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Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 3. 10. 2012
ZO schválilo:
− program zasedání,
− zápis ze zasedání ZO ze dne 5. 9. 2012,
− kupní smlouvu mezi obcí jako
prodávající a manželi Květenskými
jako kupující na p. p. č. 491/4 a p. p. č.
146/2 v k. ú. Sebranice o výměře
177 m2 za cenu 6 195 Kč,
− platnost ,,Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání“
na školní rok 2012/2013,
− povolení výjimky z počtu dětí o 4 ve
třídě MŠ Sebranice na dobu neurčitou
podle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb.
a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a ve znění
pozdějších předpisů,
− změnu projektu firmy Šindlar
objednané Mikroregionem Litomyšlsko
na poldr Pohora dle místních potřeb s
tím, že neproběhne jednání s vlastníky
a změna projektu proběhne bez finanční
náhrady.
ZO vzalo na vědomí:
− občanskou aktivitu ,,Stromy mezi námi,
my mezi stromy“,
− předložený ,,Projekt péče o stromy“ od
pana Jiřího Kmoška,
− pozvánku Ing. Kolaříka na přednášku
konanou dne 31. 10. 2012 v KD
Sebranice s názvem ,,Bezpečné
stromy“,
− chystanou obnovu a výzvu k pomoci
s realizací 3 kapliček na Vysokém Lese,
které plánuje nezisková společnost
SAN,
− žádost o odstranění závad v MŠ
Sebranice,
− výsledky nominace Pardubického
kraje ,, Dobrovolník roku“.
ZO přijalo:
− návrh na pořízení územního plánu
Sebranice pro Ing. Korečka od
pořizovatele MěÚ Litomyšl odboru
výstavby a územního plánování
s výrokem prověřit a zahrnout; ZO
souhlasí se stanoviskem pořizovatele.
Lenka Karalová, starostka obce

Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu
7. 11. 2012 a 12. 12. 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Sychravé podzimní večery nás přímo
vybízejí k besedám a společenským akcím,
při kterých se pobavíme, dozvíme a uvidíme něco nového, ale hlavně se potkáme s
druhými. Kulturní komise připravila na
poslední dva měsíce roku několik akcí,
které byste si neměli nechat ujít. Vybere si
jistě každý.

LISTOPAD

Všem jubilantům, kteří v listopadu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Anežka Vopařilová

75 let

,,Skutečný optimismus
nespočívá v přesvědčení,
že všechno půjde dobře,
ale v názoru, že ne
všechno půjde špatně.“
Dutourd

V říjnu se narodila Natálie Poulová.
Rodičům srdečně blahopřejeme!
,,Láska rodičů je uložena
v jejich dětech.“
Anonym

neděle 11. 11. v 17 hodin v KD
Hudba a tance Ugandy
více na str. 4
sobota 24. 11. ve 20 hod. v KD
Kateřinská zábava
hraje TORZO
pořádá TJ Sokol Sebranice

PROSINEC
neděle 2. 12. 2012 v 16.30 hodin
u kapličky na Pohoře

Rozsvícení vánočního stromu

Poděkování
V pátek 14. 9. 2012 jsem ztratil brýle.
Kdo brýle nosí a nenechá si udělat ještě
rezervní, ví, jak je to nepříjemné.
Vytáhnete z šuplíku staré, o dioptrii slabší a
už nic není tak, jak má být. Touto cestou
bych chtěl poděkovat nejprve paní Lence
Karalové – starostce obce Sebranice za
ochotu při žádosti o vyhlášení ztráty
v obecním rozhlase a největší poděkování
patří paní Emílii Jílkové, která brýle našla a
na obecní úřad donesla. Děkuji, paní
Jílková, za ostrý pohled na svět a především za fakt, že mezi námi jsou stále
poctiví a čestní lidé.
Ing. Petr Pakosta, Sebranice 299

s andílky a nebeskými pošťáky
Připravujeme:
16. 12. Adventní koncert
19. 12. Předvánoční setkání seniorů
31. 12. Závěrečný ohňostroj
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Pravidelný svoz odpadů
Listopad, prosinec 2012
Popelnice: 9. 11., 23. 11., 7. 12.
Plasty: 12. 11., 10. 12.

Volby 2012

Dobrovolníci roku
Stejně jako vloni i letos se obec Sebranice zapojila do akce
Pardubického kraje Dobrovolník roku, jejímž cílem bylo ocenění
práce lidí, kteří obětují svůj volný čas druhým. Letošní rok se
zaměřil na seniory, formy aktivního stárnutí a mezigenerační
spolupráci.
Zástupci Pardubického kraje ocenili v rámci Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 dobrovolníky
z řad občanů, nestátních neziskových organizací a společensky
odpovědných firem, které významnou měrou přispívají k rozvoji
dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem
akce bylo vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí
a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost.
Velmi nás potěšilo, že na ocenění, které se uděluje deseti
nominovaným z celého kraje, byli vybráni hned dva naši
spoluobčané – paní Anežka Klejchová a pan Václav Kovář. Paní
Klejchová je dlouhá léta duší společenského života u nás. Měla
a stále ještě má na starosti všechna významná jubilea našich
občanů, zajišťuje pro ně květiny a dary. Václav Kovář je známý
svou vášní pro sport, zvláště fotbal, a dlouhá léta se snaží předávat
své zkušenosti a lásku ke ,,kulatému nesmyslu“ těm nejmenším.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 1. října 2012 v Pardubicích, kde
zástupci kraje předali nominovaným diplomy a věcné dárky. Na
galavečer oba vyznamenané doprovodila manželka pana Kováře
Jitka a paní starostka. Té se povedlo před Václavem i jeho ženou
utajit, že byl navíc vybrán jako jeden z pěti oceněných na výlet do
Evropského parlamentu v Bruselu. Jistě si umíte představit jejich
překvapení při vyhlášení!
Děkujeme paní Anežce i Václavovi za jejich nezištnou a
obětavou práci pro druhé a přejeme jim ještě mnoho sil do dalších
let.
Radka Kučerová

Výsledky voleb v Sebranicích
V prvním kole voleb 12. a 13. října 2012, při kterých se volilo do
krajského zastupitelstva a Senátu, rozhodli voliči v Sebranicích
takto:
Počet oprávněných voličů celkem
741
Počet voličů, kterým byly vydány obálky
348
Počet odevzdaných obálek
343
Počet platných hlasů
307
Účast v %
47 %
Výsledky hlasování do krajského zastupitelstva
Koalice pro Pardubický kraj
49,5 %
KSČM
13 %
ČSSD
10,4 %
TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj
9%
ODS
6,2 %
Strana soukromníků ČR
4,9 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
3,3 %
Nezávislí
2,6 %
Strana zelených
1,95 %
Volte Pravý Bok
1,3 %
Česká pirátská strana
1,3 %
Strana svobodných občanů
0,98 %
Suverenita - Strana zdravého rozumu
0,65 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti
0,65 %
Východočeši
0,32 %
Výsledky hlasování do Senátu
Kandidát
Počet hlasů
Vojtěch Stříteský
143
Mgr. Hana Štěpánová
49
Mgr. Radko Martínek
38
MUDr. Harald Čadílek
32
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová
25
Stanislav Vodička
20
Do druhého kola voleb do Senátu, které se konalo o týden později
19. a 20. 10. 2012, postoupili dva kandidáti - Mgr. Radko Martínek a
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová.
Výsledky hlasování druhého kola senátních voleb
Počet oprávněných voličů
741
Počet voličů, kterým byly vydány obálky
126
Počet odevzdaných obálek
126
Počet prázdných obálek
7
Počet platných hlasů
119
Účast v %
16,9 %
Kandidát
Počet hlasů
Mgr. Radko Martínek
98
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová
21

Návštěva na OÚ
V úterý 9. října dopoledne navštívili obecní úřad žáci 3. ročníku
ZŠ v Sebranicích s paní učitelkou Mgr. Ilonou Břeňovou. V rámci
výuky se děti přišly podívat na kroniky a s nimi spjaté náležitosti.
Nejprve se seznámily s historií zápisů a s tím, proč vlastně
kroniky vznikaly. Prohlédly si opisy Pohorské, Kališťské a Sebranské kroniky z litomyšlského archivu. Nahlédly do Školních
kronik, které mapovaly začátky školy a učitelství v naší obci.
Viděly historické fotografie, výstřižky, plakáty a další přílohy,
které se ke kronikám doplňují. Hledaly svoje jména v pamětních
knihách,
kam
byly zapsány při
Vítání občánků.
Věřím, že se
dětem malý výlet
do historie jejich
obce líbil, a že si
kromě dobrého
želé
bonbónu
odnesly i nějaké
nové vědomosti.
Na
příští
setkání se těší
Radka Kučerová

Radostná chvíle
Zleva: Jitka a Václav Kovářovi, Anežka Klejchová, Lenka
Karalová Foto: OÚ

MAS Litomyšlsko informuje

Foto: R. Kučerová

Vážení občané,
ráda bych Vás touto formou informovala, že jsme umístili na
webové stránky MASky novou sekci, kde je možné sledovat
aktuální výzvy z jiných operačních programů a fondů EU a soukromých subjektů. Je důležité, aby se subjekty v regionu
dozvěděly, že mají tuto možnost, jak žádat o dotaci a využívat
dotačního poradenství. Sekce je nová, budeme se snažit ji co
nejčastěji aktualizovat. V případě, že by někdo projevil zájem o
konzultaci těchto operačních programů, může napřímo
kontaktovat paní Ing. Renátu Ulmanovou http://www.mas-lit.cz/dotacni-konzultace-aktualni-vyzvy .
Děkuji a těším se na spolupráci.
Ivona Svobodová, MAS Litomyšlsko, 733 705 320, www.mas-lit.cz
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První zimní Mistrovství světa F3J v JAR
Letošní MS F3J bylo přiděleno Jihoafrické republice. I přes
obavy o bezpečnost delegace se 1. srpna český tým v „hojném
počtu“ dvou účastníků (1 pilot a TM v 1 osobě + 1 pomocník)
nalodil do letadla směr Johannesburg s přestupem ve Frankfurtu.
Velký zážitek slibovala již velikost letadla. Z Frankfurtu jsme
totiž letěli Airbusem A 380-800. Pohodlí, dostatek prostoru, TV...
A to jsme ani neletěli 1. třídou. Cesta z Frankfurtu byla přes noc,
cca 10 hodin, tak jsme se mohli i trochu prospat. V Johannesburgu
jsme se naštěstí setkali se všemi svými zavazadly, i bedna s
modely zůstala nepoškozená. Po chvíli se na nás sesypala
hromada černochů. Prali se o to, kdo nám pomůže se zavazadly do
auta. Ovšem za svoji ochotu se dožadovali poměrně vysoké
finanční odměny.
Odvoz do hotelu nám zajistil organizátor soutěže Wolfgang
L. Steffny. Hotel byl velice pěkný a neobvyklý. V hlavní budově
byla recepce a restaurace. Okolo bylo postaveno asi 70 bungalovů
a v každém z nich byly 3 samostatné apartmány. O naši
bezpečnost se mimo jiné postaral přes 2 metry vysoký betonový
plot nahoře „ozdobený“ dráty pod napětím. V hotelové restauraci
jsme měli zajištěné snídaně a večeře formou švédských stolů.
Neměli jsme šanci tam zhubnout, protože kvalita, rozmanitost
a množství jídla byly vysoce nadstandartní. Několika druhy masa
počínaje, přes přílohy, zeleninu, ovoce, saláty a sladkou tečkou
konče. Obsluha byla velice příjemná, většinou černé pleti.

provizorní čepici a pod kalhoty navléknout pyžamo a kraťasy
(logicky - kraťasů měl s sebou každý dost). Zima vyvrcholila v úterý. Noční teploty klesly na – 5 °C, denní max. + 5 °C, do toho vítr
6–8 m/s, v nárazech 12 m/s. Všemu korunovalo sněžení. Podle
místních obyvatel naposledy viděli tolik sněhu v roce 1981.
Samozřejmě nesněžilo tak hodně, jak jsme zvyklí u nás, ale na
africké poměry bylo sněhu dost. Většinu z nás zachránila před
zmrznutím hlavní pořadatelka Michelle Goodrum, která nám
rozdala předem objednané mikiny, teplé čepice a šály s logem MS.
Až teď jsme pochopili, proč byly mikiny, šály a čepice (kromě
tradičních triček) v nabídce k objednání. Ocenil jsem, že manželka s
sebou vzala i přes můj nesouhlas rukavice. Jediný, kdo si na zimu
nestěžoval, byl Jojo Grini z Norska, který je na zimu zvyklý. A také
turecký tým, který si ale pořídil dvě vytápěná obytná auta. Při
jednom silném poryvu větru podpořeném termikou to dokonce
nevydržely tři velice dobře ukotvené stany, které každému týmu
poskytl pořadatel. Vznesly se a přistály zdemolované o několik
desítek metrů dál. Naštěstí nikoho nezranily a na modelech byly
pouze minimální škody.
Na pondělí a úterý bylo naplánováno šest kol, ale kvůli zimě se
jich odlétalo pouze pět. Tyto dva dny hodně napověděly o tom, kdo
půjde do finále. Počasí nebralo ohledy na to, kdo byl kolikrát
mistrem světa nebo Evropy a nuly rozdávalo bez ohledu na jméno.
Zpočátku většina závodníků zkoušela osvědčenou taktiku - najít
termiku, vystoupat, odletět s ní po větru a vrátit se zpět. Poté, co se
mnozí nevrátili nebo opakovali v osmé minutě s druhým modelem,
se zkoušela taktika jako dříve. Stáli jsme proti větru a čekali, co
přijde. Popř. jsme odkroužili v silné termice po větru, ale hodně
přemýšleli, kdy se vrátit. Já jsem po dvou dnech neměl žádnou nulu,
ale ani žádných tisíc bodů - 4 x 800 a 1 x 500. Tak jsem se přeškolil
z pilota na servisního technika.
V jednom z juniorských letů se modely Manuela Reinecke (GER)
a Simona Borsta (CAN) ztratily v sněžném mraku. Ač byla téměř
nulová šance na jejich nalezení, vydal se německý tým modely
hledat. Vyrazili naslepo po větru. Když už byla téměř tma a hledání
vzdávali, zahlédli náhodou Manuelův model na vypáleném poli.
Měl pouze zlomený trup. Simonův model hledaly druhý den dvě
helikoptéry, ale bez úspěchu.
Ve středu a ve čtvrtek se „výrazně“ oteplilo na 8–12 °C. Už jsme
mohli svléknout teplé lyžařské ponožky a odmotat ručníky z hlavy.
I vítr zeslábnul. Ale i přes příznivější podmínky nebyly všechny
lety jednoduché a jednoznačné. Mnozí potencionální finalisté
museli, ač neradi, opustit TOP 12. Já jsem poskočil z 34. na
konečné 23. místo. Z 1. místa postupoval zaslouženě Jan Litva ml.
(SVK), který od prvního kola létal s nulou. Klobouk dolů před jeho
nervy. Počasí nedovolilo odlétat dvanáct naplánovaných kol, ale
pouze jedenáct a sobota, která byla jako náhradní, nepřipadala v
úvahu, protože dle předpovědi mělo foukat 12–17 m/s.
V dalších letech začalo foukat, letadla se rychle vzdalovala s termikou po větru a mnoho modelů se nevrátilo zpět. Jako jediný
nalétal všechny lety Jan Litva, ale nakonec skončil na druhém
místě. Pro něj je to významný úspěch, jelikož ještě minulý rok létal
za juniory. Jeden z favoritů, Joe Wurst (NZL), se nedostal na
„bednu“ díky tomu, že jeden let nenalétal a v dalším letu se chytil
do vlastního silonu. Další favorit, obhájce titulu Daryl Perkins
(USA), také jeden let nenalétal a při dalším mu praskla výškovka na
jeho YCONU a musel opakovat. Silný vítr, který panoval první dva
dny důkladně prověřil pevnost modelů na vleku. Poměrně mnoho
pilotů muselo svůj model odepsat po tom, co jim prasknul nosník na
křídle, výškovka nebo se oddělily křídla od trupu.
Páteční den byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků
a poděkování pořadatelům. MS se zúčastnilo 21 juniorů
a 58 seniorů.

Jdeme na letiště
Z hotelu nás každý den na letiště vozily 2 autobusy, z nichž
jednomu nefungovalo topení a druhému brzdy. Naštěstí ten
nebrzdící po pár dnech vypověděl službu úplně a dostali jsme
lepší. Luxusnější - s topením i brzdami. Zvláštností místních
autobusů je počet sedaček. Celkem jich je 60. Bylo jich 5 vedle
sebe (3 + ulička + 2). Někteří prostorově výraznější tam měli
docela problém.
Hned první den, kdy jsme se ubytovali, jsme měli možnost zajet
si na letiště vyzkoušet modely v místních specifických
podmínkách. Plocha, na které jsme létali, byla v nadmořské výšce
1600 m - farma na výrobu trávníkového koberce. Plocha byla
absolutně rovná, rozlehlá, nejbližší stromy cca 1 km. Ale jelikož je
v Africe nyní zima, byl povrch suchý, žlutý a tvrdý. Pokusů
o zabodnutí trupu do země na bod bylo mnoho, ale nikomu se to
nepodařilo. Celou soutěž provázela velmi špatná viditelnost
způsobená množstvím všudypřítomného prachu ve vzduchu. Hned
ve čtvrtek jsme začali se švýcarským týmem trénovat. Zkoušeli
jsme místní řidší vzduch, silony apod. Pro tuto oblast je typická
silná termika, ale naopak i velmi silné klesáky. Naštěstí pro mě to
tedy nebylo pouze o přistání.
V pátek i v sobotu se létala předsoutěž, které se zúčastnilo 105
pilotů. Bylo typické zimní africké počasí. V noci teplota kolem
0 °C a ve dne jasno, slunečno s teplotami kolem 20 °C. Vítr do
4 m/s. I přes zdánlivě ideální podmínky, mnoho pilotů nenalétalo
plný čas. Ve třetím kole mi vypovědělo službu servo na výškovce,
takže jsem musel sednout v páté minutě. Nebýt tohoto
technického problému, měl bych nalétané plné časy ve všech šesti
letech. Předsoutěž byla důležitá i proto, že jsme měli možnost si
na sebe zvyknout se švýcarsko-německými pomocníky. Vlekaři i
radič Thomas Rosner se maximálně snažili. Finále předsoutěže se
létalo v neděli ráno. Letěla se tři kola, 12 finalistů. Zaslouženě
vyhrál Lionel Fournier (FRA), který jako jediný nalétal všechny
lety. Druhý Joe Wurst (NZ) a třetí Philip Kolb (Turecko). Výtěžek
z předsoutěže byl věnován místním SOS children's villages.
V neděli po finále byla přejímka modelů a oficiální slavnostní
zahálení MS. Při něm předvedl vrcholnou leteckou akrobacii pilot
EXTRY 300 v barvách Red Bull týmu. Potom místní modelář
předvedl akrobacii s modelem EXTRA 300 a s vrtulníkem. Ke
slavnostní náladě přispěla čtyřčlenná, na marimby hrající,
černošská kapela.

Výsledky finále seniorů:
Benedikt Feigel (GER)
Jan Litva (SVK)
Cody Remington (USA)

Mistrovství světa
Předpověď počasí, která slibovala příchod studené fronty, se
vyplnila na 120 %. V pondělí přišla taková zima, že někteří
neváhali na sebe navléknout futrály od letadel, z ručníku si udělat

Výsledky finále juniorů
Carlo Gallizia (ITA)
Manuel Reinecke (GER)
Juraj Bartek (SVK)
Pokračování na další straně

-3-

Africké doteky

První zimní Mistrovství světa F3J v JAR

Africké bubny a tance v Sebranicích

Pokračování z předchozí strany

Velké finále na závěr
V neděli 11. listopadu od 17 hodin se v sebranické orlovně
uskuteční výjimečná akce s názvem Hudba a tance Ugandy.
Za doprovodu bubnů Tomáše Ondrůška ugandské tanečnice
představí různé druhy tanců z východní Afriky, například
speciální pot-dance s balancováním předmětů na hlavě. Večer
bude doplněn videoprojekcí záběrů, které Tomáš Ondrůšek
pořídil při svých afrických cestách.
Vystoupí Joseline Amutuhaire a Immerculate Katushabe
z ugandského kmene Ankole a Tomáš Ondrůšek, přední
český perkusionista a pedagog pražské AMU.

V sobotu podvečer byl banket, kterému předcházela návštěva
malého asi 100 km vzdáleného Safari. Jeho úroveň zdaleka
nedosahovala úrovně českých zoologických zahrad, ale bylo to
příjemné zpestření po devíti dnech strávených pouze na letišti. Asi
ve tři hodiny odpoledne nás autobus odvezl na místo konání banketu.
Byl to nádherný areál s mnoha dřevěnými budovami s doškovými
střechami. Všechny chýše se nacházely v banánovníkovém háji.
Byla to nádherná podívaná. Díky zavlažování jsme konečně uviděli
zelené rostliny plné života. Kontrastovaly s tím, co jsme viděli
doposud, vše suché a žluté. Nejdříve jsme se shromáždili ve velké
budově, kde jsme všichni dostali africký buben djembe. Velice
zábavným způsobem nás na něj učila hrát profesionální černošská
kapela. Po téměř hodinovém bubnování, kdy už nás náležitě bolely
ruce a kručelo nám v žaludku, jsme se přesunuli do vedlejší
restaurace. Ta byla pro tři stovky hostů a její název vypovídal o
všem – HALL OF KINGS. Restauraci dominoval obrovský gril, na
kterém se připravovalo veškeré maso. Zpočátku jsme byli lehce
„otráveni“ zimou, kouřem ze špatně táhnoucích krbů a ze zápachu
spáleného tuku na ohništi. Ale když černí číšníci začali nosit na
stoly, nálada se nám zlepšila. Pojedli jsme opravdu královsky. Menu
začalo polévkou, která přišla vhod na zahřátí. Potom číšníci nosili
opečené maso na špízu a každému přímo na talíř odkrojili, kolik kdo
chtěl. Začali jsme vepřovým v medu, kuřecím, skopovým. K tomu
opečené brambory. Pak přišly lahůdky ze zebry, antilopy Kudu a
krokodýla. Téměř všichni jsme se shodli na tom, že krokodýl je
opravdu vynikající.
V neděli, po bouřlivém loučení, jsme se sbalili a docela rádi se
vydali na zpáteční cestu domů. Po zkušenostech z JARu již nikdy
nebudu používat termín „zima jako v Rusku“, ale už jenom „zima
jako v Africe!“
Od roku 1998 jsem se, ať už jako pomocník nebo pilot, zúčastnil
všech (až na jedno) MS a ME F3J, a proto mohu porovnávat úroveň
jednotlivých akcí. Letošní MS patří určitě k těm nejlepším v mnoha
ohledech. Výborně byla zvolena plocha, na které se létalo - bez
jakékoliv terénní vlny nebo hrany lesa. Organizačně bylo MS velmi
dobře připraveno. Časoměřiči pracovali precizně a spolehlivě, což
potvrzuje i fakt, že na jednom z TM - meatingů je německý TM
pochválil, což je od Němců nevídané. Ke zpestření soutěže přispělo
i počasí, kdy po dva dny foukal velmi silný vítr a piloti museli
dokázat, že umí létat i v obtížných podmínkách. Ten, kdo měl pouze
nacvičené rychlé starty a přesné přistání, nemohl v tvrdých
podmínkách uspět. Škoda, že převážně finanční náročnost účasti na
MS zredukovala počet zúčastněných států z běžných třiceti na dvacet
jedna.
Na závěr chci poděkovat SMČR za finanční podporu. A také
Švýcarům, kteří mě přijali do svého týmu. Bez jejich vydatné
pomoci by moje účast na MS byla neuskutečnitelná.V neposlední
řadě musím poděkovat své manželce Evě, která jako pomocník se
mnou vše absolvovala a výrazně pomáhala mně i celému týmu.
Jarda Vostřel (pozn. množství odborných termínů bylo ovlivněno
tím, že článek byl napsán pro odbornou veřejnost.)

Vstupné 20 Kč, děti zdarma
Akci pořádá obec Sebranice a poličské občanské sdružení
Pontopolis.
www.pontopolis.cz

Foto: Pontopolis

Poděkování
Rok uběhl jako voda a je tu opět 28. září. Těšili jsme se na
pěkné odpoledne, počasí nám pod lípou přálo. Byla zde zajímavá
přednáška o pivu Otakar i jeho ochutnávání a další zajímavé
informace z historie Sebranic. Nechybělo ani dobové oblečení, ve
kterém to všem moc slušelo a patří jim za to velký dík.
,,Svatý Václave nedej zahynouti nám ni budoucím“. To
abychom se tu zase za rok všichni sešli.
Děkují příznivci Spolku archaických nadšenců

Pozvánka do Světnice čp. 8

Foto: SAN
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Každým rokem 26. 9. si připomínáme Evropský den jazyků.
Učitelé vyberou zemi a žáci se snaží najít důležité informace a některé zajímavosti. V letošním roce to bylo jinak. Slečna
vychovatelka Petra Vetešníková se zúčastnila poznávacího
zájezdu do Irska a připravila pro žáky 1.-5. třídy besedu o této
zemi zakončenou ukázkou irských tanců, které si všichni mohli
vyzkoušet. Žáci 4. třídy měli pak v hodině slohu napsat, co si z
vyprávění pamatují nebo co je zaujalo. Nejzajímavější vyprávění
měl Jirka Šturc. Tady je část toho, co si Jirka zapamatoval.
Irsko
Irsko je obklopeno Irským mořem a Atlantickým oceánem.
Můžeme tam cestovat buď letadlem, nebo jet do Francie do
podmořského tunelu, který vede do Velké Británie a pak přeplout
lodí do Irska. Irsko je rozděleno na Severní Irsko, které patří k
Velké Británii, a Irskou republiku. Hlavní město Irska je Dublin a
je rozdělen mostem na chudší a bohatší část. Když chtěl někdo
přejít, musel zaplatit půl pence.
V Irsku je pověra, že na konci duhy je hrnec zlata, který hlídají
skřítci. Když
najdeš
hrnec
zlata, musí ti
skřítci splnit tři
přání.
Tito
skřítci
se
neradi koupou,
a když spadnou
do vody, utopí
se. Jsou to
leprikóni.
Jestliže potkají
Elfy, pustí se
do sebe, ale
pomáhají
lidem.
Mají
zelené oblečení
a špičaté uši. V Irsku je také hrobka králů, která je z kamenů.
Neproteče tam ani kapka vody, strop je vysoký šest metrů.
Dovnitř hrobky svítí slunce jednou za rok.
V Dublinu mají každé dveře jinou barvu. Říká se, že to bylo pro
lidi, co neuměli číst, nebo pro ty, co se vraceli z hospody. Pivo
dělají černé. Platí se tam eurem, co má na druhé straně harfu.
Harfu mají v pečeti i ve znaku. Je tam také známá socha paní
a říká se, že kdo se s ní nevyfotí, ten že nebyl v Dublinu. Stejně
jako v Londýně je i v Dublinu „Oko“, co se točí. Stačí si vlézt do
skleněné kabinky a pak se jen ohlížet, kde co je.
V jedné oblasti Irska jsou jenom kameny, co vypadají jako malé
kameny, ale jsou zabořené hodně hluboko do země a našly se tam
tři kostry. Je tam taky hrad, zřícenina, kde je kámen, který dostane
dar výmluvnosti, když ho někdo políbí. Na svatého Patrika
17. března je všechno zelené (oblečení, pivo, řeka, obličeje...)
a lidi se schází v hospodách, kde se baví a tancují.
Až pojedete do Irska, zkuste štěstí a na konci duhy si najděte
leprikóna. Třeba Vám dá hrnec zlata.
Zuzana Laštovicová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V úterý 9. 10. navštívila 2. třída dopravní hřiště v Poličce.
Žáci byli rozděleni do tří skupin na chodce, cyklisty a tzv.
kárkaře. Za svou snaživost, učenlivost, šikovnost dostali velkou
pochvalu, obrázky, dokonce ve třídě i zvláštní průkaz na kola a
káry, z kterého měli radost. Je užitečné, že tímto způsobem
mohou trénovat dopravní situace pro běžný život.
Mgr. Hana Klusoňová

Žáci 2. třídy se získaným průkazem na kola a káry
Foto: ZŠ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ IZS V LITOMYŠLI
Ve středu 3.
10. při Dni otevřených dveří
v Litomyšli žáci
4. třídy navštívili
profesionální
hasiče, služebnu
Policie
ČR,
Záchrannou
službu
a
Městskou
Policii.
Z. Laštovicová

Z
u
z
a
n
a

Foto: 2x ZŠ
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a

Foto: 2x ZŠ
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(Ne)obyčejný osud
z čistého nebe rána. KONEC! DEFINITIVNÍ KONEC! Závěr
kanadského lékaře je strohý a jasný - zranění neslučitelná se
životem. Na vojenském hřbitově v St. Omer ve Francii se koná
pohřeb jedné z prvních obětí čs. brigády.
Jaro 1945. Ta hrozná válka je u konce. Miliony lidí doufají
v návrat svých blízkých. Také ve Stříteži čekají, poté pátrají,
ovšem vše marné. Po Josefovi jakoby se zem slehla. Až o několik
týdnů později přichází muž v uniformě vojáka čs. zahraniční
armády na Západě, Josefův dobrý přítel. Jeho vyprávění pohřbilo
navěky veškeré naděje. Josef se už nikdy domů nevrátí.
Tento článek je věnován Josefu Paclíkovi ze Stříteže, vojínu
1. československé obrněné brigády ve Velké Británii, jenž padl
11. 10. 1944 u Dunkerque. Čest jeho památce!

,,Tak tedy konec! Definitivní konec! Člověk se přece rodí, aby žil, a
nakonec zemřel. Ale takhle? Ačkoliv proč tolik podivu, vždyť se píše
rok 1944 a všude kolem zuří válka a já jsem jen jednou z mnoha
nešťastných obětí. Avšak ještě běží myslí filmový pás proti proudu
času a života…“
Válka, slovo plné hrůzy, ničení a zmaru a přece v půli té první
jsem spatřil světlo světa. O pár let později nás čekalo stěhování do
Stříteže a pak škola. Učení mi nikdy problém nečinilo. Ovšem u nás
doma tehdy nebylo peněz na zmar, a tak pomýšlet na nějaká velká
studia ani nešlo. Naštěstí si v té době továrník Baťa dobře
uvědomoval, že je zapotřebí vzdělaných a nadaných lidí. K tomuto
účelu zřídil školu, kde bylo lhostejno, z jakých majetkových poměrů
ten či onen student pochází. Důležité bylo nadání a píle. A ta mi
tenkrát nechyběla. Baťa dobře investoval, neboť inteligentní a
schopní lidé mohli zakládat další filiálky v zemích, kde ještě firma
nepůsobila. Tak se stalo, že i mne nakonec závody Baťa vyslaly jako
svého misionáře do britské kolonie Rhodesie v Africe.
Jenže v Evropě by se tou dobou dalo napětí krájet a válka byla na
spadnutí. Dobře, že budu pryč, snad se to nějak přežene. Afrika,
země mých tajných klukovských snů. Jediný telegram od firmy a je
po euforii. Zařiď se,
hochu,
jak
umíš.
Filiálka zkrátka končí!
Dobrá, svět se přece
nezboří,
i když to podle zpráv
tak vypadá. Místo bot
budu chovat drůbež a
nikdy bych nevěřil, že
to může tak vynášet.
Rhodesie je britskou
kolonií a Británie je
jedinou zemí, která
dosud vzdoruje Hitlerovi. Válečné úsilí
tudíž dorazilo i sem. V
roce 1941 se hlásím
jako dobrovolník do
pracovních oddílů a záhy
povyšuji
na
seržanta.
„Česko-slovenský prapor bojuje po boku
spojenců na Středním
východě!“ Tomu říkám
Josef Paclík 23. 8. 1916 - 11. 10. 1944

Na závěr krátký životopis
Josef Paclík se narodil 23. srpna 1916 v Trstěnici (obec v okr.
Svitavy). V roce 1924 se rodina stěhuje do Stříteže. Po
absolvovaní základní školy odjíždí Josef do Zlína a nastupuje do
Baťovy experimentální školy, kde dosahuje velice dobrých
výsledků. Na počátku války jej vedení firmy Baťa posílá do
africké Rhodesie (dnes Zimbabwe), aby zde založil pobočku.
Záhy však obdrží telegram, aby své snažení ukončil. Paclík
osvědčuje svého podnikatelského ducha a zakládá prosperující
drůbeží farmu. V březnu 1941 kontaktuje čs. vojenské orgány
v keňském Njoro a projevuje zájem o službu v čs. armádě. Slouží
ovšem v britské EAST AFRIKA MILITARY LABOUR
SERVICE, kde dosahuje hodnosti seržanta. Do bojů na Středním
východě v řadách našich jednotek však již nestačí nezasáhnout.
Do Anglie připlouvá až 27. 1. 1944 a 30. 1. nastupuje v
hodnosti vojína u 1. ČSOB (Československá samostatná obrněná
brigáda) jako řidič u motopraporu. V srpnu 1944 se přesunul do
Francie a účastnil se obléhání přístavu Dunkeque. Dne 11. října
1944 utrpěl poblíž farmy Devos zranění, jemuž
později
v nemocnici v St. Omer podlehl. Pohřben byl tamtéž a jeho hrob
se zde dosud nachází.
Za svou bojovou činnost byl vyznamenán čs. Válečným křížem
a medailí Za chrabrost. Jeho rodina se o jeho skonu dozvěděla až
několik měsíců po válce a to prostřednictvím spolubojovníka
Františka Ošance, který Paclíkovu rodinu vyhledal. Dále rodina
ještě obdržela vyjádření MNO a zástupců firmy Baťa. Do vlasti se
vrátila i část jeho pozůstalosti, ze které se ovšem do dnešních dnů
zachovalo jen žalostné torzo. Památku vojína Josefa Paclíka
připomíná Pomník padlých v obci Střítež a rodinná hrobka
v Sebranicích. V obou případech je ale chybně uvedena hodnost
štábního rotmistra. Rovněž Pomník padlých baťováků ve Zlíně
nese jeho jméno. Jisté je jedno - vojín Josef Paclík, R-2362,
položil svůj mladý život za svobodu vlasti.
Pro Sebranické noviny připravil Michal Kovář

zpráva! A v Africe dokonce působí československá vojenská mise.
Dávám se tudíž na cestu s jediným cílem - stát se vojákem čs.
armády. Ovšem nikdy bych netušil, co jen to dá papírování.
Formulář za formulářem, otázka za otázkou. Nakonec ještě
prohlášení, že dotyčná osoba se zavazuje sloužit v hodnosti vojína,
jinak nebude přijata. Stisknutí pravice, slova díků a nakonec skoro 3
roky čekání.
Nový válečný rok 1944. Konečně transport do Anglie. A rovnou
k 1. čs. obrněné brigádě k motopraporu. Fajn, motory a auťáky mě
vždycky bavily. Dny plné výcviku a také čekání. Jsou tu kluci, kteří
prošli Francií či Afrikou a už se nemohou dočkat, až Němcům
nakopou zadky a vrátí se domů. Na jaře je znát, že se schyluje
k něčemu velkému a začátkem června to prasklo. INVAZE!
Spojenci otevřeli druhou frontu ve Francii. Do vzduchu jdou i naše
perutě. Ach, jak těm klukům závidíme. Snad už brzo dojde i na nás.
Jenže další čekání. Na co proboha? Jsme připraveni, máme tanky,
tak proč k čertu ještě hnijeme v Anglii?
Koncem srpna nás konečně vylodili v Normandii. Amíci a Britové
jsou dávno vpředu. Pomalu projíždíme předmostím a všude jsou
stopy těžkých bojů. Konečně i nám byl přidělen bojový úkol. Máme
blokovat německou posádku v přístavu Dunkerque. Bezútěšná
krajina tenhle přístav. Písečné duny, pár farem a podmáčené louky,
které Němci ještě zatopili. Je to dva dny, co jsme převzali perimetr.
Náš transportér se líně vleče rozbahněným terénem. Němci snad
chrápou či co, ten klid je až podezřelý. A pak odkudsi jako blesk

Dekret o udělení
medaile Za chrabrost
in memoriam

-6-

Rozhlédni se, člověče

Fotbalové ozvěny elévů

TICHÁNKOVA VĚŽ NA TÁBOŘE
Dnes si dopřejme opravdovou lahůdku. Ale je to docela
daleko, takže autem. Nebo to nechte na jaro.
Vrch Tábor se nachází u Lomnice nad Popelkou, rodiště
legendárního hokejisty Vladimíra Martince. Tábor je mimo jiné
také věhlasným poutním místem. Nahoru vede krásná křížová
cesta a stojí tam kostel Proměnění Páně z roku 1704. Ale také
rozhledna.
Ta původní byla dřevěná, postavená v roce 1888. Dlouho
nevydržela, po deseti letech musela být zbourána. Lomnický
Okrašlovací spolek v čele se svým tajemníkem Josefem
Tichánkem začal zakrátko sbírat finanční prostředky na stavbu
rozhledny nové - cihlové. Na podzim roku 1911 byla stavba
hotova a v plné kráse slavnostně otevřena. Je vysoká 35 metrů,
vyhlídková plošina se nachází ve výšce 26 metrů a nese jméno
hlavního inciátora stavby. Za ideálního počasí, což bývá ovšem
párkrát do roka, nabízí výhled na čtvrtinu země české. A i ve
dnech, kdy počasí stoprocentně nepřeje, je pod Táborem alespoň
Český ráj jako na dlani. Kozákov, Trosky, Zebín, Hruboskalsko,
Prachovské skály - darmo mluvit.
Z Lomnice vede na Tábor červená značka, dlouhá tři
kilometry, v závěru stoupání zmíněnou křížovou cestou. Druhá
možnost je vystoupat nahoru z opačné strany, od Jičína a
Železnice. Kdo si chce cestu o pár set metrů protáhnout, může se
vydat po modré kolem Allainovy věže. Tu nechal postavit kníže
Rohan na památku svého bratra. Dříve bývala vydávána také za
rozhlednu, dnes v ní ovšem kompletně chybí schodiště, takže
tuto funkci již absolutně neplní. Ale nebojte se, až k Tichánkově
věži je možno po silničce vyjet i autem. Součástí je i horský
hotel, kde je možné se občerstvit.
Pro ,,fajnšmekry“ bych však měl něco lepšího. Východním
směrem po červené pěkně dolů s kopce se po necelých dvou
kilometrech nachází u vlakové zastávky půvabná
dřevěná Ploužnická hospůdka. Pestrý jídelní lístek plný specialit,
Svijanský máz k tomu a vše za ceny doslova lidové. A budete
nadmíru spokojeni i s rychlou obsluhou sympatickými slečnami.
Takže - jasnou mysl a pěkný výhled!
Zdeněk Vandas - příště opět návrat k domovu, Strážný vrch na
Hřebči.

Starší přípravka
Dolní Újezd neděle 16. 9.
Třetí turnaj podzimu se odehrál v Dolním Újezdě. Mužstvo
kompletní. Chyběl jen trenér, který po sobotní ženitbě syna, měl
úplně jiné starosti.
Naši nastupovali takto:
Kyselý Jan
1. pětka:
Bartoš Patrik
Kopecký Martin
Kučera Lukáš
Procházka Jiří
Boštík Filip
2. pětka:
Kuchta Vít.
Jílek Martin
Šmíd Dominik
Vostřel Jan
Šturc Jiří
Výsledky:
Sebranice - Čistá
5:1 (4:0)
Branky: Kučera 2x, Bartoš 2x, Šmíd
Sebranice - Morašice
14:0 (6:0)
Branky: Boštík 5x, Kučera 2x, Bartoš 2x, Šturc 2x, Jílek, Šmíd.
Sebranice - D. + H. Újezd
5:2 (2:1)
Branky: Kučera 3x, Šmíd, Šturc.
Nemohu hodnotit turnaj, na kterém jsem nebyl. Podle slov
vedoucího mužstva a několika rodičů, byl největším soupeřem
domácí rozhodčí. Ten se snažil svému mužstvu pomoci k přijatelnému výsledku. To se mu nakonec pomocí dvou nařízených
pokutových kopů podařilo.
Dolní Újezd neděle 23. 9.
Čtvrtý turnaj opět v Dolním Újezdě, ale tentokrát jen tři
mužstva: D. + H.Újezd, Sebranice, Morašice. Naši kompletní, jen
po prvním zápase odjeli Lukáš Kučera a Patrik Bartoš doplnit
sestavu žáků.
Sestava našich:
Kyselý Jan
1. pětka:
Bartoš Patrik 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
7:4 (3:1)
Branky: Kučera 3x, Boštík 2x, Šturc, Vostřel.
Sebranice - Morašice
13:0 (6:0)
Branky: Šmíd 4x, Boštík 3x, Jílek 2x, Vostřel, Kuchta,
Procházka.
Tentokrát zcela korektní rozhodčí, k tomu pěkné počasí, takže
všechno jak má být. Jenomže opět začínáme mít stejný problém
jako vloni. Nemáme zatím soupeře, který by nás prověřil. Když
se do zápasu nastupuje s pocitem, že je to předem vyhrané, těžko
můžete takhle malé kluky svazovat nějakou koncentrací a zodpovědností. V prvním zápase to byla docela slušná přestřelka a
pro domácí přijatelný výsledek. Pro mne trochu zklamání ze
zbytečně inkasovaných branek. Druhé utkání i bez dvou našich
nejlepších hráčů bylo zcela v naší režii, ale herně poněkud jinak
než si představuji. Morašice jsou bohužel kvalitou někde jinde.To
samozřejmě napomáhá našim klukům k tomu, že zaslepeni
touhou dát si gól přestávají hrát fotbal.
Morašice sobota 29. 9.
Pátý turnaj pořádali Morašice za účasti čtyř mužstev. Morašice,
Sebranice, D. + H. Újezd a Bystré. Naši téměř kompletní, chyběl
jen Lukáš Kučera, který dal přednost programu na Lubenské
šťopičce. Samozřejmě za to sklidil patřičnou kritiku. Nastoupili
jsme takto:
Kyselý Jan
1. pětka: Kopecký Martin Bartoš Patrik
Šmíd Dominik
Procházka Jiří
Boštík Filip
2. pětka:
Kuchta Vít.
Jílek Martin
Bartoš Patrik
Vostřel Jan
Šturc Jiří

Rozhledna s přilehlou chatou Foto: internet

Pokračování na další straně
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Výsledky:
Sebranice - Bystré
3:6 (1:2)
Branky: Bartoš 2x, Boštík.
Sebranice - Morašice
16:0 (10:0)
Branky: Bartoš 6x, Šturc 3x, Šmíd 2x, Procházka 2x, Kopecký,
Vostřel, Boštík.
Sebranice - D. + H. Újezd 7:1 (6:0)
Branky: Bartoš 3x, Vostřel 2x, Boštík, Šmíd.
To, že nám chvíli trvá než se rozehrajeme, je známá věc. Když
se k tomu přidá lehkomyslný přístup některých hráčů, nemůže to
dopadnout jinak. Přestože jsem před zápasem upozorňoval, že
Bystré nebude lehký soupeř, kluci zabrali až za stavu 1:3. Hlavně
zásluhou Patrika Bartoše se vrátili do zápasu a srovnali na 3:3.
Patrik to vzal na sebe, neúnavně se vrhal na zteč soupeřovi
branky a měl dvě slibné příležitosti. Bohužel nedal a to, že chyběl
v obraně, soupeř dokázal využít. Další soupeře jsme přehráli bez
problémů. Pochvalu kluci zaslouží za první poločas s Újezdy, kdy
hráli opravdu fotbal. Nejlepším hráčem byl jednoznačně Patrik
Bartoš, autor 11 branek.

Výsledky:
Sebranice - Bystré
3:3 (0:2)
Branky: Bartoš, Kučera, Jílek.
První utkání proti Bystrému bylo vcelku vyrovnané. Domácím
patřil úvod, našim druhá půle. Škoda, že jsme závěrečný tlak
nezakončili vítěznou brankou. Absence našich dvou útočníků
byla proti domácímu mužstvu znát.
Sebranice - Morašice
18:0 (10:0)
Branky: Šturc 6x, Kyselý 3x, Kučera 2x, Bartoš 2x, Jílek 2x,
Vostřel, Procházka.
Ve druhém zápase proti Morašicím jsem se snažil co nejméně
dávat do hry naše nejlepší hráče. Po poločasové pauze opustil
branku Honzík Kyselý a vydal se na zteč soupeřovy branky.
Nejen, že jsme hráli bez brankáře, ale odvolali jsme ještě jednoho
hráče z pole. Přesto se soupeř nedostal dál než za půlicí čáru.
Sebranice - Čistá
8:0 (3:0)
Branky: Bartoš 3x, Kučera 2x, Jílek, Vostřel, Šturc.
Čistou kluci bez problémů přehráli a kdyby naši mladí útočníci
měli více klidu v zakončení, bylo by skóre dvouciferné.
Fotbalové ozvěny starší přípravky připravil Václav Kovář.

Sebranice středa 10. 10.
V pořadí šestý turnaj se měl hrát v neděli 7. 10. u nás
v Sebranicích. Bohužel pro nepřízeň počasí jsme byli nuceni
přeložit turnaj na středu. Nebyl to až takový problém, protože se
hrálo za účasti tří mužstev. Počasí nám tentokráte přálo a byli
jsme i kompletní. Dvěma našim hráčům začala hokejová sezona,
takže v neděli by chyběli, ale ve středu dali přednost fotbalovému
turnaji před hokejovým tréninkem.
Po rozpačitém výkonu na turnaji v Morašicích následovala
důraznější domluva a kluci mě ujistili, že budou hrát naplno.
Protože znám jejich kvality a nemám důvod jim nevěřit, rozhodl
jsem se pro malý experiment. Povolal jsem z mladší přípravky
gólmana a dva hráče do pole, a oznámil jsem ostatním, že budou
hrát dva zápasy současně. Takže to nakonec vypadalo takto:
Hřiště 1.
Sebranice - Bystré
sestava:
Kyselý Jan
Bartoš Patrik
Kuchta Vít.
Kučera Lukáš
Šmíd Dominik
Boštík Filip
Výsledek:
5 : 3 (5:1)
Branky: Kučera 2x, Šmíd 2x, Boštík.
Kluci splnili slib a od začátku soupeře doslova drtili. Důkazem
je poločasových 5:1. Druhý poločas se nám nedařilo proměňovat
šance, naopak soupeř se oklepal z šoku a dvakrát skóroval.
Hřiště 2.
Sebranice - Morašice
sestava:
Novotný Lukáš
Kopecký Martin Šturc Jiří
Jílek Martin
Procházka Jiří Vostřel Jan
Střídali: z mladší přípravky - Jílek Martin, Mokrejš Jiří.
Výsledek:
14 : 0 (3:0)
Branky:Vostřel 5x, Jílek M. 5x, Mokrejš 3x, Procházka.
Ve druhém současně hraném zápase Morašice odolávaly jen
poločas. Pak se kluci rozehráli a soupeře jasně porazili. Střelecky
se prosadil i nejmladší hráč na hřišti, ještě školkový Jiří Mokrejš,
který zatížil konto soupeře třemi brankami.
Bystré neděle 14. 10.
K poslednímu podzimnímu turnaji odjela starší přípravka na
horkou půdu do Bystrého.Teď už bez dvou útočníků - Dominika
Šmída a Filipa Boštíka. Chyběl také omluvený Martin Kopecký.
Kromě naší přípravky dorazila do Bystrého ještě Čistá a Morašice.
Sestava našich:
Kyselý Jan
Bartoš Patrik
Kuchta Vít.
Kučera Lukáš
Jílek Martin
Vostřel Jan

Fotbalové ozvěny mužů
Čtvrtý zápas v řadě bez vstřelené branky a pouhý 1 bod
z 12 možných, to jest realita.
SOKOL POMEZÍ - FK SOKOL SEBRANICE 1:0 (0:0)
Do nedalekého Pomezí jsme zajížděli z pozice posledního
týmu tabulky. Po více než statečném boji jsme se nakonec museli
smířit s pořádně hořkou porážkou, která nám v nejbližším
domácím zápase jednoznačně velí: urvat první vítězství, připsat si
první 3 body a nabrat tolik potřebné sebevědomí a optimismus do
časů příštích! Sestava:
M. Kysilka
T. Klusoň P. Zahoran T. Patočka J. Chadima
J. Kárský J. Horníček P. Mitáš
P.Kalánek
J. Malý
M. Klusoň
Střídání: 46. M. Klusoň – P. Kučera, 58. T. Klusoň – J. Patočka,
75. P. Kalánek – M. Hurych. Připraven J. Pavliš.
První čtvrthodinu bylo na hřišti pusto. Opatrné vyčkávání,
s čím přijde soupeř, ukončila až 16. minuta, kdy poprvé zahrozili
domácí střelou Nespěšného těsně nad břevno. Za zmínku stojí
dva trestné kopy Pomezí z hranice velkého vápna, oba kopy
provedeny v náš prospěch, a aby toho nebylo pro soupeře málo,
byl jim po druhé žluté kartě vyloučen hráč s číslem 8. Jak to tak
bývá, konfrontace proti ,,oslabenému“ je mnohdy velmi ošidná.
Toto rčení mohl ve 32. minutě vyvrátit náš střelec Jirka Malý,
s nabídnutou šancí však naložil více než zbrkle… Do poločasu
pak domácí zahrozili v naší šestnáctce: dlouhé auty, nakopávané
míče, rohové kopy, to je pro nás stále bolavé místo a pokud
chceme pomýšlet na příští bodový zisk, musíme tyto situace řešit
mnohem důrazněji a jednodušeji. Začátek druhé půle nám vyšel
mnohem lépe. Příležitosti kličkujícího Malého a pronikajícího
Kalánka zaváněly brankou, ale rozvlnit síť nám prostě není
přáno… Nešťastná 75. minuta poslala ze hřiště P. Kalánka, jenž
si při plnění defenzivních povinností rozrazil hlavu o tyčku. Jak
nám sám Pája sdělil ve 20:24 v sebranické ristorante, na funkci to
prý vliv mít nebude. Krvavé zranění si odnesl i domácí brankář
Hejl, i jemu přejeme hned příští zápas na hřišti a ne mezi
diváky… Pravda, jeho mladého nástupce mezi tyčemi jsme do
konce zápasu již výrazně neprověřili a zápas se pomalu chýlil ke
spravedlivé dělbě bodů. Fotbal je však hra plná překvapení,
v našem podání to platí dvojnásob a na hřišti se ještě děly věci…
Domácí hru okysličil příchod zkušeného Červeného a Pomezí
nakonec i s jeho přispěním dokráčelo ke třem bodům. Po
sporném posouzení souboje jsme neuhlídali dlouhý míč za
obranu, kde si na svoji šanci zápasu počkal Nespěšný a propálil
vše, co mu v tu chvíli stálo v cestě, včetně vyběhnuvšího gólmana
Pokračování na další straně
Kysilky.

Střídali: Šturc Jiří, Procházka Jiří.
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V nastavení se ještě vyrovnal počet hráčů na obou stranách. Svůj
už tak krátký pobyt v zápase si ještě zkrátil J. Patočka a musel
předčasně do sprch. Podtrženo, sečteno - zlepšený a bojovný
výkon, ovšem proti 10 a bez bodového zisku…
Následující zápas hrajeme 6. října od 16 hodin proti
Jablonnému nad Orlicí. Zveme všechny fanoušky FKS. Přijďte
podpořit naše fotbalisty, i když se výsledkově nedaří. Bude zase
líp…
Děkujeme všem, již s námi vážili cestu na tento zápas,
děkujeme všem, kteří uctili minutou ticha našeho oddaného
kamaráda a fanouška, jenž byl mezi námi vždycky rád a my zase
měli rádi jeho. Děkujeme, Lukáši, nikdy na Tebe nezapomeneme,
budeš vždycky s námi!
Připravil Jan Chadima
Gól, na který jsme čekali 427 minut, znamenal vítězství
a tři body
FK SOKOL SEBRANICE - TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ
1 : 0 (1:0)
Utkání začalo minutou ticha a vzpomínkou na věrného
příznivce Lukáše Radiměřského, který by jinak mezi svými
kamarády jako vždy zcela jistě vehementně povzbuzoval. Čest
jeho památce!
S mužstvem Jablonného jsme se střetli zatím jen jednou, a to
29. ledna 2007 na umělé trávě v Letohradě v rámci soustředění,
které jinak proběhlo právě v tomto pěkném městečku na Divoké
Orlici. Tehdejší výsledek zněl 2:2. Dnes jsme nastoupili ve značně
zdecimované sestavě. Armádu těch, kteří ještě na jaře hráli a nyní
z různých důvodů nemohou, pro tento zápas rozšířili ještě i Pavol
Zahoran a vykartovaný Honza Patočka. Nastoupili:
Martin Kysilka
Jan Chadima
Tomáš Patočka
Pavel Kalánek
Petr Kučera
Jan Horníček
Pavel Mitáš
Zdeněk Hurych
Martin Klusoň
Jiří Malý

Tomáš Klusoň

Střídali: 67. Hurych - Marek Boštík, 81. M. Klusoň - Jiří Pavliš,
90. Malý - Jiří Haupt. Rozhodčí: Habrda (Česká Třebová) Zerzán (Vysoké Mýto / Litomyšl), Papáček (Česká Třebová).
V 5. minutě nezužitkovali převahu a šanci hosté, když jejich
Vaníček střílel vedle. Chvíli nato však pronikl k brankové lajně
Malý a přízemní centr podél brány Kučera minul. Tyto akce Jirky
Malého zleva jsou na pořadu dne skoro v každém zápase, nutno
jejich zakončení procvičit. Gól jsme mohli dát z velkého závaru ve
14. minutě, uzavřel ho Honza Horníček tvrdou střelou těsně vedle
horního rohu Šlahorovy branky. Gól, který zápas rozhodl, padl
v 23. minutě hry. Pavel Kalánek, který má útočení patřičně zažito,
se z nezvyklého místa v obraně vydal na padesátimetrové sólo,
načež následoval míč do malého vápna a JIŘÍ MALÝ dal gól po
427 minutách hry, 1:0. Naposled za nás skóroval tentýž hráč
2. září v Králíkách! Zvýšení mohlo přijít krátce nato
po Horníčkově ráně, kterou gólman s obtížemi vyrážel na roh.
Hosté zahrozili v 34. min. po nebezpečném trestňáku, ale Lička si
na Kysilku nepřišel. Pak ještě jednou Kalánek pronikl a jeho střela
z úhlu byla tečována na roh.
Bylo otázkou, jak naše do značné míry nekompletní mužstvo
zvládne druhý poločas a očekávaný nápor soupeře. Šli jsme na to
takříkajíc od lesa, věrni pořekadlu, že nejlepší obranou je útok.
Trestný kop Kalánka ze 40 (!) metrů nadělal brankáři spoustu
starostí. V 57. minutě vybojoval míč Horníček, předložil napravo
Malému a ten nastřelil břevno! Chtělo to asi ubrat na síle a přidat
na přesnosti. Druhý gól by byl pro soupeře za dané situace možná
ranou do vazu. Jednogólový náskok byl stále hubený, ale drželi
jsme ho obětavostí a docela i solidní hrou. V 74. minutě využil
Martin Klusoň kiksu otevřené obrany Jablonného a řítil se sám a
sám na Šlahoru. Ten ale v pravý čas vyběhl a míč stačil srazit.
Škoda - Martin mohl být slavný, ale to jistě brzo přijde. Závěrečná
čtvrthodina patřila soupeři, který vsadil vše na jednu kartu.

Zodpovědná defenziva byla však naší silnou zbraní a do
větších šancí jsme soupeře z 2. místa tabulky vlastně vůbec
nepouštěli. Ten měl jen několik trestných kopů z nebezpečné
blízkosti vápna, ale nic z toho. V závěru včas vyběhl na
nebezpečný pas Martin Kysilka, míč měl a po dvouminutovém
nastavení bylo po zápase.
Dík patří celému týmu! Někteří hráči hráli na nezvyklých
místech a poradili si s tím na výbornou. Třeba takový Honza
Chadima, vzrůstem asi nejmenší stoper ve střední Evropě.
Výškový handicap ("odskákal" to za něj Tom Patočka) nahradil
přehledem a poziční hrou. A obstála i čtveřice našich mladíků Petr Kučera, Martin Klusoň, Zdeněk Hurych a Marek Boštík mají
věkový průměr jen 18 roků! Ocenit nutno i hru soupeře, zápas
probíhal velmi korektně, Jablonští nám po zápase pogratulovali
a i vystupování jejich početných diváků bylo sympatické. Tak a další zápas hrajeme v Lanškrouně. Mělo by to být v neděli
14. října v 16 hodin na umělé trávě - ale s těmi "umělkami" to
bývá všelijaké. Každopádně můžeme jít do zápasu s otevřeným
hledím.
Cenný bod zvenku, ale mohly být i všechny tři
TJ LANŠKROUN B - FK SOKOL SEBRANICE 0 : 0
Nehrálo se v novém sportovním areálu Romana Šebrleho
s umělou trávou, ale na starém hřišti v Lanškrouně (podle
očekávání, domácí jen "klamali tělem"). Sestava:
Kysilka
T. Klusoň
Zahoran T. Patočka
Chadima
Kučera
J. Horníček Mitáš
Kalánek
M. Klusoň
Malý
Změny: 46. T. Patočka - J. Patočka, 64. M. Klusoň - Hurych.
Připraven: Pavliš. Rozhodčí: Mrázek (Chroustovice) - Jelínek
(Česká Třebová), Jansa (Ústí nad Orlicí).
Nejprve se nehrál fotbal, ale opravdu jen taková kopaná.
Úroveň hry oboustranně postupně stoupla a navrch měli spíš
domácí. Ve 12. minutě vyrážel tvrdou střelu Kysilka, což si
později musel ještě dvakrát úspěšně zopakovat. V 16. min.
zastavil soupeře M. Klusoň v duchu pravidel, hlavní sudí však
viděl faul a byl z toho pěkný mazec. I z něj jsme vyšli však bez
úhony. V poslední čtvrthodině poločasu o sobě dali několikrát
vědět naši i v ofenzivě. Malý po úniku pěkně po zemi odcentroval,
ale před dobíhajícími našimi brankář Marek zachránil. Pak ještě
nevyšla slibná kolmice od Mitáše středem na Malého. Do kabin se
tak šlo za stavu bezbrankového. Jestliže jsme se v první půli
převážně bránili, po přestávce byla řada v tomto směru na
domácích. V 55. min. se pustil do sóla M. Klusoň, byvše tísněn,
vystřelil však těsně vedle tyče. Pak se podobně zaskvěl i druhý
krajní bek Chadima, odcentroval a Malý pálil mimo. V 63. minutě
jsme dali gól, který však neplatil. Malého volej skončil v síti, v tu
chvíli však pomezní rozhodčí Jelínek zdvihl praporek pro ofsajd,
který nazvěme eufemisticky hodně přísným. Normální češtinou
řečeno, byl to úplně regulérní gól. Nechme však králi, co jeho
jest... Pak měli ještě šance J. Horníček a Kalánek, nic z toho ale
nevykvetlo. V 75. min. vyběhl Kysilka napravo za čáru vápna, aby
odclonil útočníka, což Mrázek posoudil jako faul. Kopal se trestný
kop, s nímž jsme si poradili. Hned poté byl vyloučen po druhé
žluté Horníček a čekalo nás závěrečných patnáct minut o deseti.
Bylo to opravdu nervózní a dramatické, naši však hráli v
defenzívě velmi zodpovědně a nějaké velké závary před
spolehlivým Martinem Kysilkou se nekonaly. V 91. minutě sudí
odpískal konec. Bodík z Lanškrouna má svou cenu.
Nyní jsme dvakrát doma, bude to však hodně těžké. Přijedou
béčka z čela tabulky. Tuto sobotu 20. října to bude nejprve rezerva
divizního Ústí nad Orlicí. Výkop je už v 15.30 hod.
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.
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Pozvánky
NOVÝ ZPŮSOB KONDIČNÍHO CVIČENÍ
VIBRAČNÍ PLOŠINA VE FITKU
NECHTE PLOŠINKU CVIČIT ZA VÁS
Každý ví, že ve fitness platí: „Bez práce nejsou koláče“, avšak
nyní jsme zbořili mýty! Nyní můžete cvičit, aniž byste se zpotili a
cvičit může už opravdu každý, i když nemůže nebo se mu nechce
nic dělat.
Nadstandartní Fitness Lubná se postará o každého.
Aby naše fitko oslovilo více lidí a umožnilo jim také se
udržovat v kondici, rozšířili jsme naše služby o velmi žádanou
vibrační plošinu.
Funguje na principu efektivních vibrací a mimovolních
tělesných reflexů, které způsobují stahování vysokého počtu
svalových vláken, jež nejsou při běžném tréninku ovlivnitelná,
a tím dochází k jejich intenzivnímu posilování. Stačí 5 min. stoje
s mírně pokrčenými koleny a výsledky se okamžitě dostavují.
Paže a záda lze pak procvičovat pomocí dvou gumových lanek
připevněných ke spodní části přístroje. Zpevňování postavy je
mnohem efektivnější než při standardním cvičení.
Pro kondiční cvičení je ideální. Optimálně zatěžuje lidský
organismus. Nemusíte se bát žádných nadměrných nárazů či
dopadů, které ničí klouby. Jediná síla, která přidává zátěž
lidskému organismu, je gravitace. A to v každém okamžiku a při
každém pohybu. Plošina způsobí, že vaše tělo jako by ,,vážilo”
víc při každém zrychlení způsobeném vibracemi.
Výhody:
1. Časově a fyzicky nenáročné (10-30 min.), efektivní, bezpečné
2. Vhodné i pro seniory a lidi s omezenou pohyblivostí
3. Výběr z několika programů dle kondice a cíle
4. 30 min. vydá za 1- 1,5 hodiny cvičení
5. Tvarování a zpevnění postavy, anti-aging efekt
6. Velmi efektivní spalování tuků, zlepšení kvality kůže (celulitida)
7. Snížení bolestivosti a zvýšení pohyblivosti kloubů
8. Zvýšení svalové hmoty, síly a dynamiky
9. „Masáž“ celého těla
10. Odbourávání stresu, relaxace a regenerace, tlumení bolestí
11. Stimulace metabolismu a lymfatického systému
12. Posílení kardiovaskulárního systému a kostí
(prevence osteoporózy)

LITOMYŠL - LIDOVÝ DŮM
neděle 18. 11. ve 14 hod.
Kateřinské odpolední čaje pro dříve narozené
- pořádá Farní charita Litomyšl.
neděle 25. 11. Třetí Litomyšlský den medu
- těšit se můžete na výstavu o životě včel a o historii včelařství
na Litomyšlsku, soutěžní ochutnávku medu, výrobky tradičních
řemesel, dětskou dílničku, domácí občerstvení, doprovodný
kulturní program.
sobota 8. 12. 2012 Mikulášská jízda parní vlakem
- odjezdy z Litomyšle směr Choceň v 10.40 a v 16.07 hod.
POLIČKA – TYLŮV DŮM
čtvrtek 8. 11. v 19 hod.
Všechnopártička - Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
- pořad Karla Šípa tentokrát s jediným hostem
středa 14. 11. v 19 hodin
Carmen a Flamengo – Španělský večer
- večer plný krásné hudby, ohnivého tance a krásných kostýmů.
sobota 24. 11. v 19 hod. - Čechomor
- koncert hudební skupiny hrající české, moravské, slezské a
slovenské lidové písně.

POZVÁNKA DO LUBNÉ
na 10. prodejní
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
8. prosince 2012 od 10 hodin
sál ,,Skalka“ v Lubné
bohatý kulturní program
od 13 hod. pokus o překonání
rekordu z roku 2008 ve vánočním zvonění
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!
V neděli 4. 11. 2012 ve 14 hodin
zahraje v kině v Lubné
divadelní společnost
ochotníků z Makova představení
CHUDÁK MANŽEL
- Moliérovu komedie mravů se zpěvy o třech dějstvích
Vstupné dobrovolné

Kino Lubná
11. 11. v 18.30 hod.
Madagaskar 3
animovaná dobrodružná komedie USA 2012, vstupné 30 Kč
25. 11. v 18.30 hod.
Muži v černém
akční sci-fi komedie USA 2012, vstupné 30 Kč

Plošinu můžete použít
samostatně nebo si ji
můžete zapojit k tréninku
po standardním cvičení ve
fitku. Výborné výsledky
jsou i ve spojení s formovacím zábalem.
Na plošinu se není třeba
objednávat. Minuta stojí
6 Kč, doporučeno je
10-30 min. Více informací
na tel. 605 877 699.
Mgr. Jitka Rubková

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti
listopad, prosinec 2012
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
3. 11. - 4. 11.
10. 11. - 11. 11.
17. 11. - 18. 11.
24. 11. - 25. 11.
1. 12. - 2. 12.
8. 12. - 9. 12.

Foto: Lubná

MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
MUDr. M. Kučerová, Polička,
MUDr. I. Moyseyenko, Litomyšl,
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
MUDr. J. Pokorná,
Litomyšl,
MUDr. J. Sejkorová, Polička,

461 619 670
461 724 635
461 612 733
461 614 614
461 615 414
606 202 501
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