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Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 5. září 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ze zasedání ZO ze dne 15. 8. 2012
− zařazení obecních pozemků do
územního plánu:
1) ,,Dolec“
2) dům čp. 108 včetně přilehlých
pozemků
3) pozemky týkající se
protipovodňového opatření
zpracované firmou ŠINDLAR, s.r.o.
− prodej obecních pozemků p. p. č. 491/4
a p. p. č. 146/2 v k. ú. Sebranice celkem
177 m2 za cenu obvyklou
− změnu lesního hospodáře s tím, že od
1. 10. 2012 je novým lesním
hospodářem Ing. Milan Grubhoffer
− podání žádosti o dotaci na opravu a
úpravu pomníku padlých vojáků ev. č.
8048, 8049, 8059
− spolupráci s firmou Energy Benefit
Centre, a. s. na vypracování projektové
dokumentace pro instalaci tepelných
čerpadel vzduch/voda a otopné
soustavy v ZŠ Sebranice a zpracovaný
projekt poté projednat se ZO
ZO vzalo na vědomí:
− Rozhodnutí č. 11101013-SFŽP o
poskytnutí
podpory
na
spolufinancování projektu v rámci
OPŽP z prostředků SFŽP ČR ve výši
215 422 Kč; dále vzalo na vědomí výši
podpory FS 3 662 182 Kč, kdy
předmětem podpor je instalace
tepelných čerpadel vzduch/voda a
otopné soustavy v objektu ZŠ
Sebranice
− žádost na koupi pozemku p. č. 30/2
v k. ú. Kaliště; ZO žádost vrátilo k
upřesnění
− informaci z Mikroregionu Litomyšlsko,
které vybírá lokality pro
protipovodňová opatření s možností
vydání stavebního povolení a realizací
z dotací; obec Sebranice se dostala do
úzkého výběru a je pro ni zpracováván
projekt
− žádost o stavební parcelu k výstavbě

rodinného domu
nabídku dotace na pořízení lesní
techniky; ZO pověřilo p. Josefa Tměje
výběrem vhodné techniky
− výsledky kontrol Oblastního inspektorátu práce a KHS Pardubického kraje,
při kterých nebyly zjištěny žádné
nedostatky
− výzvu starostky obce k doporučení
aktivního spolupracovníka pro MAS
Litomyšlsko
ZO přijalo:
− návrhy na pořízení územního plánu
Sebranice od občanů a subjektů
(navrhovatelé) v bodech od 1 do 18 a
učinilo rozhodnutí k jednotlivým
návrhům pořizovatele MěÚ Litomyšl
odboru výstavby a územního plánování
takto:
v bodě 1 - 6 předloženého návrhu ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele
v bodě 7 a 8 předloženého návrhu ZO
vzalo na vědomí stanovisko pořizovat.
v bodě 9 a 10 předloženého návrhu ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele
v bodě 11 předloženého návrhu ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele
v bodě 12 a 13 předloženého návrhu
ZO souhlasí se stanoviskem pořizovat.
v bodě 14 předloženého návrhu ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele
v bodě 15 předloženého návrhu ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele
v bodě 16 předloženého návrhu ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele
v bodě 17 předloženého návrhu nebylo ZO akceptováno stanovisko pořizovatele
v bodě 18 předloženého návrhu nebylo
ZO akceptováno stanovisko pořizovat.
Lenka Karalová, starostka obce
−

Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 7. listopadu 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
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Všem jubilantům, kteří v říjnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Zdeněk Flídr
Libuše Flídrová
Marie Pohorská
Karel Karal
František Klusoň
Václav Zindulka
Zdeňka Janků

65 let
65 let
65 let
60 let
55 let
55 let
50 let

,,To ať je naše největší
předsevzetí: co si myslíme,
říkejme; a co říkáme, to si
mysleme; nechť souhlasí řeč
se životem.
Seneca

V září se na společnou cestu životem
vydali snoubenci
Jakub Tauer a Markéta Kutilová
Sebranice
Sebranice
Václav Kovář a Radka Valigurová
Sebranice
Lysá nad Labem
Srdečně blahopřejeme!
,,Milovat, to neznamená
jenom lásku, to je především
pochopení.“
Saganová

V září se narodil Tomáš Kysilka.
Rodičům srdečně blahopřejeme!

V září jsme se rozloučili s paní
Ludmilou Vraspírovou.
,,Kdo v srdcích žije - neumírá.“
František Hrubín

Pravidelný svoz odpadů
Říjen, listopad 2012
Popelnice: 12. 10., 26. 10., 9. 11.
Plasty: 15. 10., 12. 11.

Volby 2012

Podzimní výstava

Vážení občané,
ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje a současně volby do 1/3 Senátu PČR 2012.
Volební místnost se pro voliče volebního okrsku č. 50 Svitavy
otevře v pátek 12. října ve 14 hodin a uzavře se ve 22 hodin. V
sobotu 13. října proběhne hlasování od 8 do 14 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne 19. a 20. října
2012.
Volební místností pro obce Sebranice a Vysoký Les je
zasedací místnost Obecního úřadu Sebranice. Každému voliči
budou dodány nejpozději 3 dny před začátkem voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Právo volit má občan za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Žádáme občany, kteří chtějí volit, ale ze zdravotních důvodů
se nemohou dostavit do volební místnosti, aby se nahlásili na
obecním úřadě (tel. číslo 461 745 133) nejpozději do pátku 12.
října. Volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.
Bližší informace na obecním úřadě.
Obecní úřad Sebranice

Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na tradiční prodejní
PODZIMNÍ VÝSTAVU,
která se bude konat
od 27. října do 28. října 2012
v kulturním domě v Sebranicích.
Čeká na Vás bohatý program, prohlédnout si můžete výpěstky
místních zahrádkářů a výstavu prací dětí mateřské i základní
školy, a také ZUŠ Dolní Újezd. Přitom můžete sledovat zručnost
řezbářů a šikovnost našich žen při háčkování oděvních doplňků,
patchworku, paličkování nebo u jemné výšivky. Samozřejmě si
budete moci koupit medové perníky, vánoční ozdoby (slaměné,
vyřezávané,...), různé korálky, šperky, keramiku užitkovou i
dekorativní, dřevořezby, knihy, květiny a květinové vazby.
Pro děti jsou připraveny zajímavé pracovní dílny. Zatímco
budou tvořit, vy můžete posedět, ochutnat teplý punč a napečené
cukroví, o které Vás tímto laskavě prosíme. Za každý
,,příspěvek“ moc děkujeme.
V zasedací místnosti obecního úřadu bude opět připravena
výstava fotografií ,,Ze života obce“. Připravujeme také dvě
autorská čtení a autogramiádu knihy pana Miroslava Havrana.
Máte se tedy na co těšit!
Přesnější a podrobnější informace k výstavě najdete na
plakátech.
Kulturní komise obce Sebranice

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Krajské volby
Zákonem č. 222/2012 s účinností od 26. 6. 2012 byl nově
zaveden institut voličského průkazu také pro účely voleb do
zastupitelstev krajů. Na takový voličský průkaz bude moci volič
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území
Pardubického kraje, nikoliv však již v ostatních krajích.
O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb
tj. od 29. 6. 2012, a to následujícími způsoby:
- PÍSEMNĚ: písemná žádost o vydání voličského průkazu se
podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu
voliče, a to nejpozději do pátku 5. října 2012. Tato žádost v
listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, pokud tato bude
opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána
prostřednictvím datové schránky.
- OSOBNĚ: v tomto případě není písemná žádost vyžadována,
neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského
průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam.
Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do
středy 10. října 2012 do 16 hodin, kdy se uzavře stálý seznam
voličů.
Senátní volby
V případě senátních voleb je třeba zahájit vydávání voličských
průkazů nejdříve 27. 9. 2012 (15. den přede dnem voleb). Na
takový voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území svého
domovského senátního obvodu.
Další podrobné informace týkající se voleb naleznete na
stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Ministerstvo vnitra ČR

Informace TS Hlinsko
TŘÍDĚNÍ PLASTOVÉHO ODPADU DO PYTLŮ
Co třídíme do pytlů na plasty :
PET lahve
Čirá fólie (igelity – bez znečištění stavebními hmotami)
Barevná fólie (bez znečištění stavebními hmotami)
Plastové obaly z drogistického zboží (šampóny, sprch.gely,
prací gely, škroby, aviváže, apod.)
Kelímky (od potravin - vymyté)
Tetrapaky (obaly od mléka, džusů - vymyté)
Polystyren (čistý - bez zbytků stavebních materiálů)
UPOZORŇENÍ!
Na třídění plastů používáme výhradně PE pytle žluté barvy.
Plasty v uzavřených pytlích na rozdíl od plastů v kontejnerech
nevětrají, četnost svozu je jednou za měsíc, dochází tedy
k biologickým procesům a rozkladu biologických zbytků a tím i
k silnému zápachu a znehodnocení odpadu. Je nezbytné ukládat
do pytlů pouze obaly bez znečištění a zbytků potravin. Jedná se
zejména o kelímky od jogurtů, másel, smetany…, tetrapaky od
mléka, džusů, atd. Tyto je nutné před uložením do pytlů řádně
vymýt. Pokud tak občané nečiní, skončí odpad jako směsný
komunální odpad na skládce. Nejsou-li schopni občané
jmenovaný odpad před uložením vymýt, nechť tyto druhy raději
nedotřiďují a ukládají je rovnou do směsného komunálního
odpadu. Předejdou tím k znehodnocení ostatního vytříděného
plastového odpadu.
Ostatní druhy plastů do pytlů ukládat nelze. Předává se
svozové firmě při svozu objemného odpadu (objemné plasty –
např. hračky, kanystry, zahradní nábytek a další tvrzený plast).
Děkujeme TS Hlinsko

Cvičím, cvičíš, cvičíme!
ZUMBA
Každé úterý od 18.30 hod.
na sále KD v Sebranicích s lektorem Petrem Blažkem.
Cena 60 Kč.

Kurz anglického jazyka

Od 18. října 2012 začne pravidelné cvičení
v Mateřské škole v Sebranicích.
Cvičit budeme opět vždy ve čtvrtek.
Od 18.00 hodin PILATES,
od 19.00 hodin ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s overbally
(kdo nemá svůj, v MŠ jsou k dispozici).

Od 1. 10. 2012 každé pondělí bude probíhat v zasedací
místnosti OÚ Sebranice nový kurz anglického jazyka. Případní
zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, nebo se přijít
domluvit přímo s lektorkou A. Brýdlovou do hodiny začátečníků.
Začátečníci: 16.30 - 17.15 hod.
Pokročilí:
17.15 - 18.45 hod.

Všichni jste srdečně zváni!
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
ekonomka – Marie Šplíchalová
vedoucí ŠJ – Alena Boštíková
Nepedagogičtí pracovníci:
Sebranice - Božena Horáčková
- Hana Knesplová
- Zdeňka Svůrová
- Ludmila Kulhavá
Lubná
- Libuše Bulvová
- Petra Barcalová
- Hana Stříteská
- Lenka Němcová
Mateřská škola Lubná:
vedoucí MŠ – Mgr. Irena Rensová
učitelky - Ludmila Vomáčková
- Libuše Šimáková
Nepedagogičtí pracovníci:
- Milada Zdanovcová
- Marie Flachová
- Anna Uhrová

Bývalí žáci zasedli do školních lavic
Ačkoli školní rok začal pro žáky až 3. září, nezůstaly v naší
škole 1. září lavice prázdné. Zasedli do nich bývalí žáci – dnešní
„šedesátníci“ a uvítali tak nový školní rok. Zavzpomínali společně
na léta strávená ve škole, na své učitele a prohlédli si prostory
zdejší školy.
Mgr. Jitka Kučerová

Mgr. Jitka Kučerová

Foto: ZŠ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Rok se rokem sešel, letní prázdniny uplynuly jako voda a
měsíc září se kvapem přiblížil. Nadešel čas pro školní děti.
I naše základní škola v pondělí 3. září slavnostně zahájila nový
školní rok. Již tradičně se scházíme v tělocvičně v Sebranicích.
Za přítomnosti všech žáků a žákyň 1. a 2. stupně, všech pedagogů
školy, pozvaných hostů a rodičů či jiných příbuzných
nastupujících prvňáčků byl začátek nového školního roku o to
důstojnější. Jako velmi důležitý den v životě se jistě zapsal do
paměti těm nejmenším školákům, které jmenovitě na pódiu
představovali zase naopak ti nejstarší – deváťáci.
V letošním školním roce budou 1. třídu navštěvovat tyto děti:
Kateřina Bartoňová, Jan Bartoš, Denisa Čechová, Petr
Kárský, Damián Klejch, Anna Kopecká, Zuzana Lipavská,
Vojtěch Nagy, Jan Nechvíle, Natálie Němcová, Tomáš
Ondráček, Kristýna Pavlišová, Tomáš Petrás, Jan Sejkora,
David Svoboda, Daniel Šmíd, Jiří Vomočil, Jaroslav Vostřel,
Aneta Zachová a Lenka Zachová.
Mgr. Marie Dřínovská, třídní učitelka prvňáčků

Zahájili jsme nový školní rok 2012/2013
Prázdniny a dovolené skončily a 3. září jsme všichni společně
zahájili nový školní rok. Tento den byl slavnostní zejména pro
prvňáčky a jejich rodiče.
Rodičům přejeme, aby jejich děti byly úspěšné ve škole
i v životě, aby se zlepšovala mezi školou a rodinou vzájemná
spolupráce a důvěra.
Prvňáčkům přejeme, aby se jim v naší škole těch devět
budoucích let líbilo, aby svým rodičům a učitelům dělali jen
radost.
To stejné bychom chtěli popřát i ostatním žákům
a připomenout jim, že cesta k úspěchu vede přes jejich aktivitu,
zájem a vzorné plnění školních povinností. To časté tvrzení, že
„tohle určitě nebudu v životě potřebovat“, dokáže často právě
život sám vyvrátit.
Na slavnostním zahájení byla malou kytičkou přivítána nová
paní učitelka – Mgr. Vendula Staňková (zástup za Mgr. Věru
Kořínkovou – mateřská dovolená). Přejeme jí hodně úspěchů
v pedagogické práci, pohodu a trpělivost se žáky.
K 3. 9. nastoupilo do naší školy 181 žáků (95 z Lubné, 86 ze
Sebranic; 104 na I. st., 77 na II. st.; 99 chlapců, 82 dívek). Od
19. září nastoupila do 7. třídy ještě jedna žákyně z Poličky.
Třídnictví:
I. tř.: Mgr. Marie Dřínovská
II. tř.: Mgr. Hana Klusoňová
III. tř.: Mgr. Ilona Břeňová
IV. tř.: Zuzana Laštovicová
V. tř.: Jaroslav Bauer
VI. tř.: Mgr. Andrea Kvasničková
VII. tř.: Mgr. Hana Preclíková
VIII.tř.: Mgr.Vendula Staňková
IX. tř.: Mgr. Leona Plešingerová
bez třídnictví:
Mgr. Pavel Tmej
Mgr. Vladimír Opletal
Funkce na škole:
ředitelka školy – Mgr. Jitka Kučerová
zástupkyně ředitelky – Hana Dvořáková
výchovný poradce – Mgr. Andrea Kvasničková
vychovatelka ŠD – Petra Vetešníková, DiS.

Poprvé společně - Mgr. Marie Dřínovská a její prvňáčkové
Foto: ZŠ
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Konec prázdnin

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Pokračování z předchozí strany

Žáci 4. třídy v hodině českého jazyka
tvořili básničky o škole.
Prázdniny už skončily
a jdeme zase do školy.
Zasedneme do lavic,
budeme se učit z učebnic.
Autoři: Mirek Votřel a Míša Peška

Co děláme o přestávce?
Hrajeme si na hlodavce.
Co děláme o hodině?
Hrajeme si na zvědavce.
Čtení, psaní, počítání
ve škole nás baví.
Autorka: Natálka Paseková

Každé ráno vstaneme,
do školy se těšíme.
Někdo nemá školu rád,
není jeho kamarád.
Lubeňáci autobusem,
Sebraňáci rychlým klusem.
Čeština a matika,
věda to je veliká.
Autorky: Petra Zindulková, Adélka Renzová a
Kristýnka Kysilková

Rozhlédni se, člověče!
LÁZEK S REICHLOVOU CHATOU
Otrlí cyklisté to zvládnou tam a zpět i na kole. Ostatní třeba
vláčkem a pěšky, zbytek autem až k chatě. Reichlova chata s rozhlednou na Lázku u Lanškrouna zase není tak z ruky.
Lázek je od zmíněného Lanškrouna necelých 10 kilometrů
daleko a tento nejvyšší bod Zábřežské vrchoviny měří 714 metrů
nad mořem. Již roku 1908 tam stála mohyla a pamětní deska
básníka Svatopluka Čecha, který na Lázku kdysi údajně stanul.
Původní dřevěná rozhledna dlouho nevydržela, takže v roce 1933
byla nahrazena dvacet metrů vysokou rozhlednou novou a chatou,
spojenou se jménem hlavního inciátora výstavby. Tím byl
František Reichl, berní úředník ze Zábřehu na Moravě. Turisté
však v některých následujících obdobích mívali dost smůlu,
objekty byly pro veřejnost otevřeny poněkud nepravidelně.
Na Lázek dojedete po hrbolatější silnici autem až na místo. Pro
pěší se nabízí cest několik. Z nedaleké obce Cotkytle nahoru vede
dva kilometry dlouhá červená a zelená značka. Abychom
nezapomněli na "vlakaře": z České Třebové jeďte na Zábřeh a vystupte na zastávce Tátenice. Ta dnes leží přímo mezi dvěma
novými železničními tunely. Pak už pěšky přes vesnici a u Strážné
se napojte na červenou značku. Celkem je to 8 kilometrů. A chceteli jít převážně lesem, dojeďte až do Hoštejna. Vylezte na obelisk
nad městečkem, postavený při otevření tratě v roce 1845, a pak
hajdy po červené na Lázek.
Chata s rozhlednou je v soukromých rukou. Na majitele jsou ale
stížnosti, že bývá k návštěvníkům poněkud nevrlý. Musím se však
chataře zastat. Vstup na rozhlednu je z jiného místa v chatě než je
výčep a lidi mu nahoru lezou, jak je dobrým českým
zvykem, zadarmo. Je pak těžké být pořád "v rlý"...
Přesto - pěknou cestu a dobrý výhled!
Zdeněk Vandas
- příště lahůdka: Tichánkova rozhledna na Táboře
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Některé novodobé akce marně usilují o vytvoření tradice, ale to
není případ sebranického Rozloučení s prázdninami, které pořádá
místní KDÚ - ČSL. Už několik let se děti na konci dvouměsíčního
volna těší ke ,,Třem kocourům“, kde stráví odpoledne plné
zábavy. Nejinak tomu bylo i letos, v neděli 26. srpna.
Louka, která se na konci
vesnice rozprostírá, ožila
křikem a výskotem dětí od těch
nejmenších, kteří vše
pozorovali zatím z bezpečí
svých kočárků, až po čerstvé
pubescenty. Pro každého se
našlo něco. Skládačky a
hlavolamy pro děvčata, střílení
ze vzduchovky, pistole nebo
luku pro kluky. Pro všechny
pak jízda na čtyřkolce po
kopcích mezi Sebranicemi a
Lezníkem. Nutno dodat, že
motor nestačil ani vychladnout
a dobrovolní řidiči z řad tatínků
si užívali s dětmi několik hodin
při burácení motoru. Ještěže v
každém chlapovi stále dřímá
malý kluk! Takže, Petře, velké díky za nezištné půjčení
oranžového vozítka.
Pokud na někoho dolehl hlad nebo jeho převlečená forma žízeň, zavítal k občerstvovacímu stánku. Zde na děti čekaly buřty
na opečení a kofola, a to v množství ne menším. Zkrátka nepřišli
ani rodiče a prarodiče, kteří se, velmi rozumně, rozhodli své
ratolesti doprovodit. Pro ně se tu roztáčelo pivo a kdo chtěl, dostal
u paní Jílkové i kafe a něco sladkého k tomu. Dospělí si povídali,
děti
hrály,
sluníčko hřálo
prostě
všeobecná
pohoda.
Při odchodu
domů dostaly
všechny děti
malý dárek.
Tentokrát se
rozdalo na 120
připravených
l í z á t e k ,
balónků, tužek
a zápisníků.
Fota: Pavel Nagy

To byla ta pravá odměna pro pořadatele - hojná účast a spokojená
dítka.
Závěrem bych chtěla poděkovat rodině Jílkových a všem jejich
pomocníkům, kteří se na zdařilém Rozloučení podíleli, ale i těm,
kteří přišli a akci svou účastí podpořili. Bez těch i těch by to zkrátka
nešlo. A nezapomeňte - příští rok nashledanou!
Radka Kučerová

Nabídka
,,Je požitkem, běžet v krůpějích rosy,
bez ponožek a bosý.
Je požitkem, a v tom si buďte jisti,
když vám pod nohama šustí listí.
Je požitkem, a to na mou duši,
když vám při běhu stydnou uši.“
Tolik ukázka z právě vydané knihy pana Miroslava Havrana
z Litomyšle. Své zážitky z celého světa včetně obrazové přílohy
sepsal v knize Běhání je droga. Tuto publikaci si nyní můžete
koupit na obecním úřadě, cena je 150 Kč.
Při Podzimní výstavě si budete moci knihu nechat podepsat
při autogramiádě. Přesný čas i datum bude zveřejněn na
plakátech.
Lenka Karalová, starostka obce

Na slovíčko...
Na slovíčko …
tentokrát s Jaroslavem Vostřelem
Někdo má podzim spojený s vinobraním, někdo s barvami
hravého podzimu, někdo s pouštěním draků. A právě létaní, i když
ne s drakem, ale s modely letadel, je koníčkem Jaroslava Vostřela
z Kaliště.
Járo, prozraď našim čtenářům, jak jsi se ke svému koníčku
– leteckému modelaření - vlastně dostal.
Moje začátky byly docela jednoduché. Modely letadel stavěl
můj otec, takže bylo docela přirozené, že nás - mě, bratra i sestru
- k tomuto koníčku inspiroval. Tak jako se v jiných rodinách dědí
např. láska k fotbalu, u nás to byla letadla. Nejdříve jsem doma
lepil klasické ,,modýlky“ letadel, které byly dříve běžně
k dostání v každém papírnictví, ale asi od 12 let jsem se začal
modelařině věnovat intenzivněji. Výhodou tenkrát bylo, že na
Základní škole v Lubné fungoval letecký modelářský kroužek
pod vedením pana Miloše Flídra a pana Josefa Klejcha, takže
jsem kromě rodinného zázemí mohl svoji zálibu rozvíjet.
A to jsi už tehdy začal závodit?
Ano. Bylo to v té nejlehčí kategorii, ve které se soutěžilo
s letadly s rozpětím křídel 60 cm. Samozřejmě nešlo o motorová
nebo radiově řízená letadla. Modely se házely do výšky a měřil se
čas, po který se udržely ve vzduchu.
Jaký je rozdíl mezi modelářstvím tehdy a nyní?
Dříve si lidé mohli koupit model letadla a podle plánku jej
slepit. Jinak to nešlo. Dnes jsou k dostání prakticky hotové
stavebnice, takže stát se pilotem může skutečně každý. Za
rozumnou cenu lze pro začátečníky koupit nejrůznější typy
letadel, které jsou vyrobeny z odolného materiálu, a proto nehrozí,
že se hned po prvním letu rozbijí.

Kolik je kategorií v modelovém létání a čím se liší?
Kategorií je hodně a liší se úkoly, které musí pilot s letadlem
splnit. Já soutěžím v kategorii F3J, což je mezinárodní označení
pro bezmotorová rádiem řízená letadla, která využívají termiku.
Nejtěžší kategorií je asi F3B, kde se musí s jedním modelem splnit
tři úkoly, které potřebují různé podmínky (termika, rychlost a
vzdálenost).
V České republice není bohužel soutěžní létání moc rozšířené,
v minulosti to bylo lepší. Ale například v Německu je tento sport
hodně oblíbený.
Co samotný průběh závodu? Můžeš nám popsat, co má pilot
F3J za úkol?
Pilot musí pomocí kladky na 150metrovém silonu vyvléknout
letadlo do výšky, kde by ho měl udržet po dobu 10 minut a na
konci tohoto času ho musí navést co nejpřesněji na vyznačený
bod. Není to tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Letadlo nemá motor, ale je pouze rádiově řízeno, proto musí pilot
s vysílačkou využít termického tj. stoupavého proudu
vzduchu, který model udrží v letu. Ještě než závod začne, musím
vypozorovat, kde se stoupavé proudy vyskytují. Stoupavý proud se
stále mění, je v pohybu a s ním je v pohybu samozřejmě i moje
letadlo. Není nijak výjimečné, když je letadlo ode mne vzdálené i
1,5 km.
To všechno zvládneš sám?
V žádném případě. Každý pilot má k sobě pomocníky. Dva mu
pomáhají dostat letadlo do vzduchu a dále má radiče, který ho
navádí do termiky. V žádném startovním kole nestartuji sám, ale
vždy nás je asi deset. Na běžné soutěži se létá 6 – 8 kol, v každém
mám jiné soupeře. Na mistrovství světa nebo podobných velkých
závodech nás startuje současně i 18. Protože musím sledovat
pouze svoje letadlo, je nutné, aby mi někdo stále říkal, jaká je
situace. Pomáhají mi hledat termiku a čas. Musím jim důvěřovat,
jejich navigování je 50 % úspěchu.
Zmínil jsi se o tom, že čas je omezený na 10 minut. Co když
ale nestihneš např. kvůli větru včas navést letadlo na cíl?
Deset minut je pracovní čas, ve kterém musím co nejrychleji
odstartovat, nalítat potřebné minuty a přesně přistát. Nesmím ho
ani o vteřinu přesáhnout. Jinak přichází penalizace úměrná časové
prodlevě. Mohu ale např. při špatném startu nechat letadlo sednout
na zem a znovu odstartovat. Ztrácím tím ale nalétané minuty, které
se také počítají. Nejlepší ve skupině mívá v přepočtu 1000 bodů a
ostatní se poměrnou částí přepočítávají.
Někdy závod zkomplikuje i srážka s jiným letadlem.
Kolik kol při závodě absolvuješ?
Startuji v šesti kolech, pokaždé s jinými závodníky. Jak jsem už
říkal, bývá nás na startu zpravidla 6 až 10 současně. Potom se
výsledky sečtou a nejlepší letí finále, které je ne na 10 minut, ale
na 2 x 15 minut.

Při závodech - Jaroslav Vostřel uprostřed, vpravo jeho žena
Eva
Foto: archiv rodiny Vostřelových

Takže modelařit může dnes i člověk netrpělivý a nešikovný?
V podstatě to tak je. Dříve byla skutečně trpělivost a šikovnost
při lepení modelů nutná, ale v současnosti už na tom tolik
nezáleží. Je faktem, že řady modelářů se tím rozrostly. Znám
modeláře, kteří se svými modely nikdy nelétali, jen je rádi staví a
znám i modeláře, kteří si letadlo nikdy nepostavili, jenom s ním
létají.
A který typ jsi ty?
Tak tyhle případy jsou spíš atypy (smích). Já letadla, se kterými
závodím, také sám stavím. Dnes létám s modely, které mají
rozpětí křídel 3,8 metrů. Letadlo je vyrobeno z kompozitu uhlíku a
laminátu. Váží 1,8 kg, ale staví se i těžší modely 2,3 kg, které se
dají podle potřeby dovážit na 3 kg. O tom, jak těžký model si pilot
pro závod vybere, rozhoduje počasí.

Jak moc závod ovlivňuje počasí?
Hodně. Nejdůležitější je pro nás termika – stoupavý proud
vzduchu. Vzniká nad povrchem země a je silný podle toho, jak
moc Zemi ohřívá Slunce. Pokud tedy je velké teplo a sluníčko pálí,
bývají starty otázkou pár vteřin. To je pak závod dost divoký.
Pokud je ale pod mrakem a málo fouká, startuje se pomaleji a je
těžší letadlo navést do stoupavého proudu.
A které počasí máš raději?
Abych pravdu řekl, jsem raději, když jsou podmínky pro létání
obtížnější. Pokud je totiž dost termiky, není pro nikoho problém
nalétat 10 minut a jde jen o to, kdo bude přesnější při přistání. Já
mám rád, když podmínky pro létání nejsou ideální. Závod je pak
atraktivnější, víc se bojuje a adrenalin stoupá.
Járo, ty jsi se svými letadly startoval v řadě zemí. Kde se ti
nejvíce líbilo?
Každá země je jiná a rozdílná, takže opravdu nemůžu říct, že by
se mi líbila jenom jedna jediná. Nejdále jsem se s modelovým
Pokračování na další straně
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létáním dostal asi do Kanady a do Brazílie. A letos se mistrovství
světa konalo začátkem srpna v JAR. Jinak jsem startoval např.
v Rumunsku, Turecku nebo Německu. Ale musím dodat jednu věc: při
závodech máme velmi málo času na poznávání hostující země, natož
na její kulturu a život, někdy tu možnost nemáme vůbec. Čeho si
opravdu užijeme, jsou letiště (smích).
Co předchází cestě na Mistrovství světa?
Mistrovství Evropy a Mistrovství světa se po roce střídají a abych se
dostal do reprezentace, musím u nás odlítat určené nominační závody
a získat potřebný počet bodů. Vloni se mi v nominaci dařilo, skončil
jsem na prvním místě. Obvykle je nominováno na mistrovství
tříčlenné družstvo, ale protože se letošní závody konaly
v Johanesburgu a náklady na cestu a pobyt byly velké, rozhodlo
vedení Modelářského svazu o tom, že pojede jen jeden náš zástupce.
Protože ale potřebuji zázemí a pomoc, létal jsem se švýcarským
týmem.
Navíc start na mistrovství je nutný i proto, že pokud bych odmítl
jet, nedostal by Český modelářský svaz na další rok od Ministerstva
školství žádné příspěvky na svůj provoz.

Obnova kaplí
V neděli 14. října od 17.00 hod. proběhne v
přísálí Kulturního domu v Sebranicích seznámení se záměrem
obnovy 3 zaniklých a zapomenutých kaplí v oblasti Vysokého
lesa.
Jste srdečně zváni.
Matěj a Vojtěch Kmoškovi

Vím o tobě, že jsi ve světě modelového létání poměrně úspěšný.
Prozraď to na sebe.
Tak asi největší úspěch mě potkal v roce 2008 v Turecku, kde jsem
skončil v jednotlivcích pátý a ve družstvech jsme obsadili stříbrnou
příčku. Takže mám na co navazovat. Jinak na předním místě se
umisťuji i v domácích soutěžích, např. na Mistrovství České
republiky.

Upozornění ČEZ Distribuce a. s.
Ve smyslu ust. § 25 ods.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a
jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15.
listopadu tohoto roku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená
nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od
nadzemního vedení takto:
- u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230V)
AC: u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá
výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného
a kabelového vedení 1,5 m
u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá
výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m

Vítězství! Foto: archiv rodiny Vostřelových
Jaké podmínky na piloty čekaly v JAR? Přeci jen je to asi
klimaticky odlišná země.
To ano. Podmínky byly hodně specifické. Závody se konaly
v nadmořské výšce 1 600 metrů, kde byl řidší vzduch a byla tam jiná
termika i proudy vzduchu. U nás takové podmínky pro trénink
nemáme, leda bych vyšplhal na Sněžku. V Jihoafrické republice měli
navíc nyní zimní období. Vlastně jsem dosud ani nevěděl, jak taková
zima v Africe vypadá, takže to byla při nejmenším zajímavá
zkušenost.

- u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1kV do 35 kV
AC včetně:
u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů 3,5 m, od izolovaného a kabelového vedení
1,5 m u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt,
musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od
holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení1,5 m

Co rodina? Máš její podporu?
Copak nějaký koníček se dá dělat bez podpory rodiny? Ale vážně:
moje žena Eva, která je mimochodem tou nejlepší vlekařkou letadel,
jakou znám, i moje děti Gabča a Jára jsou jednoznačně mými
největšími fanoušky. Za což jim patří můj velký dík.

- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV
do 110 kV AC včetně:
u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od
holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení3m
Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s.

Járo, děkuji za rozhovor a přeji ti za sebe i čtenáře co nejvíce
úspěchů na poli modelového létaní nejen u nás, ale i ve světě.
Se svými zážitky z Mistrovství světa v JAR v modelovém létání se
s vámi Jaroslav Vostřel podělí na stránkách příštích Sebranických
novin.
Připravila Radka Kučerová

-6-

Pozvánka

Fotbalové ozvěny elévů

Každým rokem děkujeme za krásné stavby našich kostelů a
kaplí, které slouží k Boží oslavě. S radostí slavíme jejich posvěcení. Od toho je pak posvícení. A stejně tak děkujeme i za
všechno to, co se urodilo na našich polích a zahradách. To
všechno budeme moci prožít o slavnosti posvěcení kostela v
Sebranicích i kaple v Lubné v neděli 14. října.
V ,,dušičkovém čase“ se také společně setkáváme na
hřbitovech, abychom vzpomínali na všechny ty, kteří v našem
životě zanechali stopu dobra a krásy a kterým jsme za mnohé
vděčni. Společnou modlitbou jim vyprošujeme tu nejkrásnější
odměnu za každé dobro - věčný život v nebeském domově.
pobožnost na sebranickém hřbitově bude v neděli 4. listopadu.
P. Vojtěch Glogar

Zahájení sezony 2012 - 2013
Starší přípravka
Sebranice neděle 2. 9. 2012
První turnaj nové sezony se odehrál v neděli na domácím
hřišti.V tomto ročníku budeme mít ve skupině tři nová mužstva,
a to: Bystré, Morašice a Cerekvice. Spolu se čtyřmi stávajícími
tedy dohromady 7 mančaftů. Bohužel rozlosování se trochu
nepovedlo a s Cerekvicí se na podzim nepotkáme.
Ve starší přípravce se obměnil kádr. Odešlo pět hráčů do žáků
a mužstvo doplnili čtyři z mladší přípravky: Vostřel Jan, Kyselý
Jan, Procházka Jiří, Kopecký Martin.
Na první turnaj přijela tato mužstva:
D.+H. Újezd, Borová, Čistá. Hrálo se za slušného počasí a před
početnou diváckou kulisou.
Naši nastoupili takto:
I. pětka
Kyselý Jan
Bartoš Dominik
Kopecký Martin
Kučera Lukáš
Procházka Jiří
Boštík Filip
2. pětka
Kuchta Vít.
Jílek Martin
Šmíd Dominik
Vostřel Jan
Šturc Jiří
Výsledky:
Sebranice - D.+H. Újezd
6:2 (3:2)
Branky: Boštík 2x, Šturc 2x, Kučera, Šmíd
Sebranice - Borová
6:0 (3:0)
Branky: Bartoš 2x, Šmíd, Vostřel, Boštík, Kučera
Sebranice - Čistá
10:0 (5:0)
Branky: Boštík 3x, Bartoš 2x, Šmíd, Kučera, Vostřel,
Šturc, Kopecký
První zápas v novém složení začal z naší strany trochu
rozpačitě. Kluci jako kdyby se po prázdninách potřebovali očuchat.
Soupeř toho využil a dvakrát rozvlnil síť za zády našeho nového
gólmana. Pak si zřejmě kapitán Lukáš Kučera řekl, že by to mohlo
stačit a sólem přes půl hřiště skóroval. To byl ten správný impuls
pro ostatní a v poločase jsme už vedli. Nervozita spadla i z gólmana, který pak předvedl několik pěkných zákroků a žádný gól za
svá záda už nepustil. V dalších zápasech toho kluci soupeřům moc
nedovolili a střelecky se prosadili i dva z nováčků v sestavě. Kluci
si to užili a myslím, že se to líbilo i divákům (ale zřejmě jen
domácím.)

Zářijové překvapení
V sobotu 22. září ozářil noční oblohu nad Sebranicemi
ohňostroj. Ano, čtete dobře. Ačkoli nám do Silvestra pár týdnů
chybí, přišli si milovníci této zábavy na své už teď.
Dlouholetý sebranický chalupář pan Petr Dostál připravil k
rodinné oslavě narozenin velkolepou barevnou show, kterou si ale
nenechal jen pro sebe a své hosty. Pozval na ni i širokou veřejnost.
O tom, že je o ohňostroj v Sebranicích zájem i ,,mimo sezónu“
svědčil fakt, že se večer u kapličky sešlo mnoho diváků. Velkých i
malých. A že se bylo na co dívat!
Velmi děkuji touto cestou panu Dostálovi za zpestření
sychravého sobotního dne i začínajícího podzimu.
Lenka Karalová, starostka obce

Druhý turnaj podzimu - Čistá sobota 8. 9.
Do Čisté odjela starší přípravka oslabena o tři klíčové hráče:
Kučeru, Bartoše a Kuchtu, kteří bojovali na florbalovém turnaji v
Pardubicích. Nemohli jsme tak hrát na dvě pětky. Roli kapitána a
lídra převzal Dominik Šmíd a zvládl to na výbornou. Tentokrát
kluci hráli jen dva zápasy. Protože máme letos ve skupině sedm
mužstev, hrají se v jednom kole současně dva turnaje. Jeden za
účasti čtyř a druhý za účasti tří mužstev. Kromě nás přijel do Čisté
ještě D.+H. Újezd.
Sestava našich:
Kyselý Jan
Kopecký Martin Jílek Martin
Šmíd Dominik
Šturc Jiří
Boštík Filip
Střídali: Vostřel Jan, Procházka Jiří
Výsledky:
Sebranice - D.+ H. Újezd
5:1 (3:0)
Branky: Šmíd 2x, Boštík, Šturc, Jílek M.
Sebranice - Čistá
9:0 (5:0)
Branky: Šmíd 4x, Šturc 2x, Boštík, Jílek M., Vostřel
Kluci mile překvapili a i bez opor mužstva toho soupeřům
mnoho nedovolili. Možná bylo víc nepovedených přihrávek než
jindy, ale kluci hráli s velkou chutí. Dopředu se hnali i obránci,
čímž párkrát nechali vyniknout našeho gólmana. Ten si ale počínal
velice jistě. Inkasoval jen jednou, a to když jej obránci nechali
doslova na holičkách. Nemohl se na to dívat Filip Boštík a prohlásil: ,,Trenére já jdu hrát do obrany, stejně tu bránu nemůžu
trefit.“ No někdy by stálo za to nafilmovat, jaké šance se dají
neproměnit. Bohužel je to stejné ve všech kategoriích.
Jinak je ale musím pochválit.
Fotbalové ozvěny starší přípravky připravil Václav Kovář.

Něco pro zasmání
Stalo se před půlstoletím v hotelu Slezák
Vypadá to jako předlistopadový "esenbácký fór", ale skutečně
se to kdysi stalo.
Když někdy koncem padesátých let začala jezdit jedna z našich
prvních autobusových dálkových linek Prostějov - Praha, byla z
toho v Litomyšli velká sláva. Zpáteční podvečerní spoj měl totiž v
tehdejším hotelu Slezák čtyřicetiminutovou přestávku na
občerstvení. Jednoho dne byl mezi cestujícími i uniformovaný
příslušník někdejšího SNB. Ve Slezáku si dal chutnou klobásu a
zaregistroval, že k vedlejšímu stolu usedl i řidič jeho autobusu.
Ten si objednal tlačenku s cibulí a k úžasu příslušníka také malé
pivo. Před půl osmou se začali cestující trousit zpět do autobusu,
ale policista si řekl, že dokud šofér sedí, je čas. Konečně i on
zaplatil a měl se k odchodu. Teď přišla příslušníkova chvíle.
Povstal, ukázal na dopitou sklenici a pravil: ,,Pane řidiči, dál
nejedete!!!“ Šofér se na něho překvapeně podíval a odpověděl:
,,To máte pravdu, já jdu teď domů. Ale vy dál nejedete taky. My se
tady střídáme a kolega s autobusem právě odjel!“
(V prvních letech provozu této dálkové linky v Litomyšli se
řidiči skutečně střídali.)
Zdeněk Vandas
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Fotbalové ozvěny mužů
Jako Jihlava v lize (5x nerozhodně),
my jsme remizovali zatím třikrát
FK SOKOL SEBRANICE - SK POLIČKA B 2:2 (1:2)
Tak jsme v novém ročníku I. B třídy dosud neprohráli - ale
ani nevyhráli. K obojímu nebylo s Poličkou daleko. Otřelá fráze,
že remíza odpovídá průběhu a síle soupeřů, tady neplatí. Nutno
přiznat, že Polička si zasloužila vyhrát víc, herně byla celkově
lepší. Víc gólovek jsme však paradoxně měli my. Neúplná
sestava:
Kysilka
T. Klusoň Zahoran Z. Horníček Chadima
Kučera J. Horníček Mitáš
Kalánek
Červ
Malý
Střídání: 46. Kalánek - Kárský, 52. Z. Horníček - J. Patočka, 65.
Červ - M. Klusoň. Víc lidí včera k mání nebylo. Rozhodčí Starý
(Dřenice u Chrudimi) - Vaško (Blato u Hlinska), Petrila
(Svitavy). Diváků 250.
Ve 2. minutě ideální pas J. Horníčka na Kučeru, kterému
samostatný atak brankář Karmaš chytil. Vše mohlo být jinak.
Takto hosté ihned přitlačili na pilu a byli lepší. Zejména Klein
(č. 9) a Mužík (č. 10) útočili po pravé straně o sto šest a co se
defenzivní činnosti týče si Chadima s Kalánkem jedničku
rozhodně nezasloužili. Ve 12. minutě si pohráli oba zmínění
Poličáci jak se jim zachtělo, nekrytý Klein přihrál Mužíkovi a ten
otevřel skóre - 0:1. Pak pěkně vystřelil J. Horníček, míč se svrchu
otřel o brankové břevno. Ve 22. min. zprava z "přímáku"
odcentroval Švec a Kučera si dost nešťastně ve snaze odkopnout
do bezpečí srazil míč do Kysilkovy sítě. Asi jeho první
"vlastňák", ale všechno v životě musí být poprvé. V závěrečné
čtvrthodině jsme začali konečně hrát i my. Kalánek se dobře
prosazoval, v 34. min. si ještě na malém vápně v koncovce neporadil. Ve 40. min. však Pavel Kalánek hbitě vystihl, že
si beci dávají s brankářem přednost, přiskočil k míči a z těžkého
úhlu ho poslal do sítě - 1:2. A vzápětí mohlo být zčistajasna
srovnáno, ale Malý krásný průnik Kalánka v gól nezužitkoval.
Hned po přestávce měl po pasu J. Horníčka šanci jak hrom
Červ. Střílel z úhlu dobře, ale střelu o trochu víc než bylo zdrávo
přetáhl. Šlo to holt těsně vedle vzdálenější tyčky. Pak oblouček
J. Horníčka zaplachtil nad břevnem taky do autu. Tyto fáze
zápasu byly naše nejlepší, obrana soupeře s velezkušenými
Kovářem a Švecem (dohromady dali úctyhodných 90. let věku...)
se měla co ohánět. V 70. minutě pronikal ve vápně Malý, byl
sražen a z penalty zkušeně vyrovnal Pavol Zahoran na 2:2. Náš
tlak však pak už nepokračoval, hosté začali mít zase víc ze hry.
Ale do nějakých větších šancí jsme je nepouštěli. V 78. min. jen
střídající Kysilka poslal prudký volej nad bránu. Nakonec to
mohlo dopadnout líp než bychom zasluhovali. Dvě minuty před
koncem se po vypracované akci ocitli ve velké příležitosti naši
nejmladší - Kučera s M. Klusoněm, ale brankář Karmaš střelu
druhého jmenovaného včasným vyběhnutím zmařil. Nakonec se
body tedy dělily.
Pisatel těchto řádků na dalších dvou zápasech (kultura a turistika - nejen fotbalem živ je člověk) nebude. V roli komentátora
se tudíž objeví jistě vítaná nová tvář. Ten nejbližší zápas hrajeme
v neděli 2. září v Králíkách v 17 hodin.
Připravil Zdeněk Vandas
Tak ta podobnost s Jihlavou již vzala za své,
na výhru si ještě musíme počkat
JISKRA KRÁLÍKY - ČERVENÁ VODA
- FK SOKOL SEBRANICE 2:1 (1:1)
Učitelským žargonem řečeno: určitě jsme nepropadli,
v Králíkách nás však čekala těžká písemka. Ztráta tří bodů ale
nemrzí tolik jako nucená střídání v naší záložní řadě. Mnozí tak
šli druhý den do rachoty asi se stejným nadšením jako ti
s aktovkou a papučemi…

Sestava:
M. Kysilka
T. Klusoň P. Zahoran T. Patočka J. Chadima
M. Opršál J. Horníček Z. Horníček P. Mitáš
J. Malý P. Kučera
Střídání: 5. J. Horníček – J. Patočka, 29. M. Opršál – M.
Chadima, 76. Z. Horníček – J. Pavliš. Do zápasu se nakonec
zapojili všichni dres nesoucí, přítomny dvě obětavé masérky,
trenér Haupt a pan Jiráň jako vedoucí.
Minulý venkovní zápas jsme zažili veselejší vstup do utkání…
Nyní v Králíkách již po pouhých 5 minutách musel hřiště opustit
J. Horníček. Důvodem byla bolestivá srážka s domácím
obráncem, pochroumaný kotník neumožňoval pokračování a první střídání bylo na světě. Na hřiště tak byl vyslán asi o pět minut
zkušenější dvojče z bratří Patočkových - Honza. Následovala
změna v rozestavení přesunutím P. Mitáše na ofenzivní střed.
Domácí měli na počátku utkání více ze hry, hrozili především
z dlouhých nakopávaných míčů za obranu a následných rohů,
které nám činily velké potíže. Agilní Šmolík s číslem 7 se
vyznamenal nejednou přesnou přihrávkou a gólovou myšlenkou.
Po jedné z nich jsme v 15. minutě jen se štěstím odvraceli na
rohový kop, se kterým jsme si už nedokázali poradit a domácí se
přesnou hlavičkou ujali vedení. Pravda, tyto situace mají
secvičené a uzpůsobené ke svému pojetí hry velice kvalitně. Času
dost, řeklo by se, ale než jsme se z těchto momentů dokázali
vzpamatovat, přišlo další vynucené střídání M. Opršála, jenž si
pro změnu bude léčit naražené koleno. Do 30. minuty jsme až na
určité náznaky šancí nepředvedli zhola nic a převážně se upínali
k poločasovému hvizdu. Králíky vycítili šanci navýšit svůj
náskok a Kysilka se v naší brance měl co ohánět (viz parádní
zneškodnění jedovky z 34. minuty). Domácího Valčíka jsme do
přestávky poprvé pořádně ohrozili až ve 38. minutě povedenou
střelou J. Patočky. Potřebné parametry měla až minuta 44., kdy si
po příhře středem proklestil cestu Jirka Malý. Jeho pověstné
zasekávačky ,,vymáchaly“ dotírající bránící hráče, následná tvrdá
rána umístěná mimo dosah brankaře znamenala vyrovnání a stav
1:1 před poločasovým hvizdem.
Pozitivnější vstup do druhé půle jsme mohli přetavit ve
vedoucí gól v 62. minutě. Po skrumáži v malém vápně domácího
mužstva měl blízko k dorážce stoper Zahoran i oba naši útočníci,
ale nebylo nám přáno a o dvě minuty později se pro změnu
blýskalo v naší šestnáctce. Míč proletěl celým vápnem
k nekrytému hráči, jenž ve skluzu trefil pouze tyčku. Mělo to být
varování časů příštích, to kdybychom bývali věděli… Stalo se,
přišla 67. minuta, nepříjemný centr, který jsme nedokázali
dopravit mimo dosah soupeře a domácí pohotovou dorážkou
z bezprostřední blízkosti opět převážili misku vah na svoji stranu,
2:1. Králíky se pak paradoxně zatáhli a do konce zápasu výčet
jejich nebezpečných šancí výrazně pohasl. V 71. minutě si to do
vápna soupeře nakráčel, jak je jeho dobrým zvykem, protřelý
hlavičkář Zahoran a po přímém kopu orazítkoval břevno. Bod
nám mohl ještě urvat náš mladý střelec Kučera, nemířil však
přesně, jak je jeho dobrým zvykem, a tak všechny tři body
zůstaly na domácí půdě v Králíkách.
Co dodat? V prvé řadě je potřeba ocenit vyspělý výkon
soupeře, minimálně bod tentokrát visel poměrně vysoko, ale
pokud navážeme na bojovný druhý poločas, vítězství už jistě
přijde. Příští zápas sehrajeme doma se Semanínem 8. září od 17
hodin.
Závěrem patří velký dík našim věrným příznivcům, kteří
nelenili a přijeli nás podpořit. Přejme si, ať se naši churaví
pánové uzdraví co nejdříve, aby ono legendární: ,,Pívo, vodka,
Ukrajina trenér Haupt“ neznělo Jirkovi poněkud živěji na horkém
domácím pažitu… FKS Olééé
Připravil Jan Chadima
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Fotbalové ozvěny mužů
Třetí remíza doma, čtvrtá celkem - to je poněkud málo
FK SOKOL SEBRANICE - TJ SEMANÍN 0:0
Semanín je soupeř k poražení, zvlášť když hrajeme doma.
Nakonec z toho byla opět jen plichta. Nezbývá než vozit body
také z hřišť soupeřů. Mužstvo je ovšem oproti jaru početně dost
zdecimované. K odchodům (zejména útočníci Karlík a Červ) se
přidala zranění, Králíky s námi dost zamávaly. Opršál je do konce
sezóny vyřazen, T. Klusoň na tom není také dobře, oba
Horníčkové tam šli jen se sebezapřením. Sestava:
Kysilka
T. Klusoň Zahoran T. Patočka Chadima
Kárský J. Horníček Mitáš
Kalánek
Kučera
Malý
Změny: 22. T. Klusoň - Hurych, 64. Hurych - Z. Horníček,
71. Kučera - M. Klusoň. Rozhodčí: Raplík - Schejbal, Štěrba
(všichni ze Svitav).
Čtvrthodinu se na hřišti nic podstatného nedělo, hrál se mdlý
fotbal bez šancí. Pak přidali bohužel jen hráči v modrém, tedy
Semanín. Šimek (č. 10) střílel z úhlu mimo, před půlí se
vyznamenal Kysilka, když vyrážel na roh nebezpečnou střelu.
Mezitím se vytáhl gólman Kašpar, když zlikvidoval střelu Kučery
a po přihrávce J. Horníčka se v jediné opravdové šanci poločasu
ocitl Malý. Dal to ale vedle. V závěru první části se na to už
nemohl dívat ani svatý Petr a vyslal na zem vítr a chladno. Kdyby
zafoukalo jen o trochu víc, mohl by legendární slovenský televizní
hlasatel Karol Polák konstatovat, že "teraz je na ihrisku taký
vietor, že aj vtáci chodia pešo". "Pešo" - obrazně řečeno - naštěstí
přestali chodit ve druhé půli naši hráči, citelně přidali a na úrovni
hry to bylo hned znát. Hosté hrozili jen sporadicky, zejména v 63.
minutě, kdy byl po obětavém zákroku ošetřován Kysilka. Krátce
před tím se do šance ovšem dostal Chadima, asi nejmenší hráč na
hřišti, a hlavičkoval těsně vedle brány. Postupně náš tlak narostl
do mohutných rozměrů, ale vše nadarmo. Dvakrát po sobě
promarnil příležitost Jirka Malý, poprvé mu to gólman srazil a pak
hlavička po Kalánkově rohu mířila nad. V 81. min. střílel po
kombinaci s Kalánkem J. Horníček "z první" tvrdě nad břevno,
další střela téhož hráče byla gólmanem vyboxována na další roh.
V 90. minutě po centru Chadimy z trestného kopu se míč dostal
až k Z. Horníčkovi, ten však stačil jen lehce tečovat mimo. Hned
potom mladý sudí Raplík odpískal konec. Navzdory ošetřování a
četnému střídání nepřidal ani vteřinu. Jeho věc.
Další zápas hrajeme v Litomyšli s tamním béčkem. Mají psáno
umělou trávu, ale mohou to dát klidně dolů na hlavní plac. Hraje
se tam v neděli šestnáctého a už v 16.30 hod.
Báli se Litomyšle. Hráči i diváci
JISKRA LITOMYŠL B - SOKOL SEBRANICE 3:0 (2:0)
Nepíšu FK. Takhle se totiž FKS nechová. Nebo by se chovat
nemělo. Za deset (9 a půl) roků v Sebranicích jsem takovou
potupu nezažil. A právě v Litomyšli. A právě před delegovaným
delegátem Vojtou Zbrojem, mým kamarádem z hospody Na
Růžku v Chocni. Bývalým prvoligovým rozhodčím. Ale o to
nejde. Jde o to, že s tak úzkým kádrem hráčů asi na víc nemáme.
Když několik stabilních lidí chybí, je to strašně znát. Sestava:
Kysilka
J. Patočka Zahoran T. Patočka Chadima
M. Klusoň J. Horníček Mitáš Kalánek
Kučera
Malý

Přesilovku na domácí hráli jen sebraničtí diváci. Bylo jich tam
požehnaně. Ale slyšet nebyli. Ani na tribuně neroztáhli své
transparenty se znakem
FKS. Báli se asi i oni.
Ve druhém poločase zvýšili domácí na 3:0. A bylo po zápase.
Dohrálo se jen z povinnosti. Z naší strany určitě. Soupeři to
naprosto vyhovovalo. A stačilo. Tak jednoduchý zápas snad ještě
nehráli. Ani do kdysi typické "fotbalové" hospody U Bucka (dnes
U Párů) jsem jít zahojit žal nemohl. V neděli zavřeno!!! Něco
neuvěřitelného. A tak jsem jel "domů". Do Sebranic. Asi ne už
nadlouho.
No nic. Teď jedu do pátku do Jizerských hor. S autobusem
litomyšlských důchodců. Zas po letech tam budu v té partě jeden
z nejmladších. A v sobotu béčko Moravské Třebové. V 16.30 hod.
Tady už se prostě "musí"... Hlavu vzhůru (pokud to jde).
FK SOKOL SEBRANICE - SLOVAN MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ B 0:3 (0:2)
Rozhodčí: Saňák (Králíky) - Řehák (Lanškroun), Hořínek
(Hradec nad Svitavou). Delegát Suchý (Choceň). Sestava:
Kysilka
T. Klusoň Zahoran T. Patočka
M. Klusoň J. Horníček Mitáš
Kučera
Malý

Chadima
Kalánek

Změny: 60. Kučera - Hurych, 67. T. Klusoň - Haupt. Připraven
Pavliš.
Začalo se jako obyčejně opatrně, první menší závar před
soupeřovou brankou jsme měli v 11. minutě my. Střely Chadimy a
posléze Kučery skončily jen rohovým kopem. V 17. minutě
následoval rychlý protiútok hostů po pravé straně, koncovku
předvedli jejich útočníci na jeden dotek a střela k tyči znamenala
jejich vedení 0:1. Vyrovnání mohlo přijít už o tři minuty později,
kdy po levé straně pronikl Malý až k zadní lajně a prudce
odcentroval po zemi před branku. Stačilo jen nastavit nohu. Když
Komoň v bráně hostů zlikvidoval nebezpečnou střelu Horníčka,
bylo zřejmé, že to bude právě on, kdo bude nejlepším hráčem
zápasu. Dvakrát zkoušel hostující Chlup zdálky využít slunce do
tváře Kysilky, náš gólman v obou případech vyrážel nad břevno.
V 31. min. dostal dlouhý pas do běhu nekrytý Zobač, Kysilka
musel z brány ven, střelec hostů však souboj s ním vyhrál a do
prázdné branky zvýšil na 0:2. Dvě minuty před přestávkou se
znovu vyznamenal Komoň, když vyrážel střelu Horníčka
i následnou dorážku Kučery na roh.
Druhý poločas byl ve znamení naší enormní snahy o případné
vyrovnání. T. Klusoň hlavičkoval po rohu nad břevno, pak sudí
hostům odpustil evidentní ruku ve vápně. Mitáš střílel v dobré
pozici vedle, nejblíže bylo ke gólu po hlavičce střídajícího
hrajícího trenéra Haupta, kterou stačil brankář vyrazit. Dorážku už
Kalánek v pádu do brány neusměrnil. Hosté hrozili několikrát
z brejků do celkem pochopitelně otevřené obrany, podařilo se jim
skórovat minutu před koncem. Svoje sólo zdárně Štěpánek
zakončil, bylo to 0:3 a bylo také rozhodnuto.
Celkově nutno říci, že domácí nehráli zdaleka tak ustrašeně
jako před týdnem v Litomyšli. Příkladně bojovali až do konce, ale
prostě se teď nedaří. Ono to přijde, třeba tam, kdy by to nikdo
nečekal.
Další zápas hrajeme v Pomezí, je to v neděli 30. září od 16.30
hodin.
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.

Změny: 70. M. Klusoň - Hurych, 88. Malý - Pavliš.
Půl hodiny nic. Jakoby se báli všichni všech. Za domácí málem
skóroval Řimbaba, za hosty chtěli vystřelit Majstřík a Kolpich.
Napsali by o průběhu všemocní novináři. Až v té 30. minutě
skórovali hlavičkou po rohu domácí. Do půlky zvýšili v samém
závěru na 2:0.
-9-

Pozvánky
LITOMYŠL
Smetanův dům
∗ Po 5. 11. od 19.30 hod.
Petr Abraham: Zvoník matky boží
- abonentní divadelní představení, adaptace jednoho z nejslavnějších románů Victora Huga, silný středověký příběh z
konce 15. století o lásce, její síle, velikosti, ale i hrůze tohoto
nejposvátnějšího citu. Uvádí: Východočeské divadlo Pardubice.
Lidový dům
∗ Ne 21. 10. od 18 hod.
Moliére: Zdravý a nemocný
Uvádí Divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí.
∗ Ne 28. 10. 14 -18 hod.
Trnkové odpolední čaje pro dříve narozené
- k tanci a k poslechu hraje Hudební kapela Zdeňka Škvařila
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
∗ St 17. 10. 16 - 19 hod.
Proč roste agresivita u dětí aneb dítě na cestě ke zločinu,
drzé dítě
- seminář s PhDr. L. Pekařovou, cena 60 Kč
POLIČKA
VÝSTAVA BIBLE OČIMA SVĚTA, SVĚT OČIMA BIBLE
Všichni známe pojmy: začalo to u Adama,
David a Goliáš, silný jako Samson, betlémská
hvězda, Kristus porazil smrt apod. Výstava se
biblickým tématem zaobírá obšírně a je na jedné
straně hravá, na druhé straně představuje vzácné muzejní
poklady. V první, interaktivní, části, mohou návštěvníci
nahlédnout a aktivně se zapojit do všedního života před tisíci
lety. Napíší své jméno v řečtině či hebrejštině, podívají se do
domku z doby Ježíše Krista, vyzkoušejí si mlít obilí. Na
panelech ve tvaru svitků se dozví řadu zajímavostí.
Druhá část výstavy představuje na 40 starých tisků, mnohdy
bohatě ilustrovaných, z depozitářů poličského muzea – mimo
jiné Bibli Melantrichovu (1549) a Bibli kralickou (1613).
Zastoupeny jsou i rarity, které jistě zaujmou. Například
Dürrerova Apokalypsa, Nový zákon tištěný řecky – tj. v
biblickém jazyce, Evangelium sv. Matouše tištěné ve
staroslověnštině, osobní bible hudebního skladatele Bohuslava
Martinů i jeho partitura Izaiášova proroctví. Zájemci budou mít
možnost zapojit se do akce „Ručně psaná Bible“. Výstava
potrvá do 11. listopadu 2012.

Výzva
Dejte si dárek, který Vás změní
a zúčastněte se 10týdenního intenzivního kurzu
VÝZVA NA SOUBOJ S VÁHOU
Za 3 nejlepší výsledky účastníků peněžitá odměna
2 500 Kč, 1 000 Kč a 1 000 Kč.
Kurz zahrnuje:
∗ 10 x kurz s odborníkem na redukci (informace nutné ke
správnému hubnutí a zdravému životnímu stylu, konzultace
jídelníčku)
∗ 10 x vstup do fitness s kruhovým tréninkem pod vedením
instruktora
∗ 2 x zdravá nutriční večeře
∗ průběžné proměřování tělních hodnot na speciálním
přístroji
∗ zdravé svačinky, nápoje pro odbourávání tuků
Kurz bude probíhat
každé úterý od 19.00 do 20.00 hod.
ve FITNESS Lubná. Začínáme 16. 10., zakončení se
šampaňským a předáním výher starostou obce 18. 12.
Cena kurzu 1390 Kč

HORNÍ ÚJEZD
Starosta obce a kulturní komise
Vás zvou
na komedii o třech dějstvích

Pro přihlášení do kurzu a více info volejte co nejdříve
(do 12. 10.) na tel. 605 877 699 - Mgr. Jitka Rubková.

v podání Divadelního klubu Makov
v neděli 14. října 2012 od 15 hod.
v kulturním domě.

,,Chudák manžel“

Kino Lubná

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti
- říjen 2012
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
6. 10. - 7. 10. MUDr. E. Kopecká,
Bystré,
13. 10. - 14. 10. MUDr. P. Kossler,
Polička,
20. 10. - 21. 10. MUDr. J. Kosslerová, Polička,
27. 10. - 28. 10. MUDr. Z. Králová,
Litomyšl,
3. 11. - 4. 11. MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
10. 11. - 11. 11. MUDr. M. Kučerová, Polička,

Neděle 14. 10.
Doba ledová 4: Země v pohybu
- animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie USA, 2012,
94 min, začátek 18.30 hod., vstupné 30 Kč
Neděle 28. 10.
Tady hlídám Já
- komedie, rodinný, ČR 2012, 110 min, začátek 18.30 hod.,
vstupné 30 Kč

606 182 715
461 724 369
461 724 369
461 100 497
461 619 670
461 724 635
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