólu "pojišťováku" nezužitkovali (ač se
možnosti nabízely). V 71. minutě zdánlivě nevinný míč poměrně
zdálky skončil u naší tyče v síti a stav byl tedy 3:3. Zbývalo dvacet
minut, v tomto čase mohli dvakrát skórovat domácí po rohových
kopech, které jsme prostě neubránili. Hlavičky však v obou
případech skončily těsně mimo břevna Kysilkovy brány. V závěru
střídal zcela vyčerpaného Červa v útoku Nezbeda, dvě minuty před
koncem mohl ještě rozhodnout Malý, ale jeho střela byla s notnou
dávkou štěstí tečována na roh. Pak už to za chvíli pan Štěrba
odpískal, řekněme, že dělba bodů byla celkově zasloužená. Fotbal
zajímavý, skoro až dramatický, ale herně z obou stran jen sotva
průměrný.
Teď jsme dvakrát za sebou doma, shodou okolností s posledním
a prvním. V sobotu béčko Chocně - nic nepodcenit,
proboha!!!!!!!!!! (míváme k tomu sklony). A pak vedoucí a už asi
postupující Libchavy.

trochu pochopitelná). Pak jsme začali hrát my, ale zprvu šance
zahazovali. Ve 4. minutě Červ po Malého přihrávce dorážel přes
břevno, o šest minut později pronikl Kalánek, ale z úhlu měl
místo střely volit přihrávku. Ve 12. min. Malý ve svém typickém
dravém útoku rozvlnil jen boční síťku, klasická ulička středem od
J. Horníčka na Kalánka byla o fous delší, než být měla.
Ve 20. min. centroval Malý, pred bránou sa dobre zorientoval
Opršál, v pravý čas pekne povyskočil, junáčik naš, a dobre
mírenou hlavičkou konečne otvoril skóre - 1:0. (Občas se mi tam
zaplete slovenština, za to může ten hokej a taky abychom udělali
radost Pavolovi, ktorý nám na dialku držel palečky). Pak už to šlo
jedna báseň – až na ty mezery vzadu a naopak zahozené šance.
To první jsme předvedli hned ve 22. min., když naši zadáci
zřejmě dali vyniknout Kysilkovi, to druhé hned vícekrát. Hezký
volej J. Horníčka šel těsně přes břevno, skórovat poté mohl Malý.
Prišlo to až po polhodine hry, kedy Z. Horníček utešenú strelu
zvýšil na 2:0. Pak se bolestivo zranil Honza Chadima, musel ho
striedat Jirka Kárský, a to zle poranené chlapisko vraj odmietlo
ošetrenie a zostalo na lavičke až do samého konca. V 36. minutě
dával Pavel Kalánek na 3:0. Vzápětí však ztratil míč
nepovedenou přihrávkou nalevo Kárský, hra se přenesla na
druhou stranu, následoval centr volného hráče (u něho měl být
pan Klusoň?) a dorážka opět volného Prachaře - 3:1. To je chyb
během pár vteřin, co?! Další naši příležitost zmařil gólman, když
střelu vyboxoval na tyč. V poslední minutě půlky poslal lahodný
pas do křídla J. Horníček Malému, ten levačkou odcentroval a
Pavel Kalánek dorážel - 4:1. Konečně jsme tak dali v posledních
vteřinách před pauzou gól i my, dosud jsme spíš v těchto
momentech inkasovali.
Po přestávce šel obranu vyztužit Jakub Červ, který to má zažité
ze zimních přáteláků (vidíte, že jsou na něco taky dobré?!), do
útoku přišel po zranění opět fit Honza Karlík. A prvé okamihy sa
napokon podobaly tej prvej polovici, hostia opät boli blízko ke
gólu. Načež o čtvrt metru přestřelil Karlík, v 55. min. po dobré
kombinaci na jeden dotek putoval po ose Kalánek - Karlík J. Horníček, a posledně jmenovaný, tedy Honza Horníček lehce
zvýšil na 5:1. O štyry minuty nato skvele strielal Zdeno Horníček
a výstavnou bombou trafil len tyčku. Bolo to z dvadsať štyry a
pol metra - presne, prosím pekne, po zápase som to zrazu
odkrokoval. Běžela 64. minuta, kdy se do volně letícího míče z
voleje položil Jirka Malý a bylo to 6:1. Karlík, Malý a střídající
Kučera - to byli aktéři dalších, leč nepovedených gólovek - no,
ono dát gól ze všeho, to taky přece jen nejde. Hra na jeden dotek
se nám občas zadařila, také to ovšem umožňoval soupeř. Po
jednom takovém ťukesu byl u koncovky Honza Karlík a v
78. minutě zvýšil na 7:1. A bežela minuta osmdesiata tretia, kedy
sa po utešené kombinacii ocitol pred bránú dorastenec Petr
Kučera, ktorý už mohol jediné - lehce loptu kopnut do siete po
osmé - 8:1. A tri minuty pred koncom prekvapil všetkých
striedajúci Karol Radimerský, ktorého delovku z ostrého
úhla prímo zázračne v poslednej chvíli zbadal brankár a konečky
prstov stačil loptu vyškriabnút na roh. Načež rozhodčí Raplík
odpískal konec a diváci si mohli jít vychutnat neslavný
závěr hokeje a vítězný postup Slovenska do finále proti Rusům.
Je jasné, komu bude celá naše bývalá republika držet palce.
Za týden v sobotu 26. května to bude jiné kafe, než tato
selanka. Přijede vedoucí celek Sokola Libchavy, kde jsme na
podzim hodně nekompletní prohráli jen o gól. Může to být pěkný
fotbal, máme na to - no ne???
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.

Nejvyšší výhru historie viděla nejmenší návštěva
- taky historie
FK SOKOL SEBRANICE - FK AGRIA CHOCEŇ B 8 :
1 (4:1)
Nevím - osm gólů v mistráku jsme ještě nedali (snad ještě ve
III. třídě). Soupeř přijel prakticky s dorostem a pokud si hosté
mysleli, že to bude jakžtakž stačit, šeredně se popletli. Rovnocenné
to bylo jen v první čtvrthodině, pak byla ze hry jasná záležitost.
Tak slabého soupeře ovšem už nepotkáme. Sestava bez
omluveného Pavola Zahorana:
Kysilka
Klusoň Nezbeda T. Patočka Chadima
Opršál J. Horníček Z. Horníček Kalánek
Červ
Malý
Střídání: 31. Chadima - Kárský, 46. Nezbeda - Karlík, 65. Opršál Kučera, 74. Patočka - Radiměřský. Rozhodčí Raplík (Svitavy) Halva (Litomyšl), Nekvinda (Svitavy), Diváků sotva tak 70. Ti, co
nepřišli, sledovali doma nebo v hospodě televizní hokej se
Slováky. Dobře jim tak, přišli o hodně. Branky: Kalánek 2, Opršál,
Z. Horníček, J. Horníček, Malý, Karlík, Kučera.
Hned v 1. minutě nastřelili hosté zcela volným útočníkem tyč,
ke gólu chyběly milimetry. Naznačilo to, co bude následovat - až
přílišná bezstarostnost v defenzívě byla zcela zjevná (a tak
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Fotbalové ozvěny elévů
nejlepším střelcem.
Sebranice, neděle 13. 5.
V neděli dopoledne naše borce přišlo povzbudit početné pole
fanoušků, ale bohužel s nimi i ledoví muži. Letošní počasí malým
fotbalistům moc nepřeje. Ze šesti turnajů jen dvakrát bylo
příjemné klíma. Domácí starší přípravka tentokrát kompletní.
Sestava:
1. pětka
Kysilka Lukáš
Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kučera Lukáš
Čáslavský David Boštík Filip
2. pětka
Jílek Martin
Kuchta Vít.
Kysilka Matěj
Šmíd Dominik Vazler Matěj (Šturc Jiří)
Výsledky:
Sebranice - Borová
3 : 5 (1 : 4)
Branky: Šmíd 2x, Čáslavský
Sebranice - D.+H. Újezd
7 : 3 (3:3)
Branky: Kysilka M. 4x, Kučera 2x, Boštík
Sebranice - Čistá
9 : 0 (4 : 0)
Branky: Kysilka M. 2x, Kučera 2x, Čáslavský 2x, Bartoš,
Boštík, Vazler.
Začátek turnaje se nám doma opět nepovedl. Pan Servác
zmrazil bohužel jen naše borce a než trochu pookřáli, bylo to 0:3.
Přestože se kluci snažili zvrátit nepříznivý vývoj zápasu, soupeř
jim to nedovolil. I ve druhém utkání jsme museli dotahovat
vedení soupeře, ale postupně se kluci rozehráli a bylo se zase na
co dívat. V posledním zápase turnaje soupeře z Čisté bez
problému přehráli.
Fotbalové ozvěny starších elévů připravil Václav Kovář.

Čistá, neděle 29. 4.
Čtvrté jarní kolo pořádala Čistá. Konečně sluníčko a teplo, ale
poměrně silný vítr. Starší přípravka odjela bez dvou kvalitních
hráčů, ale s novou posilou a s odhodláním odčinit nepovedený
turnaj v Borové.
Sestava:
Kysilka Lukáš
Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kysilka Matěj
Čáslavský David
Boštík Filip
Střídali: Jílek M., Kuchta Vít., Šturc, Vazler
Chyběli: Kučera L., Šmíd D.
Výsledky:
Sebranice - Čistá
9 : 0 (4 : 0)
Branky: Šturc 3x, Kysilka M. 2x, Vazler 2x, Čáslavský, Bartoš
Sebranice - Borová
3 : 0 (2 : 0)
Branky: Boštík, Čáslavský, Kysilka
Sebranice - H.+D. Újezd
10 : 2 (3 : 2)
Branky: Kysilka M. 5x, Čáslavský 2x, Boštík, Bartoš, Jílek L.
Na páteční trénink přivezl Slávek Boštík kamaráda od syna
Filipa s tím, jestli by si mohl s námi zatrénovat. Pro mne příjemné
překvapení, protože tohoto kluka jsem si vyhlédl před dvěma roky
v Širokém Dole. Měli jsme tam rozloučení se sezonou a zúčastnili
se různých soutěží na tamním dětském dnu. Ovšem on v té době
trénoval stolní tenis v Poličce, a i když projevil zájem o fotbal, u
rodičů jsem nepochodil. Hned po prvním tréninku jsem věděl, že
to bude posila.V přípravce je to jen na dohrání sezony, ale pokud
bude pokračovat, určitě se prosadí i v dalších kategoriích.
Kluci se s tímto turnajem vypořádali celkem v pohodě, i když
museli bojovat nejen se soupeři, ale i s velkým větrem. Při
neúčasti Lukáše Kučery vzal na sebe vůdčí roli Matěj Kysilka.
Díky tomu jsme mohli hrát na dvě pětky, protože hrál v obou
téměř bez střídání. Zvládl to perfektně a byl i naším nejlepším
střelcem. Za zmínku stojí, že nový člen mužstva David Čáslavský
se prosadil v každém utkání, přestože to byl jeho první start.
Zařadil se bez problému do kolektivu a určitě bude přínosem pro
mužstvo.

Něco pro ženy

Horní Újezd, sobota 5. 5.
Páté kolo v H. Újezdě se odehrálo za pěkného počasí a v téměř
kompletní sestavě. Chyběl jen Martin Jílek. Mohli jsme hrát na
dvě pětky, ale protože Martin většinou hraje v obraně, střídali se
na jeho postě Jirka Šturc a Dominik Šmíd.
Sestavy:
1. pětka
Kysilka Lukáš
Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kučera Lukáš
Čáslavský David Boštík Filip
2. pětka
Šturc Jiří
Kuchta Vít.
Kysilka Matěj
Vazler Matěj
Šmíd Dominik
Výsledky:
Sebranice - Čistá
13 : 0 (4 : 0)
Branky: Šmíd 4x, Čáslavský 2x, Kysilka M. 2x, Boštík 2x,
Bartoš, Kučera, Vazler
Sebranice - H. + D. Újezd
12 : 1 (8 : 1)
Branky: Kučera 4x, Čáslavský 3x, Vazler, Bartoš, Kysilka M.,
Boštík, Šmíd
Sebranice - Borová
3 : 0 (0 : 0)
Branky: Šmíd 2x, Kysilka M.
Výkon mužstva opět takový, na jaký jsme byli zvyklí v průběhu
celé sezony. Tradičně nejvíc nás potrápila Borová. Velkou chuť
do fotbalu měl po pauze zaviněné nemocí Dominik Šmíd. Přestože
zaskakoval v obraně, měl velký hlad i po gólech a stal se naším
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Sportovní pozvánky

Kam za kulturou

Kam za kulturou

POLIČKA
Tylův dům
∗ Čt 14. června v 19 hod.
Jeff Baron: Návštěvy u pana Greena
Divadelní představení - náhodná automobilová nehoda přivádí do
styku dva muže (Stanislav Zindulka a Matěj Hádek), kteří by se
jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život
∗ Út 19. června v 19 hod.
Cimrman/Smoljak/Svěrák: Švestka
Divadlo Járy Cimrmana ve svém tradičním podání
∗ St 27. června v 17 a 19.30 hod.
Líbáš jako ďábel
Volné pokračování české romantické komedie Líbáš jako Bůh,
kinosál Tylova domu

LITOMYŠL
∗Út 19 .6., St 20. 6., Čt 21. 6. a Pá 22. 6. od 19.30 hod.
Muži v černém 3
Film USA, nové dobrodružství agentů tajné organizace
monitorující pohyb mimozemšťanů na naší planetě slibuje
cestování v čase zpět do minulosti.
Hrají: Will Smith, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Alice Eve aj.
100 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupno
∗Út 26. 6. a St 27. 6. od 17. 00 hod.
Lorax
Americká animovaná komedie. Lorax je živelná smršť
bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou
vaše děti milovat, české znění, 90 min., vstupné 60 Kč
∗Út 26. 6., St 27. 6., Čt 28. 6. a Pá 29. 6. od 19. 30 hod.
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
Film ČR. Komedie na motivy populárního TV seriálu.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, Leoš
Noha, režie: Jan Prušinovský, 100 min., vstupné 60 Kč, mládeži
přístupno
∗So 23. 6. od 8 do 17 hod.
Starodávny jarmark na Smetanově náměstí
∗Čt 14. 6. ve 20 hod.
Zahajovací koncert Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl

Oznámení

9. 6. - 10. 6.
16. 6. - 17. 6.
23. 6. - 24. 6.
30. 6. - 1. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7. - 8. 7.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
- květen, červen 2012
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
MUDr. I. Moyseyenko Litomyšl, 461 612 733
MUDr. V. Oliva
Litomyšl, 461 614 614
MUDr. J. Pokorná
Litomyšl, 461 615 414
MUDr. J. Sejkorová
Polička, 606 202 501
MUDr. S. Ševčík
Polička, 461 724 423
MUDr. P. Ševčíková
Polička, 461 724 423
MUDr. D. Švecová
Litomyšl, 461 613 663
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