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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 7. 11. 2012
ZO schválilo:
− program zasedání,
− rozpočtové opatření č. 3/2012,
− obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místním poplatku za svoz domovního
odpadu s tím, že cena od 1. 1. 2013 činí
580 Kč/obyvatele.
ZO vzalo na vědomí:
− návrh rozpočtu obce na rok 2013
− záměry místních podnikatelských
subjektů a rozšíření jejich aktivit ve
vztahu k územnímu plánování obce
− příkaz starostky k inventarizaci majetku
obce dle plánu,
− svolání komise pro místní zeleň za
účelem posouzení přijatých žádostí
o pokácení stromů.
ZO přijalo:
− návrh na pořízení územního plánu pro
paní Z. Kosťovou od pořizovatele MěÚ
Litomyšl odboru výstavby a územního
plánování s výrokem prověřit a zahrnout pozemek do ÚP pro stavební
účely; ZO s návrhem souhlasilo.
Starostka obce
− stanovila výběrovou komisi na
akci ,,Obnova místní komunikace a odstavných ploch na p. p. č. 505/1 v obci
Sebranice“,
− stanovila výběrovou komisi na
akci ,,Snížení energetické náročnosti
ZŠ v Sebranicích“,
− ocenila přítomné a poděkovala všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu
Podzimní výstavy,
− pozvala ZO a občany na
Předsilvestrovské posezení 28. 12.
2012.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 12. 12. 2012 a 16. 1. 2013
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Lenka Karalová, starostka obce

Upozornění
Vážení občané,
od 1. 1. 2013 vybíráme poplatky za svoz
domovního odpadu a za držení psů.
Částku nad 1000,- Kč lze rozdělit na dvě
splátky. Splatnost poplatku je 30. 4. 2013
(druhá splátka 30. 9. 2013).
Žádáme občany a chalupáře, aby při
platbách upřednostňovali zasílání poplatků
převodem na účet obce č. 1217273389/800,
var. symbol - číslo domu. Zaplatit lze také
složenkou či hotově, a to v úředních
hodinách v pondělí nebo ve středu na OÚ.
Poplatek za odvoz domovního odpadu
Poplatek je 580,- Kč za osobu, každé třetí
a další nezaopatřené dítě je od poplatku
osvobozeno.
Místní poplatek za psy
Poplatek za psy platí držitel psa s trvalým
pobytem v obci Sebranice. Poplatek se platí
za psy starší tří měsíců a je splatný nejpozději
30. 4. 2013. Sazba poplatku za kalendářní rok
činí: za prvního psa 200 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele
260 Kč.
Pes musí být označen známkou, kterou
obdržíte na OÚ.
Obecní úřad Sebranice

Informace FÚ
Vzhledem k obnově katastrálního operátu
upozorňujeme vlastníky nemovitostí na
povinnost podat do 31. ledna 2013 na
Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní
pracoviště v Litomyšli, daňové přiznání
k dani z nemovitostí na rok 2013.
Finanční úřad v Litomyšli

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v předešlých letech i v novém
roce proběhne také v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Malí koledníci tentokrát
zaklepou na vaše srdce i dveře v sobotu
5. ledna 2013. Současně hledáme ochotné
dobrovolníky, kteří by s uskutečněním sbírky
chtěli pomoci. Děkujeme.
Anna Klejchová, tel. 739 418 179

Sponzorem prosincového vydání
Sebranických novin
je firma LAMIDO, a. s.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v prosinci
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Ludmila Pohorská
Marie Vonková
Jitka Kovářová
Josef Minář
Jana Kocichová

86 let
81 let
60 let
60 let
50 let

,,Život využijeme nejlépe
tehdy, když ho věnujeme
něčemu, co trvá déle než
život sám.“
Anonym
V listopadu se na společnou cestu
životem vydali snoubenci
Petra Stříteská a Josef Žižka
Sebranice
Borová
Blahopřejeme!
V listopadu jsme se rozloučili
s Vlastou Šlesingerovou, Annou
Kopeckou a Annou Nechvílovou.
,,A přišla dlouhá noc a po ní
žádné ráno...“
Olga Scheinpflugová

Poděkování
Bolestivé je každé loučení s blízkým
člověkem, který nás navždy opustil. O to více
s maminkou, která nás nosila pod srdcem,
s láskou o nás pečovala, vychovala nás a byla
stále na blízku, i když jsme už odrostli a založili si své vlastní rodiny.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
přišli naposledy rozloučit s naší milovanou
maminkou, paní Annou Nechvílovou, a doprovodili ji na poslední cestě. Děkujeme vám
za projevy soustrasti a květinové dary.
Velké poděkování patří P. Jaroslavu
Kopeckému za jeho krásná a upřímná slova,
kterými provázel mši svatou a která pohladila
naše bolavá srdce.
Děti s rodinami

Pozvánky a přehled akcí v Sebranicích

Africký večer
V neděli 11. listopadu nepřijel do Sebranic Martin na bílém
koni, jak by se vzhledem k datu mohlo stát, ale někdo naprosto
jiný. Mezi naše občany se svým vystoupením zavítaly dvě
černošské sestry z Ugandy, které hudebně doprovodil manžel
jedné z nich.
Cílem představení, které společně s obcí připravilo sdružení
Pontopolis z Poličky a paní Markéta Tauerová ze Sebranic, bylo
přiblížení africké hudby
a tanců nám Evropanům.
Hudb a je n edílno u
součástí života Afričanů.
Přenášejí do ní vše, s čím
se střetávají v každodenní
realitě. Celkový obraz
o životě v Africe doplnilo
vyprávění a fotografie
Tomáše Ondrůška z jeho
cest po Ugandě. Diváci
mohli ugandským lidem
pomoci tím, že si
zakoupili tradiční výrobky
symbolizující tuto zemi korále, tašky.
Celý večer byl prodchnut
pozitivní energií a myšlenkami na to, že návštěva
Ugandy by stála za to.
Radka Kučerová

Srdečně zveme seniory
i jejich partnery na
Předvánoční posezení,
které se koná
ve středu 19. prosince 2012
od 14 hodin v jídelně
Agrodružstva Sebranice.
Svoz i odvoz zajištěn – zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě na tel.
461 745 133
nejpozději do středy 19. 12.
2012
do 11 hodin.

Pozvánky s přáním pro seniory vyrobily
děti ZŠ v družině pod vedením své
vychovatelky Dis. Petry Vetešníkové

Těšíme se na Vás!
Kulturní komise obce
Sebranice

Kulturní komise obce Sebranice
Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT,
který se koná
v neděli 16. prosince 2012 v 17 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích.
Starostka obce
srdečně zve občany na tradiční

PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ,
které se uskuteční
v pátek 28. 12. 2012 v 18 hodin na sále
kulturního domu v Sebranicích.
Nenechte si ujít velký
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ,
kterým společně ukončíme rok 2012.
Sraz 31. 12. v 19 hod.
na točce autobusu
u kulturního domu v Sebranicích.

Africké tóny v podání Tomáše Ondrůška a jeho ženy Joseline Amutuhaire
Foto: M. Čermák

Prezidentské volby
Vážení občané,
ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se konají volby hlavy státu.
Volební místnost se pro voliče otevře v pátek 11. ledna ve
14 hodin a uzavře se ve 22 hodin. V sobotu 12. ledna proběhne
hlasování od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb
proběhne 25. a 26. ledna 2013.
Volební místností pro obce Sebranice a Vysoký Les je
zasedací místnost Obecního úřadu Sebranice. 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 11. ledna.
Volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.
Zájemci o voličské průkazy si mohou zažádat již nyní, a to na
obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště. Průkazy se
mohou vydávat až 27. 12. 2012 (15 dní před volbami). Bližší
informace získáte na obecním úřadě.
Obecní úřad Sebranice
-2-

Ohlédnutí za Podzimní výstavou
V sobotu 27. a v neděli 28. října se konala v kulturním domě v
Sebranicích tradiční Podzimní výstava, kterou připravila kulturní
komise obce ve spolupráci s místním svazem zahrádkářů.
Snaha vytvořit kromě tradiční nabídky vystavovatelů i pestrý
doprovodný program po oba dny se zdařila. Sobotní návštěvníci si
mohli poslechnout autorské čtení spisovatelky Elišky Polanecké
z Vidlaté Seče,
která
četla
úryvky nejprve
ze své knihy
pro
malé
čtenáře. Malé
děti
její
pohádky
už
znají, protože
jim je paní
u č i t e l k y
předčítají
ve
školce před
Eliška Polanecká předčítá dětem

Litomyšli vznikalo jedno sgrafito hezčí než druhé.

Tvůrčí nasazení při výrobě sgrafit

Jako by počasí tušilo, jakou přednášku jsme připravili pro
návštěvníky na nedělní odpoledne. Uplakané, chladné počasí
doprovázelo slova spisovatelky Jarmily Doležalové o osudech její
maminky, která společně se svojí sestrou přežila vyhlazení osady
Ležáky za druhé světové války. Bylo to tíživé, ale nesmírně
zajímavé vyprávění o události, na kterou by se nemělo zapomenout.
O celkovou atmosféru výstavy po výtvarné stránce se postaraly
děti. Malé i ty větší. Žáci základní školy pod vedením svých
učitelek paní Dřínovské, Preclíkové a Vetešníkové vytvořily
zajímavé a nápadité výrobky a výkresy s podzimní tématikou.
Chodba obecního úřadu, jindy chladná a nevlídná, teď ožila
veselými draky, strašáky, ježky a dalšími postavičkami.
Děti z místní mateřské školy se zase postaraly o výzdobu
zasedací místnosti obecního úřadu. Na myšlenku, jak doplnit
výstavu fotografií ze života obce z posledních dvou let, nás přivedly
právě ony. Jejich postřehy byly inspirací k tomu, že výstava byla
koncipována jako procházka Sebranicemi. Takže po vyšlápnutí
kopce ,,Husince“ jste se ocitli tváří tvář vysílači na Sebranicích
a kolem MUDr. Mareše jste došli ke kulturnímu domu a na hřiště.
Cesta vás zavedla na koupaliště, na Třemošnou a potom na Pohoru
až ke ,,Třem kocourům“. Přes družstvo jste došli na Kaliště a z něho
už jste dorazili do cíle své cesty - ke kapličce na Pohoře.

spaním. Odpoledne pak paní Polanecká přednesla dospělým
vybrané kapitoly z knížky ,,Životem jako na houpačce“ a podle
reakcí dámské části publika bylo znát, že některé postřehy ze
společného soužití s mužem byly trefně vystiženy. Čtení to bylo
zábavné a milé, knihu můžeme s klidným svědomím všem
doporučit.
Dílničku pro děti, které neodolali ani někteří dospělí, tentokrát
připravila paní Dáša Procházková z Mozaiky z Poličky. Zhotovit
si tu bylo možné ptáčky ze šustí či uplést košík z pediga.

Adélka Kárská s Amálkou a Anežkou Dvořákovými bedlivě pozorují
Lucinku Vítovou při výrobě holubičky ze šustí.

Nedělní dopoledne se neslo ve znamení cestování a sportu. Své
životní zážitky z běžecké kariéry tu představil pan Mirek Havran z
Litomyšle, který o nich napsal knihu ,,Běhání je droga“ a na
výstavě měl autogramiádu.
Zájemců o jeho knihu i zážitky
z cest po Americe, kterou
procestoval, bylo mnoho,
a proto slovo dalo slovo a pan
Havran pro sebranické zájemce
na jaře připraví besedu o svých
koníčcích - sportu a cestování.
Máte se na co těšit!
Kdo někdy obdivoval na
zámku v Litomyšli sgrafita,
kterými je vyzdoben, měl v
neděli jedinečnou možnost si
jejich výrobu zkusit. Pod
rukama návštěvníků i odborným dohledem Mgr. Miluše
Vopařilové z Regionálního
muzea v

Sebranice očima dětí

foto: M. Čermák, více na www.sebranice.cz

Dovolte nám poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a
zdárném průběhu celé výstavy. Vřelé díky patří i těm, kteří napekli
cukroví a další dobroty, které zpříjemnily tradiční posezení od těch
nejmladších návštěvníků po nejstarší generaci.
Děkujeme také za vaše příspěvky. Na dobrovolném vstupném se
vybralo 7 370 Kč. Knihovna Sebranice, ČSZ, MŠ a ZŠ obdržely
podíl ze vstupného ve výši 1 000 Kč. Zbytek částky 3 370 Kč
přibude do pokladny kulturní komise a bude použit na financování
dalších akcí. Za kulturní komisi ještě jednou děkují Jana Svobodová
a Miluše Vopařilová.

Mirek Havran
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Sváteční slovo

Malí hasiči v Krkonoších
První listopadový víkend jsme my - malí hasiči - vyrazili na
ukončení sezóny do Krkonoš na chalupu v Babí. Výlet naplánoval
náš hasičský trenér Jiří Kopecký s celou svojí rodinou a společně
s rodinou Glänznerovou se o nás dobře starali.
Vyrazili jsme v pátek odpoledne Avií, takže cesta byla dlouhá
a ,,hopsavá“, ale s kinedrylem a statečným zpěvem jsme to
vydrželi...
V sobotu ráno jsme se vydali do Trutnova na prohlídku hasičárny.
Viděli jsme tam hasičské terénní auto, cisterny, jeřáby, nafukovací
člun, velitelské auto a další. Taky jsme si prohlédli zkušební dráhu,
na které hasiči trénují zásah při požáru ve dvoupatrovém domě.
Po dobrém obědě jsme šli procházkou na nedalekou pevnost z
II. světové války. Bunkr se nám líbil snad ještě víc než hasičárna!
Pak ještě přišlo spoustu her, večerní diskotéka, opékání párků v
krbu, malý ohňostroj. Unavení jsme padli do postelí.
V neděli nás čekala už jen snídaně, závěrečný úklid chalupy a
potom hurá domů!
Moc děkujeme za zajímavé zážitky, dobré jídlo a těšíme se na
příště!?!
Jménem malých hasičů ,,Soptíků“ Martin Kopecký

Soptíci na
návštěvě u
hasičů v
Trutnově
Foto:
Vojtěch Nagy
Děkujeme Jirkovi Kopeckému a jeho rodině za odvahu
uskutečnit pro malé hasiče víkendový pobyt v Krkonoších, kterého
se zúčastnilo 16 dětí, z toho polovina jen ve věku 7 let. Děkujeme za
péči, nová poznání a zážitky.
Rodiče

Hasičky ze Sebranic
Před lety se v Sebranicích dala dohromady skupina „děvčat“, aby
trénovala na závody v hasičském útoku. To jsem mezi ně ještě
nepatřila. Po nějaké době trénovat přestaly. A to z prostých důvodů.
Byly těhotné, nebo zkrátka zaneprázdněné mamky. I několikrát po
sobě a hlavně jich bylo víc najednou.
Asi po šesti letech klidného mateřství se „probudily z komatu“
a vyhrály! Tak bylo vyhlášeno naše vítězství na prvních závodech
v Čisté, kde jsme opravdu 8. září 2012 vyhrály na Memoriálu
Vladimíra Bauera. Závodu se zúčastnila tři družstva žen. Byl to sice
poněkud groteskní závod, ale my si to patřičně užily. A to i náš
doprovod a podpora ze Sebranic. Bylo to zasloužené vítězství. Před
prázdninami se totiž začaly scházet ty „původní“ matky hasičky
doplněny nováčky. Celé prázdniny jsme se poctivě každý týden
připravovaly na hřišti u koupaliště, i když není jednoduché domluvit
se v takovém počtu na trénink. Naše píle přinesla ovoce. Zářijový
pohár vybojovaly s nasazením všech sil - i těch psychických - tyto
hasičky: Jana Kopecká, Jana Vomočilová, Jana Ondráčková, Olga
Schöberová, Miluška Vopařilová, Lucka Klusoňová a Lydie Nagyová.
Po euforii z vítězství jsme se přihlásily na závod Sádek Open 2012
konaný 29. 9. 2012. Tento závod byl už na vyšší úrovni, jelikož se tam
sjela celá okresní elita. Ani tam jsme ale neudělaly ostudu. Z deseti
družstev žen jsme skončily na šesté příčce. Náš vlastně první
opravdový závod v této sestavě a nebyl prohraný. Nestály jsme na
stupních vítězů, ale s prázdnou jsme neodjely. Odjížděly jsme
spokojené a plné elánu do další sezóny.
Nebyla to však jen zásluha nás sedmi závodnic, ale i našeho trenéra
Míry Kopeckého. Ten věnoval velké množství svého volného času
našim tréninkům a přípravě na závody. Touto cestou mu za všechny
„hasičky“ děkuji za přípravu i nervy při závodech. Míro, děkujeme!
Za hasičky Sebranice Lydie Nagyová
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Milovaní,
píši vám tyto řádky v předvánočním čase – adventu. Právě
adventní doba, která předchází událostem vánočních svátků, je
velikou nabídkou. Je to způsob, jak moc hezky prožít i celou dobu
vánoční. Samozřejmě že nejde jen o to vnější, což je také potřebné,
ale o připravenost srdce k přijetí tohoto velikého Daru Vánoc –
Boha, který vstoupil do našeho světa. Bůh, který přichází jako Dítě.
Ne aby odstranil tolikeré zlo, ale aby dal smysl tomu, co dělá náš
život někdy krásným, jindy těžkým.
Jeden pán vypráví: „Vidíte tenhle svícen? Je to památný svícen
naší rodiny. O každých Vánocích po řadu pokolení se do svícnu
vkládá malá vánoční svíce. Velká by se do něj ani nevešla. Ale tady
nejde o to, jak je velký svícen, ani o to, jak dlouho v něm vydrží
svíčka hořet. Jde o to, že v něm svíčka hoří. A proč? V naší rodině
se dospělí sesednou spolu ke stolu potom, co se na Štědrý večer
rozdají dárky a děti se uloží ke spánku. Svícen se postaví na stůl a
do něj se vloží malá svíčka a rozsvítí. Mlčíme. Ta svíčka nesvítí
dlouho, nejvýš půl hodiny. A během té chvíle se snažíme myslet
jeden na druhého, myslet na ty, kdo z naší rodiny se nemohli
zúčastnit štědrovečerní oslavy, myslíme na malé děti, které jsme
uložili ke spánku. Uděláme si čas,... čas, abychom se zamysleli, co
je v našich vztazích pokřiveného, čím jsme šli v uplývajícím roce
jeden druhému na nervy. Co bychom měli udělat, abychom, než ta
svíce dohoří, nalezli nějaké řešení naší situace, našeho pokřiveného
vztahu... Nejde o dlouhé přemýšlení, rozvažování. Ony takové
nápady něco zlepšit ve vztahu dvou lidí, ve vztahu rodiny přicházejí
rychle a neomylně, pokud má člověk toho nebo onoho, o kterém
uvažuje, opravdu rád. Pokud na něj myslí s láskou a pokud ví, že na
řešení onoho vztahu má vyměřený čas. Taková chvíle, může být
chvílí záchrany.“
Ale není potřeba, aby tu byl nějaký svícen. Stačí obyčejná
svíčka, okolo které se rodina sesedne a mlčí. Co pak může
z takového mlčení vyrůst, co všechno se může narodit. Kolik vztahů
by se nerozpadlo, kolik dětí by neztratilo domov. Stačilo by tak
málo, najít si takový čas a mít odvahu se zamyslet. Kolik vztahů by
nedohořelo, rozsvítilo by se během doby, než dohoří svíce. Někdy
stačí chvíle a zachrání vztah, zachrání celý život, zachrání se štěstí.
Proto se i advent může stát takovým časem, kdy podaří vidět
tolik obyčejných a stejně tak i důležitých věcí. Nemusíme čekat až
na Vánoce. Toto vám všem moc přeji a stejně i požehnanou dobu
adventu a vánočních svátků.
P. Vojtěch Glogar, salesián
Vánoční program v kostele v Sebranicích a Lubné
16. 12. - předvánoční koncert pořádaný OÚ Sebranice
21. 12. - příležitost ke svátosti smíření od 14 hodin
22. 12. - koledování - návštěva nemocných a dříve narozených
23. 12. - koncert v kostele v Širokém Dole - 14 hodin
24. 12. - Štědrý den - 16.00 Dětská „půlnoční“ s přineseným
betlémským světlem, (zpívá mládežnická schola)
- 24.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. Slavnost Narození Páně
- 7.30 Sebranice
- 9.30 Lubná
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lezník
- od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen k návštěvě jesliček
26. 12. – svátek svatého Štěpána
- 7.30 Sebranice
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Široký Důl
30. 12. – svátek Svaté Rodiny (s obnovou manželských slibů)
- 7.30 Sebranice
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lubná
31. 12. – svatého Silvestra (závěr občanského roku)
- 16.00 Sebranice – mše na poděkování za uplynulý rok
- 23.00 Sebranice – s prosbou o Boží ochranu a požehnání
do nového roku
1. 1.
– slavnost Matky Boží, Panny Marie
- 7.30 Sebranice
- 9.45 Sebranice
- 11.00 Lezník
5. 1.
- žehnání domů ve farnosti
6. 1. - slavnost Zjevení Páně (tří králů) – žehnání vody, křídy
a kadidla. Závěr vánoční doby - 13. ledna (svátek Křtu Páně).

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Sportovní úspěchy I. stupně
Přespolní běh
Každým rokem reprezentujeme naši školu v oblastním kole
přespolního běhu konaného v Litomyšli. Jedná se o náročný běh
terénem – park za Městskou sportovní halou.
Zúčastnit se může libovolný počet dívek i chlapců od 3. ročníku.
Ti nejúspěšnější postupují, a z naší školy také postoupili, do
okresního kola pořádaného v Liboháji v Poličce. Dále jednotlivci
již nepostupují.
Oblastní kolo:
žáci 3. tříd: Jiří Jílek, Jan Kyselý
žákyně 4. tříd: Lucie Letáčková, Petra Zindulková
žáci 4. tříd: Martin Jílek, Dominik Šmíd
žákyně 5. tříd: Anna Drobná
Okresní kolo:
žáci 3. tříd (1000 m): Jan Kyselý (6:10), 12. místo
žáci 4. tříd (1000 m): Dominik Šmíd (5:23), 2. místo
Martin Jílek (5: 36), 5. místo
V obou kolech žáci podali pěkné výsledky.
Kinderiáda
Dne 17. 10. proběhla v Litomyšli Kinderiáda – atletická soutěž
škol pro žáky prvního stupně ZŠ. Soutěžilo mezi sebou 30 škol
Pardubického kraje (20 městských a 10 venkovských). Zvítězila
ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. My jsme po celkovém součtu
bodů obsadili 20. místo. Na přední pozice jsme se sice
neprobojovali, ale někteří jednotlivci se radovali z pěkného
umístění.
Soutěžící:
2. třída: Veronika Jiráňová, Vojtěch Kárský, běh a skok z místa
14. místo
3. třída: Tereza Kuchtová, Jan Vostřel, běh 6. místo a autový hod
15. místo
4. třída: Barbora Košňarová, běh 17. místo
Dominik Šmíd, hod 10. místo
5. třída: Anna Drobná, Lukáš Kučera, běh 2. místo a skok daleký
1. místo
Štafeta: Jan Vostřel – Dominik Šmíd – Vojtěch Kárský – Lukáš
Kučera, 14. místo
Všem závodníkům GRATULUJI, konkurence byla veliká.

Úspory energie s Tomem a Erikou
To je výukový program pro školy, které byly zatepleny
z finančních zdrojů Evropské unie. Sdružení TEREZA pozvaly
všechny školy na seminář o této problematice. Společným cílem
je úspora energií. Žáci by měli zjistit, jaké důvody vedou
k šetření energií, jak spotřeba energie souvisí s poškozováním
životního prostředí, proč byla naše škola zateplena a jak oni sami
mohou k dalším úsporám nejen ve škole přispívat.
Materiály, které jsme dostali pro každou třídu, připravil tým
složený z metodiků Sdružení TEREZA, dále odborníků na
energetiku a zateplování a pedagogů základních a středních škol.
Doufáme, že získané materiály budou motivujícím prvkem
k šetrnému způsobu zacházení s energií i na naší škole.
Zuzana Laštovicová
Exkurze na SŠZaT a Úřad práce v Litomyšli
Ve středu 17. 10. 2012 uskutečnila 9. třída exkurzi na Střední
škole zahradnické a technické v Litomyšli.
Naše první kroky vedly samozřejmě do sborovny. Tam na nás
již čekal pan učitel Krška. Vysvětlil nám, jak to ve škole chodí
a které tam jsou obory – jestli s maturitou nebo s výučním
listem. Poté přišla paní učitelka. Rozdělili jsme se na dívky a
chlapce. Pedagožka měla na starosti dívky a my jsme šli s panem
Krškou. Postupně jsme navštívili pár tříd a nakonec jsme se
dostali do plně vybavených dílen. S děvčaty jsme se sešli před
jídelnou, kde si nás převzala zástupkyně ředitele a provedla nás
po zahradnické části školy. Mohli jsme prozkoumat faunu
a flóru celého objektu. Nejzajímavější ale bylo, že jsme si mohli
„pochovat “ krajty.
Po exkurzi ve škole jsme šli na Úřad práce. Tam na nás čekal
pan Koráb. Pověděl nám, podle čeho máme volit střední školu
a jaká zaměstnání jsou nejlépe uplatnitelná v životě.
Po těchto zajímavých informacích jsem si trochu ujasnil, který
obor bych chtěl studovat.
Jiří Večeře, 9. třída

SŠZaT Litomyšl - technická část foto: ZŠ

Žáci na kinderiádě

foto: ZŠ

Mgr. Ilona Břeňová
3. třída navštívila Obecní úřad v Sebranicích
V rámci Prvouky jsme probírali téma Domov, proto jsme
zavítali na OÚ Sebranice. Pod velmi pěkným vedením paní
Kučerové jsme si poslechli výklad o vedení kronik. Musím uznat,
že takové zapisování do kroniky vyžaduje velikou pečlivost
kronikáře jak po stránce obsahové, tak i formální.
Děti si kroniky se zájmem prohlédly. Nejvíce vyhledávaly
svoje Vítání občánků, vítání svých sourozenců a na fotkách známé
osoby.
Děkuji obecnímu úřadu za vstřícnost a sladkou odměnu pro
děti.
Mgr. Ilona Břeňová

Úřad práce v Litomyšli
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foto: ZŠ

Co se děje za dveřmi ZŠ?
nasbíraných plodů a odpadových materiálů, kreslili i malovali vše,
co se k podzimu váže.
Nyní Vás srdečně zveme na vánoční výstavu do Lubné, která
se bude konat 8. 12. 2012. Můžete zde vidět nejen krásné výrobky
a výkresy dětí, ale i načerpat inspiraci a nové nápady pro domácí
„kutění“.
Tímto chci všechny rodiče a přátele školy znovu požádat
o jakýkoliv materiál, který bychom mohli v hodinách Vv a Pč
využít. Není třeba utrácet za drahé zboží nabízené v obchodech,
když každý z nás máme doma plno nepotřebného odpadu, který
jsme schopni ve škole zužitkovat. Každý malý dárek pro nás
znamená plno možností a ušetření Vašich peněz (např. knoflíky,
kartony, papír, látky, pytlovina, CD, odřezky dřeva, korálky,
drátky, staré vánoč. ozdoby...).
Předem děkuji za pomoc a ještě jednou všechny zveme na
výstavu a přejeme pohodový předvánoční čas.
Mgr. Hana Preclíková

Žáci 3. třídy skládali básničky
Na stole
J. Procházka, F. Kotouček, J. Jílek, V. Zavoral
Na stole leží tužka,
vedle ní leze muška.
Nad ní lítá beruška,
byla to dobrá letuška.
Myš a sýr
G. Vostřelová
Na stole sedí myška,
píše dopis, je to velká fuška.
Když dopis dopíše,
běží do skrýše
pro kousek sýra,
bude v něm díra.
Zima
T. Glänznerová, J. Vostřel, P. Jána
Zima, zima, zimička
hází bílá peříčka.
Sáňkujeme, lyžujeme
a všichni se nasmějeme.

Vánoční cukroví, vůně jehličí a světla svíček
patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra,
setkání s přáteli a vlídné slovo.
Ať Vás tato rodinná pohoda, štěstí, zdraví a
kouzlo vánočních svátků provázejí také po celý
rok 2013.
Vedení školy

Roční období
T. Glänznerová, J. Vostřel, P. Jána, T. Kuchtová, A. Renzová,
N. Kysilková
Jaro, léto, podzim, zima,
každým rokem je nám prima.
Jaro, léto, podzim, zima,
každou zimou je tu zima.

Pozvánka

Drak
A. Kárská, L. Vítová
Byl jeden drak
a ten lítal jako mrak.
Když pak potkal sluníčko,
připálil se maličko.
Musí rychle letět domů
dát si obklad na svou hlavu.
Adresa zní Sebranice,
letí hbitě skrz ulice.
Lehl si a dal si čaj.
A druhý den?
Mohl proletět celý Pardubický kraj.
Navštívil město Pardubice,
líbilo se mu převelice.
Mgr. Ilona Břeňová
Sbíráme a tvoříme
27. a 28.11. 2012 jste mohli zhlédnout výrobky našich žáků z
I. i II. stupně na Podzimní výstavě v Sebranicích. Tvořili jsme z

Plesová sezóna v Sebranicích
Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle
a bez předsudků na
7. ročník FARNÍHO PLESU,
který se koná
11. ledna 2013 ve 20 hodin
v KD v Sebranicích.
Hraje kapela
PROXIMA z Vysokého Mýta.
Bohatá tombola a občerstvení.
Těšíme se na Vás!
Sobota 19. ledna - ZEMĚDĚLSKÝ PLES
pořádá Agrodružstvo Sebranice
Sobota 26. ledna - DĚTSKÝ PLES
pořádá sebranická mládež a SDB Sebranice
Pátek 1. února - HASIČSKÝ PLES
pořádá SDH Sebranice

Práce dětí ze ZŠ na Podzimní výstavě v Sebranicích foto: ZŠ
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Rozhlédni se, člověče

Něco pro dobrou náladu

Strážný vrch na Hřebči
Tak zase jednou rozhledna, která je lehce dosažitelná i ze
Sebranic. Mezi Svitavami a Moravskou Třebovou byl postaven, jak
známo, silniční tunel. Ten je s trochou nadsázky řečeno častěji
zavřený než otevřený, ale to se nás, rozhlednářů, tolik netýká. Před
tunelem na Hřebči, kde stojí hostinec U Tety, lze odbočit vlevo po
červené značce, která však přímo k rozhledně nevede. Dá to trochu
hledání, věž nestojí totiž přímo na Strážném vrchu, ale pod
jeho vrcholem (610 m n. m.), čímž je omezen i samotný
výhled. Rozhledna byla postavena zásluhou města Moravská
Třebová a otevřena 4. 7. 2010 společně se zpřístupněním
hřebečských důlních stezek. Její zajímavý tvar ze dřeva a železa
symbolizuje důlní věže a vyztužení hornických štol. Nahoru vede
67 schodů do výšky čtrnácti metrů. Pohodlnější přístup je z opačné
severní strany odbočkou u hájovny ze silnice mezi Dětřichovem
a Kunčinou.
Výhled z rozhledny je především na východ. Ke spatření se nabízí
Králický Sn ěžník, Su chý vrch, L áz ek či celá
oblast Moravskotřebovska. A také blízké Mladějovské hradisko,
kde donedávna stála rovněž rozhledna. Ta připomínala spíš lovecký
posed, ale výhled z ní byl snad i lepší než ze Strážného vrchu. Byla
však před časem zbourána. V jednom z turistických průvodců je
jako nejbližší vlaková zastávka pod rozhlednou Strážný vrch
uvedena stanice Nová Ves. To je ovšem blbost, jedná se jen o úzkokolejku z Mladějova na Hřebeč, která je v provozu pouze v letní
sezóně o víkendech. Jako vítanou turistickou atrakci ji však při
návštěvě rozhledny rozhodně nevynechejte. Kdo tam chce opravdu
vlakem jet, nejbližší stanicí je Mladějov na Moravě - trať číslo 017
z České do Moravské Třebové. Na Mladějov mají
mimochodem nedobré vzpomínky sebraničtí fotbalisté. Kdykoliv
tam hráli, tak zatím vždycky po férovém boji prohráli.
Tak šťastnou cestu a pěkný výhled!
Z. Vandas (příště pramáti českých rozhleden Kleť)

služební cesty a ,,pradlena“ byla právě v nejlepším. Při prošetřování
se pak hájila tím, že k tomuto účelu nepoužívala várnici na hlavní
jídlo, na níž za léta používání přece jen ulpívá mastnota, nýbrž tu na
čaj, tedy relativně čistou. A pak prý várnici vždy pečlivě vymyla.
Nuž tedy, přeji všem dobrou chuť. A o silvestrovském večeru
nepijte rozhodně čaj!
Z. Vandas

MAS Litomyšlsko informuje
6. výzva k příjmu žádostí o dotaci
MAS Litomyšlsko předběžně informuje, že v měsíci prosinec, po
vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci, je možné konzultovat
připravované žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh.
Ke konzultacím je nutné se vždy dopředu telefonicky objednat. Příjem
žádostí o dotaci se očekává ve dnech 6. 1. – 18. 1. 2012. Veškeré
informace budou uveřejněny včas na internetových stránkách
www.mas-lit.cz.
Podání žádosti o dotaci do PRV – projekty spolupráce –
„Putování historií a časem“
MAS Litomyšlsko ve spolupráci s MAS Železnohorský region, MAS
Region Kunětické hory podaly v říjnu 2012 žádost o dotaci na projekt
spolupráce – „Putování historií a časem“. Jedná se o vytvoření
informační brožurky, ve které budou zaneseny zajímavé turistické
cíle. Tato aktivita bude spojena i se soutěží pro děti. Výsledky
hodnocení budou vyhlášeny v březnu 2013.
Projekt Finanční gramotnost ,,Platím, platíš, platíme, co z toho nám zůstane?“
MAS Litomyšlsko ve spolupráci se společností Partners vytvořila
projekt, jehož cílem je realizovat řadu seminářů pro žáky základních
a středních škol regionu, díky kterým budou dětem a studentům
předány informace o základech hospodaření s penězi. Semináře jsou
určeny pro žáky 9. tříd základních škol a pro studenty 3. ročníků
středních škol. Semináře budou lektorsky zajištěny manažerem
společnosti Partners, který tuto aktivitu provádí v rámci spolupráce s
MAS Litomyšlsko. Samotná realizace seminářů proběhne v roce 2013.
Na prosinec roku 2012 je plánován také seminář pro veřejnost, další
informace o semináři získáte na www.mas-lit.cz nebo na tel.:
733 705 320. Seminář je bezplatný. Zveme tímto na seminář všechny
obyvatele regionu, kteří se chtějí naučit jak lépe hospodařit s penězi.
Projekt Personální poradenství - ,,Zpět na trh práce“
MAS Litomyšlsko plánuje realizovat projekt, který má za cíl
podporovat takové cílové skupiny obyvatel, které mají obtíže najít
pracovní místo nebo plánují změnu dosavadního pracovního místa.
Ideou tohoto projektu je nabídnout služby obyvatelům regionu, kteří
skutečně pracovat chtějí, ale potřebují poradit při hledání práce – (jak
lépe napsat životopis, jak vyhledávat pracovní místa, jak ohodnotit
svoji kvalifikaci na pracovní místo, jak vystupovat při pracovním
pohovoru). Projekt by měl být financovaný s finanční podporou
Pardubického kraje z Programu obnovy venkova. Cílovou skupinou
projektu jsou mladí lidé po škole, maminky po mateřské dovolené,
lidé ve věku 50+ a ostatní obyvatelé regionu. Semináře budou
realizovány v případě schválení dotace na celém území regionu MAS
Litomyšlsko v roce 2013.
Příprava integrované strategie území MAS Litomyšlsko
MAS Litomyšlsko začala zpracovávat strategický dokument
s názvem „integrovaná strategie rozvoje území“. V tomto dokumentu
budou stanoveny konkrétní cíle, priority a oblasti, do kterých by měly
být směřovány dotace rozdělované prostřednictvím MAS Litomyšlsko
v letech 2014 – 2020. Příprava strategického dokumentu podle
stanovené osnovy již začala, byl sestaven pracovní tým, který se bude
podílet na jeho přípravě spolu s kanceláří MAS Litomyšlsko. Tento
dokument nebude připravován „od stolu“, naopak, měl by maximálně
zohledňovat potřeby a přání obyvatel z území působnosti MAS
Litomyšlsko. MAS Litomyšlsko bude proto usilovat o co největší
zapojení všech obyvatel regionu do přípravy tohoto strategického
dokumentu, a to prostřednictvím dotazníkového šetření v území,
setkávání s občany nebo řízenými rozhovory se zástupci měst, obcí,
svazků obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol a
dalších subjektů. Více o možných způsobech zapojení se do přípravy
dokumentu naleznete na webových stránkách MAS Litomyšlsko
www.mas-lit.cz, kde budou zveřejňovány aktuální informace o přípravě
integrované strategie rozvoje území.

Něco pro dobrou náladu
PŘED SILVESTREM ČTYŘI PŘÍBĚHY Z VRÁTNICE
Strategická místa ve vrátnici někdejších státních podniků
musela být před více než čtvrtstoletím obsazena spolehlivými
a prověřenými lidmi. Nejinak tomu bylo v nejmenované firmě
v blízkém městě, kam jednou zavítala delegace ze spřáteleného
podniku v Budapešti. Sekretářka si její členy odvedla do
kanceláře příslušného náměstka a jednání začalo. Za chvíli
shodou okolností přišla za jedním zaměstnancem jeho sestra,
která měla velkou vadu řeči. Bylo jí velmi špatně rozumět, přesto
se domáhala vstupu. Vrátný se na ni chvíli díval a pak záležitost
vyřešil po svém. Zvedl telefon, vytočil číslo sekretářky a řekl jí:
,,Máte tady ještě jednu Maďarku. Přijďte si pro ni na vrátnici“.
Jindy za ředitelem přijeli tři zahraniční pracovníci, pro změnu
z tehdejší NDR. Vrátný se dle předpisů ptal na jejich jméno. Ti se
pochopitelně domnívali, že se ptá na jméno toho, za kým jdou.
Zapsal tedy jméno prvního: ,,Novák“. ,,A vy?“, oslovil druhého:
,,Novák“. Když i ten třetí v řadě opakoval Novák, vrátný zavolal
sekretářce: ,,Soudružko, přišli sem tři chlapi a všichni se
jmenujou jako náš starej. Tak to asi budou nějaký příbuzný.
Posílám je nahoru, běžte jim naproti“. Německá delegace se tedy
nakonec přece jen dostala do té správné kanceláře...
Do inspekční knihy musel vrátný nebo vrátná zapisovat
všechny dle jejich soudu jen trochu mimořádné události. Bylo
možno se tam například dočíst toto: ,,Dne 26. 5. v 10.15 hodin
zneužil inženýr Dvořák mé chvilkové nepřítomnosti (malá strana)
a nepozorován se bez propustky proplížil vrátnicí. Když jsem se
vracela z toilety, nasedal právě venku do svého automobilu
a ještě mi provokativně z okénka zamával."
Poslední případ je poněkud neuvěřitelný a snad až morbidní, ale
už je to dávno promlčené. Jedna vrátná si noční službu krátila
tím, že si občas jen tak v ruce prala své prádlo. Používala k
tomuto bohulibému účelu várnici, v níž se vozily obědy pro
zaměstnance. Pak svoje ,,bombarďáky“ vždy rozvěsila na topení
a libovala si, jak to do rána krásně uschlo. Přišlo se na to
náhodou, když se jedno auto vrátilo před půlnocí nečekaně ze
-7-

-8-

Fotbalové ozvěny mužů
Ve sněhové vánici hráli jako o život a nemohli nezvítězit
FK SOKOL SEBRANICE - FK ČESKÁ TŘEBOVÁ B
4 : 2 (2:1)
Nevím - nejsem tady zdaleka celý fotbalový život, ale řekl
bych, že to byl jeden z nejlepších zápasů sebranické historie. Proti
České Třebové hrajeme z celé té přehršle existujících béček
nejraději a většinou se nám daří. Počasí, vpravdě dušičkové počasí
však tentokrát přichystalo všem aktérům takřka nelidské
podmínky, s nimiž se naši hráči vyrovnali zdárně a se ctí. Po sérii
převážně mnoho neřešících nerozhodných výsledků bylo už
zapotřebí bodovat naplno, což se díky obětavosti a notné dávce
fotbalového umu povedlo. Sestava:

Na závěr sezóny přivezli opět remízu
- ale mohlo být ještě lépe
SOKOL VERMĚŘOVICE - FK SOKOL SEBRANICE
2 : 2 (2:0)
Tak už je to jasné. Nerozhodné výsledky jsme měli na podzim
2012 prostě propachtovány. Není ovšem remíza jako remíza,
některé byly ztrátou (zejména ta v Kunčině), jiné zase ziskem. Na
malém hřišti ve Verměřovicích jsme mohli být tak trochu na
rozpacích, do které kategorie tento bodík zařadit. Byli jsme lepší,
mohlo se vyhrát - ovšem v poločase jsme se 0:2 "vezli". Takže
dejme tomu, že půl na půl. Poslední sestava roku:
Kysilka
T. Klusoň Chadima T. Patočka Kalánek
Kučera J. Horníček Mitáš Hurych
M. Klusoň
Malý

M. Kysilka
T. Klusoň M. Neumeister T. Patočka J. Chadima
P. Kučera J. Horníček P. Mitáš P. Kalánek
M. Klusoň
J. Malý
Střídali: 64. T. Patočka – J. Patočka, 73. Kučera - Z. Hurych, 82.
M. Klusoň - J. Pavliš. Připraven Haupt. Rozhodčí:Felkl (Chrast) Šťourač (Slatiňany), Kolbaba (Třemošnice). Diváků tak stovka,
ostatním se do té sloty asi nechtělo. Přišli však o hodně. Ti, kdož
se tam pod stříškou kiosku u chutných nápojů choulili, to jistě
potvrdí.
Hned ve 3. minutě zužitkoval Horníčkův centr Petr Kučera ve
vedoucí branku - 1:0! Hosté však pak zapnuli na plné obrátky
a výkonem potvrzovali, že nejsou v čele tabulky tak pro nic za nic.
Třebová měla - málo platné - víc ze hry a na těžkém terénu si
vytvářela střelecké šance. Díky naší obezřetné defenzívě však její
hráči pálili většinou z větší vzdálenosti, takže jeden z nejlepších
hráčů zápasu Martin Kysilka všechno pochytal. Koncovka
domácích nebyla tak četná, ale daleko efektivnější. V 24. minutě
si na centr naskočil Pavel Kalánek a hlavou zvýšil na 2:0. Hned
o tři minuty později však Kysilka první střelu jen s obtížemi
vyrazil a u dorážky byl nejdřív hostující Vomáčka. Stav byl zase
jen o gól, tedy 2:1. Třebová mocně tlačila a chtěla do půlky
vyrovnat, obrana Sebranic s Kysilkou v čele byla ale už
nepřekonatelná. Dvě šance jsme však v závěru poločasu měli my!
Nejprve Mitáš v dobré pozici zaváhal a místo střely chtěl
přihrávat, načež pak Malý svými zasekávačkami prokličkoval
obranou a tváří v tvář brankáři Hotmarovi pálil do autu.
Co se hostům nepodařilo do přestávky, povedlo se hned po
půlce. V 49. minutě v nastalém zmatku před bránou se nejlépe
orientoval Král a zblízka dokopl míč do sítě. Vyrovnáno bylo na
2:2 a zdálo se být zle nedobře. Chumelení houstlo čím dál víc
a přihrávat po zemi na delší vzdálenost bylo postupem času takřka
vyloučeno. Za těchto podmínek bylo zapotřebí
především maximální bojovnosti a té měli - při vši úctě k soupeři naši přece jen o poznání víc. V 63. minutě jsme šli poznovu do
vedení. Honza Horníček posadil míč z pravé strany přesně na
hlavu Tomáše Patočky, brankář se po míči natahoval marně a bylo
to 3:2! Hosté se vpředu už neprosazovali tak jako v prvním
poločase, víc ze hry jsme měli teď už my. Kalánek střílel v nadějné pozici nad břevno, krátce před svým střídáním se ocitl
v šanci i Kučera. V závěru boje vyšlo i druhé střídání, když na
hřiště přišel v 84. minutě Pavliš. Ne že by on dal gól, ale do
rozhozené obrany hostů se vzápětí prosadil Pavel Kalánek, jemuž
terén svědčil asi nejvíce a zvýšil na 4:2. A všechen promrzlý lid
v hledišti zajásal, neboť bylo jasné, že ve zbývajících minutách to
naši kluci už nepustí. Když se v 90. minutě ještě jednou zaskvěl
Kysilka, bylo rozhodnuto a sudí Felkl to odpískal.
Krása fotbalu je prchavá, přistupujme k ní tiše a skromně. Dobrá
věc se však tentokrát podařila. Dík patří nejen všem hráčům, ale
i divákům, kteří i v těchto nelidských podmínkách dorazili.
Sezonu zakončíme za týden v sobotu 3. listopadu venku na hřišti
ve Verměřovicích. Hraje se už ve 14 hod. Tam jsme nejprve před
časem prohráli, minule remizovali - takže co že zbývá?
Uvidíme...

Nezbeda střídal v 64. min. Hurycha, připraven dorostenec Vopařil,
případně v nouzi nejvyšší zraněný Zahoran. Toť vše. Oba naše
góly střílel Malý. Rozhodčí: Papáček (Česká Třebová) - Šejna
(Libchavy), Beneš (Letohrad). Delegát Kabát (Hradec nad
Svitavou).
,,Turci“, jak si sami ve Verměřovicích s oblibou odjakživa
říkají, jsou v tabulce na lichotivém 2. místě. Ta tabulka I. B třídy
je ovšem vyrovnaná tak jako snad v minulosti nikdy. Na jaře bude
tím pádem o postup i sestup pořádný mazec. Ale na to je přes
zimu času dost. Hned v 6. minutě se zranil brankář Martin
Kysilka. Byl ošetřován, ale naštěstí mohl pokračovat. První šanci
zápasu jsme měli my, když po Kalánkově trestném kopu
dorážka Kučery mířila vedle. V 17. minutě odpískal sudí celkem
správně naši ,,malou domů“. Nepřímý kop zblízka se odrazil od
zdi, u dorážky byl dřív útočník domácích a Verměřovice poslal do
vedení, 1:0. Měli jsme však poté víc ze hry, a pokud nějaké
gólovky byly, stalo se tak před domácím gólmanem Wendligem.
V 22. minutě byl po střele Horníčka překonán, míč odvrátil
obránce na roh. Hurych pak pálil po autovém vhazování nečekaně
z otočky těsně mimo, načež po průniku Malého také bek tečoval
se štěstím nad břevno. Gól jsme však dostali do poločasu pohříchu
my, stalo se tak doslova do šatny v 43. minutě, kdy tečovaná střela
zaplachtila nad Kysilkou do sítě. Poločas tedy 2:0, ale nic nebylo
ztraceno, jak se po změně stran taky ukázalo.
Druhý poločas jsme začali docela zhurta, domácí obrana se
měla co ohánět. V 54. minutě nestačila na naši kombinaci,
u koncovky byl důrazný Jiří Malý a bylo to už jen o gól - 2:1. Pak
se vůbec poprvé na podzim připomněl snad už uzdravený Pepa
Nezbeda, který vystřídal Zdeňka Hurycha. Tlačili jsme soupeře do
defenzívy dál a čím dál i víc, z čehož rezultovalo vyrovnání.
Běžela 72. minuta a po sólové akci opět Jiří Malý odhalil
gólmanovu slabinu a po zemi ho prostřelil - 2:2. Domácí poznali,
že by mohlo být zle. Bránili až do konce velmi houževnatě a dali
najevo, že prohrát poslední zápas roku doma - o přestávce
zdánlivě jasný - by za Boha nechtěli. Bod jakoby ale stačil i nám
(jsme na to zvyklí) a utkání se dohrávalo bez větších vzruchů před
oběma brankami. Konečný nerozhodný výsledek 2:2 tedy vcelku
snad odpovídá poměru sil, i když... No, berme to.
Fotbalový rok 2012 tedy pro nás skončil. V tuto chvíli jsme na
11. místě, ale některá mužstva mají ještě před sebou nedělní zápas,
případně dohrávky z minulého týdne. Takže si asi pohoršíme. Je
faktem, že jsme v posledních pěti kolech neprohráli (od 30. září!),
ale na jaře v kompletnějším složení budeme muset ty početné
remízy z větší části vyměnit za tříbodové výhry. V sobotu mají
hráči svou tradiční hodnoticí schůzi, i na těchto internetových
klubových stránkách se k sezóně ještě číselně i slovně vrátíme.
Teď nezbývá, než poděkovat našim věrným divákům za největší
návštěvy v celé soutěži na domácím hřišti a zvláště těm, kteří nás
doprovází povzbuzovat i při zájezdech na hřiště soupeřů.
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.
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Vánoční přání

Pozvánka

Inzerce

a zúčastněte se 10týdenního intenzivního kurzu
VÝZVA NA SOUBOJ S VÁHOU
Za 3 nejlepší výsledky účastníků peněžitá odměna
2 000 Kč, 1 500 Kč a 1 000 Kč
Kurz zahrnuje:
10x kurz s odborníkem na redukci (informace
nutné ke správnému hubnutí a zdravému
životnímu stylu),
10x kruhový trénink pod vedením certifikované
fitness instruktorky,
2x zdravé nutriční jídlo,
průběžné proměřování tělních hodnot na
speciálním přístroji,
zdravé svačinky, nápoje pro odbourávání tuků,
ochutnávky zdravých potravin.
Vyberte si Váš kurz:
od 3. 1. každý čtvrtek od 19 do 20 hod.
ve FITNESS Lubná,
od 7. 1. každé pondělí od 19 do 20 hod.
v prostorách MŠ Sebranice,
od 8. 1. každé úterý od 9.30 do 10.30 hod.
ve Wellness centru v Poličce.
Cena kurzu 1 490 Kč
Pro přihlášení do kurzu a více info volejte co nejdříve
na tel. 605 877 699 (Mgr. Jitka Rubková)
OMEZENÁ KAPACITA !

Dejte si dárek, který Vás změní

KADEŘNICTVÍ
NĚMCOVÁ MICHAELA
nabízí

Vánoční dárkové balíčky
Wella
Dárkové poukazy
Novinka:
Vyhlazení a ozdravení vlasů
speciálním přípravkem
s Juvexinem
(trvanlivost až 5 měsíců)
Rovnání vlasů
(vlasy zůstanou rovné i po
umytí - trvanlivost
až 5 měsíců)
Tel. 737 955 202

Pozvánky z Lubné
31. 12. 2012 - Silvestrovský ohňostroj v 18 hodin před obecním
úřadem. Poté se bude podávat na zahřátí starostova polévka.
6. 1. 2013 - Tříkrálový koncert v 15 hodin v kapli sv. Anny
Plesová sezona 2013
4. 1.
PRVNÍ PLES
19. 1.
Ples KDU - ČSL
26. 1.
Ples TJ Sebranice
1. 2.
Ples SDH
16. 2.
Ples Lubenských žen a TJ Sokol Lubná

Těším se na vaši návštěvu!
Michaela Němcová

Ping-pongový turnaj
Salesiánské středisko mládeže zve
amatérské hráče stolního tenisu
na další ročník
PING - PONGOVÉHO TURNAJE,
který se koná v sobotu 5. 1. 2013
v kulturním domě v Sebranicích.

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti
prosinec 2012, leden 2013
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
8. 12. - 9. 12. MUDr. J. Sejkorová, Polička,
15. 12. - 16. 12. MUDr. S. Ševčík,
Polička,
22. 12. - 23. 12. MUDr. P. Ševčíková, Polička,
24. 12. MUDr. D. Švecová,
Litomyšl,
25. 12. MUDr. I. Veselíková, Litomyšl,
26. 12. MUDr. F. Zeman,
Litomyšl,
27. 12. MUDr. O. Zeman,
Polička,
28. 12. MUDr. M. Adamcová, Polička,
29. 12. MUDr. S. Adamcová, Polička,
30. 12. MUDr. S. Adamec,
Polička,
31. 12. MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
1. 1. MUDr. A. Drdová,
Sloupnice,
5. 1. - 6. 1. MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
12. 1. - 13. 1. MUDr. V. Hebltová,
Sloupnice,

Začátek: 8.30 hod. - 1. kategorie (mladší žáci, 1. - 5. třída)
- 2. kategorie (starší žáci, 6. - 9. třída)
12.00 hod. - 3. kategorie (od 15 let výše)
S sebou: svačinu, pití, boty na přezutí, pálku

Pravidelný svoz odpadů
Prosinec 2012, leden 2013
Popelnice: 7. 12., 21. 12., 4. 1.
Plasty: 10. 12., 7. 1.

606 202 501
461 724 423
461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 613 827
733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 725 987
461 634 157
465 549 236
461 612 733
465 549 236
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