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Na vědomost se dává všem sebranickým
a přespolním občanům, že

v sobotu 1. března 2014
budou se ve vsi Sebranice, na návsi u kapličky,
konat

MASOPUSTNÍ HODY
Program:
• od 11.00 hodin zabijačkové dobroty
- za rozumný peníz ochutnáte prdelačku, mozeček,
jitrnice, jelita, tlačenku
- žízeň zaženete pivečkem, štamprličkou, gročkem
- ochutnáte pravé masopustní koblížky
• od 13.30 hodin maškarní rej
- k pobavení, pro zasmání roztodivné masky budou
k mání
- venkovská kapela pod vedením Jana Pohorského
S maškarami se poveselíme a pak dobu postní zahájíme.
Neváhejte a na masopustní hody do Sebranic
přijďte!
Těší se na vás
místní udržovatelé lidových tradic,
Kulturní komise obce Sebranice
a Sbor dobrovolných hasičů Sebranice!
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INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO

Permanentky na koupaliště

Veřejné zasedání dne 19. 2. 2014
Přítomno bylo 10 členů ZO.
ZO schválilo:
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a Smlouvu
o právu provést stavbu mezi obcí Sebranice
a ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva se týká
pozemku p. p. č. 499/31 v k. ú. Sebranice.
- Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Sebranice. Hospodářský výsledek
za rok 2013 je 0 Kč.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě dle § 1267 občanského zákona za jednorázovou úplatu
500 Kč. Smlouva se týká pozemku
p. č. 121/2 v k. ú. Pohora v obci Sebranice.
- Provoz sportovišť, cenu permanentek
a vstupné na koupaliště pro sezónu 2014 ve
stejných cenách jako v roce 2013.
- Finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na
zajištění sociálních služeb provozovaných
Oblastní charitou Polička na rok 2014.
- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
od ČR UZSVM. Jedná se o převod pozemků p. č. 509/5, 509/6, 509/7 oddělených
z pozemku 509/3 v k. ú. Sebranice.
ZO vzalo na vědomí:
- Žádosti na opravu komunikace v k. ú. Sebranice, p. p. č. 498/26 a p. p. č. 502/3
a souhlasí se zařazením do pořadí oprav
místních komunikací.
- Zaslání: Žádosti o posečkání s platbou dle
platebního výměru, Správní žaloby proti
rozhodnutí o odvolání, Žádosti o prominutí
platby penále, Odvolání proti platebnímu
výměru na penále kanceláří Mgr. Zwyrtek
Hamplové, která nás v této věci zastupuje.
- Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP
ČR v rámci OPŽP, Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a KD v Sebranicích,
instalace TČ vzduch/voda a solárních kolektorů.
- Žádost Římskokatolické farnosti Sebranice
na pokácení 4 vzrostlých stromů u kostelní
zdi naproti základní škole.
- Žádost, kterou stavebník žádá o přidělení
stavebního pozemku za účelem podnikání.
ZO neschválilo:
- Prodej části pozemku p. č. 265/2 v k. ú.
Sebranice.
Lenka Karalová, starostka obce

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Sebranicích Vám opět
nabízí možnost objednání permanentek
na letní sezónu roku 2014 pro vstup do
sportovního areálu v Sebranicích. Permanentky si můžete objednávat do
31. 5. 2014, a to buď telefonicky na čísle
461
745
133,
maile m
na
obec@sebranice.cz nebo osobně
v kanceláři obecního úřadu.

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
ve středu 19. 3. 2014 v 19 hodin
v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Sebranicích
Lenka Karalová, starostka obce

Důležité upozornění
Dne 26. 2. 2014 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu obce Sebranice. Nejpozději do 7 dnů, tedy do
5. 3. 2014, lze uplatnit písemná stanoviska a připomínky, a to na MěÚ v Litomyšli, odbor výstavby a územního plánování.
Lenka Karalová, starostka obce

OÚ Sebranice
PERMANENTKY
narozeni 2009–2014
narozeni 1999–2008
narozeni 1998 a dříve

zdarma
90 Kč
160 Kč

CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ
Tenisový kurt
60 Kč /hod.
Plážový fotbal
100 Kč/ hod.
Plážový volejbal
60 Kč/hod.
Ping-pongový stůl
20 Kč/hod.
Souprava na tenis
30 Kč/hod.

Prosba
Milí spoluobčané,
s blížícím se dnem uskutečnění
V. Setkání rodáků - v sobotu 31. 5. 2014,
se na Vás obracíme s prosbou o pomoc
při shromažďování a aktualizaci adres pro
zaslání pozvánek bývalým občanům Sebranic. Za období 2009–2013 uvítáme sdělení
platných a nových adres i případná úmrtí.
Požadované informace nám můžete
sdělit osobně na OÚ Sebranice nebo na
tel. č. 461 745 133, e-mail:
obec@sebranice.cz, a to nejpozději do
14. 3. 2014.
OÚ Sebranice

Omluva
Omlouváme se všem, kteří neobdrželi únorové vydání Sebranických novin. Chyba však nenastala na naší straně, neboť noviny byly vytištěny již
31. 1. 2014 a ihned předány k roznosu.

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v březnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Drobný
Josef Klejch
Josef Jílek
Jiří Šturc
Jan Švec
Jaroslav Ondráček
Lenka Karalová
Anna Marešová
Václav Kučera

84 let
80 let
75 let
70 let
65 let
55 let
55 let
50 let
50 let

„Všichni chtějí mít přítele,
ale nikdo se nestará o to,
aby byl přítelem.“
Alphonse Karr
V měsíci únoru se narodili
Tereza Kovářová a Jiří Pohorský
Rodičům blahopřejeme!
V únoru jsme se rozloučili s paní
Alenou Řezáčovou.
„Kdo v srdcích žije - neumírá.“
František Hrubín

Zapojte se do kompostování
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka zažádal o dotaci v rámci SFŽP na domácí kompostéry. V rámci této dotace budou nakoupeny kompostéry o velikosti cca 1100 l.
Spoluúčast občanů bude činit 500 Kč, přičemž cena kvalitního kompostéru je cca
2.800 Kč.
Upozorňujeme občany, kteří mají
o získání kompostéru zájem, aby se nahlásili na obecním úřadě. Z dotace obdržíme
omezené množství kompostérů, proto
s objednáním kompostérů neváhejte.
OÚ Sebranice, 461 745 133

Pozvánka

OÚ Sebranice

Oznámení

Sdružení obcí mikroregionu
Litomyšlsko-Desinka
srdečně zve na

MUDr. Zahnášová oznamuje, že od
pátku 7. 3. 2014 bude každý pátek v Lubné
ordinovat od 13.00 do 15.00 hodin a v Sebranicích od 15.00 do 17.00 hodin. Ostatní dny zůstává ordinační doba stejná jako
doposud.
OÚ Sebranice

které se koná
v neděli 23. března 2014
ve 14 hodin na Skalce v Lubné.

Svoz nebezpečného odpadu

K tanci a poslechu zahraje

Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci
v dubnu. O přesném termínu svozu budou
občané včas informováni.
OÚ Sebranice

Pravidelný svoz odpadů
Březen, duben 2014
Popelnice: 14. 3., 28. 3., 11. 4.
Plasty: 3. 3., 31. 3.
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SETKÁNÍ SENIORŮ

POHORANKA
Doprava i občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás!
Vstupné dobrovolné.
Rozpis autobusu:
Pohora
13.25 hod.
Třemošná
13.35 hod.
Sebranice, u KD
13.45 hod.

Obecní mariáš

Pozvánka

Obecní mariáš v Sebranicích má již v kalendáři své pevné místo, a proto se druhou sobotu v únoru do kulturního domu sjeli
hráči z širokého okolí, aby zkusili své štěstí v jeho IV. ročníku.
Organizátoři do startovní listiny zapsali 64 účastníků, z toho
8 místních. Začátek byl v 11 hodin, hrála se 4 kola, mezi kterými
byly přestávky na občerstvení. Hráči na jednotlivá kola se losovali. Cílovou skupinou jsou dospělí hráči, ale mladá generace bohužel zastoupena nebyla. V současné době převažuje věková kategorie 60 let a více, která tvořila větší polovinu zúčastněných hráčů,
a to 34. Nejstarším hráčem turnaje byl tradiční návštěvník pan
Jaroslav Sokol z Poličky (86 let) a nevedl si vůbec špatně. Dalších
13 hráčů věkem odpovídá kategorii 50–59 let, pouhých 9 hráčů
bylo do 50 let a 8 hráčů z celkového počtu nebylo věkem zařazeno. Vítězem se stal pan Josef Jirmásek z Poličky, který zatím u nás
nevynechal žádný ročník. Odměnu si mohl vybrat z bohaté tomboly, do níž ceny věnovali místní i přespolní podnikatelé. Jim patří
poděkování za to, že nám v době nabité plesové sezóny vyhověli
a přispěli tak k vynikající úrovni turnaje.

Kulturní komise obce Sebranice zve všechny děti,
jejich rodiče, prarodiče a přátele
na turnaj ve stolní hře

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
který se uskuteční

v sobotu 15. března 2014 ve 13 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Na věku nezáleží - přijďte si pohrát!
Těšíme se na Vás!
Pro hráče, kteří se chystají navštívit turnaj poprvé, nabízíme
seznámení se s pravidly:
1) před započetím hry mají všichni hráči nasazeno
2) začíná vždy nejmladší hráč u stolu
3) hraje se pouze se 2 figurkami
4) hraje se „na vyhazování“
5) na spravedlivý průběh u každého stolu dohlíží rozhodčí z řad mladistvých
Vítány jsou i malé děti, které „na klíně“ odpovědné osoby
mají chuť zkusit si zahrát tuto známou hru.
Občerstvení za drobný peníz připraveno stejně tak jako odměny všem!
Kulturní komise

SAN Vás zve
V neděli 23. března 2014 se bude konat

POUŤ
ve 14.00 hodin sraz u Killerovy kaple ve Vysokém Lese
a odtud půjde průvod k Demelově kapli
ve Sněženkovém údolí, kde proběhne bohoslužba.
Pavel Kučera a dcera Natálka dohlížejí na správný průběh hry

Sebranický turnaj má mezi lidmi velmi dobrý zvuk, mnozí si
chválí jeho pohodovou až téměř rodinnou atmosféru. Ta ale nevznikne sama od sebe. Za ty čtyři ročníky se vytvořila stabilní
parta lidí, bez jejichž pomoci, vědomostí a zkušeností by nebylo
v silách kulturní komise mariášový turnaj těchto kvalit uspořádat.
Tým s velkým ,,T“ tvořili rozhodčí Pavel Kučera, Jiří Šturc a Josef
Stříteský ml. Hezčí část týmu zastupovaly Radka Večeřová a Iveta
Čechová, které měly na starosti občerstvení, a kterým za pípou
zdárně sekundoval Ladislav Karal. Roli číšníka si vyzkoušel Kryštof Kučera. Pomocnou ruku každoročně podává i kamarád Vlasta
Hladík z Horního Újezda. Vysokou laťku svého kuchařského
umění ani letos nesnížila usměvavá Boženka Horáčková, po jejímž vepřu-knedlu-zelu se jen zaprášilo. Všem velmi děkujeme!

Srdečně zveme na povídání Spolku archaických nadšenců

SKOTSKO
neděle 23. března 2014 v 19 hodin
sklepení Morie, Sebranice č. p. 8

Pozvánka
Vážení,
navštěvuji výroční členské schůze našich spolků, buď jako
pozvaný host za obec, ale v některých spolcích jsem řádný člen.
Při posledním setkání na schůzi ČZS mě zaujala „úvaha“,
která byla přednesena předsedou svazu, přítelem p. Josefem
Jílkem (tak mile se mezi sebou oslovují všichni přítomní):
„Svazová zahrádkářská činnost je něco, čím je Česko v rámci
Evropy skutečně výjimečné. A to je dobře – zahrada je ta největší
místnost vašeho domu, a proto by měla být prostorem společenským.
Obývací pokoj nebo kuchyň jsou po celý rok stejné. Zahrada
se na jaře probouzí, raší a kvete, přes léto se rozvíjí do plné
krásy a přináší úrodu, na podzim se vybarvuje do tisíců barev
a v zimě spí.
Zahrada je místností nejkrásnější. Místem, kde trávíte čas
s vašimi přáteli a blízkými.
Přeji Vám, aby se Vám povedlo právě takovou zahradu vytvořit a užít si jí.
Přeji Vám krásný zahrádkářský rok.“ Tolik úvaha.
Každý u toho svého domečku máme kousek zahrady, sadu,
kde si velebíme obývací pokoj v přírodě.
Obec Sebranice společně s ČZS pro Vás uspořádá několik
praktických lekcí přímo na zahradě. 1. lekce se bude konat
u č. p. 108 v Třemošné, kde nám odborník na sadařství
p. Volejník ze Střední zahradnické a technické školy Litomyšl
ukáže prořezávání stromů v praxi s výkladem.
Akce se bude konat 5. 3. 2014 v 15.45 hodin. Sraz u domu
č. p. 108 v Třemošné.
Lenka Karalová, starostka obce

Pohled na hráče
Foto: M. Čermák 2x

Tato akce, pořádaná kulturní komisí, byla v minulých letech
stěžejní finanční záležitostí a výdělek sloužil komisi k pořádání
dalších akcí až do konce kalendářního roku. Výtěžek z letošního
Obecního mariáše činí 14.800 Kč, takže pořadatelé mohou být
opět spokojeni.
Radka Kučerová
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Únorové akce dětem pokaždé jinak…
a pomyslnou „štafetu“ přebírá pí Bc. Lýdie Nagyová ze Sebranic.
Za nápaditou atmosféru doplněnou dětskou tombolou a soutěžemi pro děti děkuji spolu s ostatními rodiči pí uč. Tmejové, Švecové, Průžkové, jejich kolegyňce pí Prokůpkové a všem jejich rodinným příslušníkům, bez kterých by se průběh karnevalu neobešel.
Dále děkuji pí Janě Chadimové za zajištění cukrovinek, stejně
tak manželům Miluši a Petru Vopařilovým za starost o občerstvení,
což na karnevale nebylo poprvé.
Jsou děti, které se na tento druh zábavy těší a naopak, v tento
den sehrála svůj celodenní turnaj v Poličce fotbalová přípravka
(chlapci r. 2005 a 2006), jsou současně i děti nemocné nebo
s neštovicemi… Určitě někoho z dospělých, kteří jinak doprovází
své děti, dnešní odpoledne lákalo strávit před TV přenosem a vychutnat si tak slavnostní zakončení 22. ZOH v Soči vč. hokejového
finále (i když bez účasti našich národních barev). Jiného vskutku
slunečný den sváděl k „jarní“ procházce přírodou…
Přesto to na celkové návštěvě až tak neubralo. A tak to má být,
když se něco v dobrém přichystá…
Jana Svobodová

Dětský ples
Velkým zážitkem letošní plesové sezony pro malé i odrostlejší
děti byl Dětský ples, který se konal o pololetních prázdninách
v sobotu 1. 2. 2014 v kulturním domě v Sebranicích.
Tuto velmi povedenou akci připravila mládež z naší farnosti.
Všichni zúčastnění z široké veřejnosti zde mohli prožít hezké
odpoledne naplněné bohatým kulturním programem.
Malí i velcí tanečníci a tanečnice přišli ve společenském oblečení, mohli se zúčastnit nejrůznějších her a soutěží, poslechnout
si hodně muziky, kterou zde zajišťovali hudební mistři a při které
se nechalo hezky
tančit. Své vystoupení si připravila
mladší i starší
děvčata tanečního
k r o u ž k u
„Tanečko“, oporou jim byl i jeden
odvážný kluk.
Co se letos
naučili
čerství
absolventi tanečního kurzu, to
bylo náplní dalšího předtančení, které si připravila místní mládež.
Pro děti byla připravena i bohatá tombola a vězte, nebylo dítěte,
které by s radostí a úsměvem na tváři nesvíralo v ruce alespoň
jeden dárek z tomboly. Štěstí na výhru měli snad úplně všichni…
Na závěr chceme moc poděkovat všem, kteří nabídli svůj čas,
síly, množství nápadů i energie k tomu, aby se takhle hezká akce
mohla uskutečnit. Těšíme se na další Dětský ples.
Marcela Jílková
a za návštěvníky Jana Svobodová

Uprostřed pí uč. Průžková v roli černošky

Král a královna tanečního parketu 2014 na pomyslném stupni vítězů,
zleva: Kristýna Kysilková, Kateřina Korečková, Adéla Kárská, Lucie
Vítová, Jiří Jílek a Markéta Jílková.
Foto: M. Vítová 2x

Foto: T. Klejchová 2x

Dětský karneval

Turnaj ve stolním tenise pro děti

Kompletní tým z naší MŠ připravil dětem v neděli
23. 2. 2014 na sále kulturního domu v Sebranicích po roce tradiční dětský karneval. Letošní téma „LETEM - SVĚTEM“ bylo
již předem známo. Potkat zde proto bylo možné všelijaké postavičky v různorodých kostýmech, tak jak různorodá je i celá Země, kontinenty apod. Letošní karneval však byl výjimečný ojedinělým loučením.
Po 4,5 letech v naší MŠ se v důsledku zvratů ve svém soukromí od 1. 3. 2014 rozhodla trvale vrátit do svého rodného kraje
(chrudimského okresu) pí uč. Marcela Průžková a ve své profesi
pokračovat na Pardubicku (zkrátka pracovní nabídka přišla
v jinou dobu než s novým školním rokem). Za přítomnosti rodičů a dětí byla tato akce vhodnou příležitostí společně se užít,
karnevalově si zařádit a poté se s poděkováním jí a s přáním
šťastné nové životní etapy rozloučit… Na její pozici nastupuje

V sobotu 15. 2. 2014 se uskutečnil v sebranické orlovně další
ročník turnaje ve stolním tenise, tentokráte pro děti a mládež do
9. třídy ZŠ. Úvodní slovo, z dětství Dona Boska, v podání otce
Pavla Hertla, bylo hezkou motivací účastníků na očekávanou hru,
na kterou se všichni těšili.
Celkem se turnaje zúčastnilo 10 sportuchtivých dětí a mládeže
do 9. třídy ZŠ. Turnaj se hrál systémem „každý s každým“ na dva
vítězné sety. Původně měli být účastníci rozděleni podle věku do
dvou kategorií (1.–5. třída a 6.–9. třída). Do první kategorie 1.–
5. třída se přihlásil pouze Martin Jílek a stal se tak automaticky
jejím vítězem. Proto se obě kategorie spojily.
Mnoho zápasů bylo velmi vyrovnaných a napínavých
a mnohokrát zvítězil jen ten, kdo měl více štěstí. Někomu se dařilo
více, někomu méně, ale tak to ostatně ve sportu chodí. Vyhrát bohužel nemohou všichni. Po velkém úsilí všech hráčů o co nejlepší
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Pokračování na další straně

Únorové akce dětem pokaždé jinak

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Pokračování z předchozí strany

Skóre:

umístění nakonec turnaj směřoval do svého konce. Vítězem se stal
Matěj Kysilka, který v celém průběhu neprohrál ani jeden set!
Druhý skončil Jakub Večeře a na 3. místě se umístil Kryštof Kučera. Všichni účastníci si domů odnesli nějakou odměnu za úsilí
a snahu o co nejlepší výsledek. Za odměny moc děkujeme všem
sponzorům.
Celý turnaj se nesl v duchu přátelské atmosféry. Děkuji všem,
kdo se turnaje zúčastnili. Doufám, že si všichni zahráli a příjemně
strávili sobotní dopoledne.
Za organizátory Antonín Kopecký

Lubná : ZŠ Palackého, M. Třebová
Lubná : Třebovští tygři
Lubná : white hawks, Svitavy
Lubná : Modrásci, Litomyšl

2:4
3:2
6:3
6:1

Mgr. Ilona Břeňová
Zápis do 1. třídy - Z deníku kocoura Modroočka
Byl kočičí? Na děti, které k nám přišly, si totiž počíhali „kočky a kocouři“ z páté třídy hned za dveřmi. Po stopách kocoura Modroočka je pak prováděli celou školou, až je dovedli do
blízkosti jeho domečku. Děti si mohly s kočkami kreslit, cvičit
nebo hrát s hračkami, zatímco rodiče vyplňovali potřebné formuláře. Nakonec se ale všichni s kocourkem přece jen setkali
v učebně 3. nebo 5. třídy. Pohráli si s interaktivní tabulí, stříhali
a malovali. S kocourkem se nakonec rozloučili písničkou či básničkou. Domů si odnesli dárečky na památku.
Za učitele 1. stupně J. Bauer
Vpředu Filip Malý a pí uč. Laštovicová

1. místo - Matěj Kysilka, 2. místo - Jakub Večeře, 3. místo - Kryštof Kučera
Foto: pořadatelé

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Pí uč. Dřínovská a Matouš Votřel

Okresní kolo Školského poháru České pojišťovny ve florbale –
I. stupeň
Dne 28.11. 2013 se naše škola zúčastnila okresního kola velké
florbalové soutěže Školský pohár České pojišťovny v MSH Litomyšl.
V tomto turnaji hráli tito žáci: Jan Kyselý, Jiří Hrůzek, Martin
Jílek, Vítězslav Kuchta, Dominik Šmíd, Filip Chadima, Pavel Jána,
Jan Vostřel, Vít Zavoral, Dominik Flídr, Vojtěch Kárský.
Jelikož jsme venkovská škola, musela jsem vybírat sportovně
nadané kluky ze tří odvětví sportu – florbalu, hokeje a fotbalu.
Bylo těžké sestavit tři trojice, které by odpovídaly maximální sehranosti.
Po prvním prohraném zápase s Moravskou Třebovou jsme udělali změnu v sestavě hráčů a do konce turnaje kluci nepustili ani
bod. Na konec jsme se umístili na krásném 1. místě a postoupili
jsme do krajského kola, které se koná 9. 2. 2014 v Přelouči.
Děkuji všem zúčastněným hráčům za vynikající sportovní nasazení.

Lumír Pospíchal a kočky z 5. třídy
Foto: ZŠ 4x

Školský pohár ČP - okres
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Kraj Smetany a Martinů
Kraj Smetany a Martinů se představuje - Obec Pomezí
Historie obce Pomezí se začala psát před staletími a její vznik
je zřejmě těsně spjat se založením města Poličky. Lokátor a zakladatel Poličky Konrád z Leevendorfu dle dochovaných historických materiálů nezakládal jen Poličku ale i okolní obce. Obec
Pomezí (v době vzniku Leevendorf) dostala svůj název právě po
svém lokátorovi, který zde obdržel rychtu se šenkem. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 13. století. Podruhé se o obci
dovídáme v souvislosti se vznikem litomyšlské diecéze, kde je
jmenován kostel v Laubendorfu, to se psal rok 1349. Zřejmě také
k tomuto datu patří vybudování kostela v gotickém slohu. Historie kostela sv. Jiří je dlouhá a zajímavá. Svoji současnou podobu
kostel získal v roce 1727. Během svého vývoje obec náležela
k svojanovskému a bysterskému panství. V roce 1578 bylo
v obci vybudováno sídlo, které nechal postavit bratr Jana Bezdružického Zdislav Abdon. Tady již nalezneme nový název obce
Limberk.
V roce 1712 se datují první zmínky o vzniku školy, která ještě
neměla svoji budovu. Teprve v letech 1874–1875 byla vybudována budova školy. Vyučování bylo německé. První česká menšinová škola byla otevřena až v roce 1921 v provizorních prostorách. Nové budovy se česká menšinová škola dočkala v roce
1938. Po druhé světové válce byly obě budovy opraveny a poslední rekonstrukcí prošly v posledním desetiletí dvacátého století.
Složitá situace se zásobováním vodou byla vyřešena v roce
1928–1929, kdy byl uveden do provozu nově vybudovaný vodovod. Elektrifikace obce byla vyřešena v roce 1948. Důležité
rozhodnutí přišlo v roce 1950, kdy byl obci přidělen současný
název – Pomezí.
Největší rozmach začala obec prožívat v 70. letech. Postupně
byly vybudovány dva pavilony mateřské školy, postaveny dvě
samoobsluhy, zrekonstruován kulturní dům a provedena celková
rekonstrukce budovy čp. 4, kde našly své zázemí poštovní úřad,
obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, digitální telefonní ústředna
a dva byty. Celkovou opravou a modernizací prošly i obě budovy základní školy. Autobusové zastávky se dočkaly modernizace. Nutná byla pro obec výstavba čerpací stanice, vodojemu
a vodovodních řadů, oprava asfaltových komunikací, rekonstrukce kulturního domu, přístavba školní kuchyně u základní školy
horní, kabelizace telefonní sítě, oprava a budování mostků, demolice a úprava plochy u budovy čp. 5, výstavba dětských hřišť
v areálu obou škol a jiné.
Celkovou rekonstrukcí a přístavbou prošla hasičská zbrojnice,
v roce 2003 byla obec plynofikována a vybudovány dva sportovní areály u ZŠ horní a sportovní areál u ZŠ dolní, kde se nachází
fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské
hřiště, sportovní dráha pro hasiče a budova šaten, kde jsou šatny
pro sportovce, fitcentrum a bufet. Hřbitov a budovy v areálu
hřbitova postupně dostaly novou tvář. Je ještě spousta malých
i velkých stavebních akcí, které byly v uplynulých letech vybudovány ku prospěchu všech obyvatel obce.
Největší a finančně nejnáročnější stavba splaškové kanalizace
byla zahájena na podzim roku 2011 a dokončena v prosinci
2013.
Od roku 1999 má obec svůj znak a prapor.
V roce 2006 získala obec v soutěži Vesnice roku Bílou stuhu za
práci s mládeží. Ze získaných finančních prostředků byla vybudována počítačová učebna na II. stupni ZŠ.
Poměrně rozsáhlá je v současné době výstavba rodinných
domů a z toho vyplývající zvyšující se počet obyvatel obce.
Obcí prochází cyklotrasy a v zimě můžete potkat v přilehlých
lesích běžkaře.
Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu naší obce.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – březen 2014
Bystré
8. 3. 2014 - Světáci - divadelní komedie známého filmového díla
scénáristy Vratislava Blažka a režiséra Zdeňka Podskalského
v podání ochotnického spolku Vířina z Víru. Divadlo se uskuteční od 18.00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
14. 3. 2014 - „Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize“
- přednáška s botanikem RNDr. Václavem Větvičkou, která se
koná od 18.00 hod. v Komunitním sále MFD. Součástí besedy
bude prodej knih V. Větvičky. Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
1. 3. 2014 - Újezdský masopust
V 15.00 hod. zahájení v hostinci U Machů, odtud vychází masopustní průvod do sokolovny, kde je připraven kulturní program.
O d 1 9 .0 0 h o d . Ma š k ar n í b ál v so ko lo vn ě .
22. 3. 2014 - Josefovská estráda - od 19.00 hod. v sokolovně,
v programu vystoupí divadelní soubor Jóžina Janouška, po ukončení estrády následuje taneční zábava. Hraje skupina MIX.
Vstupné 120 Kč, po ukončení estrády 50 Kč.
Jedlová
22. 3. 2014 - Dětský karneval v Sokolovně od 13.30 hod.
Litomyšl
2. 3. 2014, 14.00 hod., I. zámecké nádvoří, Litomyšl - Vyvalte
sudy, narodil se nám Bedříšek! - lidová veselice se zabíjačkovými hody, tradičním pečivem a pivem zdarma. K dobré náladě
hraje Vencaband, vystoupí improvizační divadlo Paleťáci. Zdarma přístupný Rodný byt B. Smetany.
28. 3. 2014, 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl Vladimír Mišík & Etc... a hosté. Koncert k 40. výročí existence kapely Etc... a k 20. výročí založení Kotelny.
Oldřiš
1. 3. 2014 od 14.00 hod. se v Orlovně koná dětský maškarní
karneval.
Od 20.00 hod. Maškarní ples v Orlovně Oldřiš tentokrát na
téma KOMIKSOVÉ POSTAVY. Můžete se těšit na soutěže
a vyhlášení 10 nejlepších masek.
Vstupenky v ceně 70 Kč (s maskou)/80 Kč (bez masky) na místě. Hraje NORMAL 03.
Polička
1. 3. 2014 - Poličský masopust po 10 letech
- od 13.00 do 17.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů
- 13.00 hod. převzetí vlády nad městem a velký průvod masek od
muzea - 14.00 hod. odsouzení medvěda za obžerství, lenost
a chlípnost - 15.00 hod. O zlaté rybce - loutková pohádka pro
děti, 16.30 hod. pochovávání basy s medvědem - 17.00 hod.
předání vlády nad městem - velké zabíjačkové hody řezníků na
dvorku muzea.
6. 3. 2014 - Michal Horáček: Mezi námi - Recitál jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Od 19.00 hod. ve
velkém sále Tylova domu v Poličce.
Michal Horáček hovoří na pódiu a před mikrofon zve své hosty
Lenku Novou, Františka Segrada a Ondru Rumla, kteří jsou stále
přítomni na jevišti a za doprovodu Orchestru Matěje Benka zpívají písně z autorovy spolupráce s Petrem Hapkou a z projektů
Kudykam a Kalendář.
Sebranice
1. 3. 2014 - Masopustní hody – na návsi u kapličky, od
11.00 hod. zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej
s venkovskou kapelou pod vedením Jana Pohorského.
15. 3. 2014 - Turnaj „Člověče nezlob se“ – od 13.00 hod.
v kulturním domě v Sebranicích
Telecí
15. 3. 2014 v Kulturním domě od 13.30 hod. dětský karneval
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Florbalový turnaj Dona Boska

Florbalový turnaj Dona Boska

Ve dnech 31. ledna a 1. února se v Lubné uskutečnil již
11. ročník florbalového turnaje Dona Boska, konaný pod záštitou prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka.
Tradičně je turnaj pořádaný v období jarních prázdnin. Kvůli
narůstajícímu zájmu o účast týmů z jiných okresů byl přesunut
na prodloužený víkend o pololetních prázdninách. Tato změna se
v nejmenším neprojevila na typické gradující atmosféře i množství diváků a fanoušků při rozhodujících zápasech.

Turnaj Dona Boska, to je pořádná porce kvalitního, dvoudenního florbalu s každoroční účastí přibližně tří stovek hráčů, kde
se sehraje téměř sedmdesát dramatických, komentovaných utkání. Turnaj by se neuskutečnil bez obětavé práce všech pořadatelů
a nestranného rozhodování profesionálních rozhodčích. Zápasy
mají tradičně skvělou diváckou kulisu a atmosféru, na kterou se
mohou hráči těšit i příští rok opět v Lubné.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese http://www.florbaldb.cz
Tereza Košňarová

Společné foto mladší žáci
Společné foto muži
1. místo: FBC Oujeee Polička
2. místo:Pošťák tým
3. místo: Warriors Polička
4. místo: Bratři Sokolové Lubná
Foto: M. Zerzán 3x

První vhazování mladších žáků

Při slavnostním zahájení prvního hracího dne účastníky přivítali a namotivovali k férové hře starosta obce Josef Chadima,
předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr, ředitelka ZŠ Lubná Mgr. Jitka
Kučerová a místostarosta města Litomyšle a člen zastupitelstva
Pardubického kraje Radomil Kašpar. K nabuzení příjemné atmosféry přispěla vlídná slova otce Pavla Hertla ze salesiánského
střediska mládeže Sebranice.
První části turnaje, v pátek 31. 1., se zúčastnilo 5 týmů mladších žáků a 10 týmů starších žáků. V kategorii mladších žáků
zvítězilo družstvo FBK Hradec Králové. Nejcennější kov za
starší žáky si odvezl tým Peaksport Litomyšl.
Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci: 1. místo: FBK Hradec Králové
2. místo: Machine
3. místo: In XP Cvrčci
Starší žáci:

Fotbalové ozvěny mužů
Že by to šlo?
FK SEBRANICE - SOKOL MORAŠICE 3 : 1 (3:0)
Zaplať pánbu, můžu už psát jako „nezávislý“ autor, bez přímého
vztahu k Sebranicím. Jak bylo zvykem, týden po zdařilém soustředění (tentokrát v Říčkách - kde jsem byl a nebyl) přišel na řadu
první přátelák. Ne však s plánovanými Heřmanicemi, které odřekly,
ale s účastníkem I. A Morašicemi, jež to vzaly - dík za to. Sestava:
Kysilka
Klusoň Zahoran T. Patočka Chadima
Prokůpek J. Horníček Mitáš P. Kalánek
Betlach
Vopařil

1. místo: Peaksport Litomyšl
2. místo: Rychlá rota
3. místo: Mamka vzala baterky

Společné foto mladší žáci

V sobotu se proti sobě utkala družstva mužů. Pro velký zájem
byl počet týmů z časových důvodů omezen na šestnáct. O bronzovou medaili se utkalo domácí družstvo Bratři Sokolové proti
poličským Warriors. Po velice vyrovnaném zápase plném zvratů
ve skóre se z třetího místa nakonec radoval tým Warriors.
O zlatý kov se bojovalo mezi FBC Oujeee a Pošťák tým. Po
napínavém zápase si titul vítěze odvezl tým FBC Oujeee, který
přepsal historické tabulky tím, když dokázal obhájit prvenství ve
dvou ročnících po sobě.

Změny: 46. Chadima-Kuchta, 60. Betlach-T. Vomáčka, 71. KlusoňT. Kalánek. Druhou půli měl chytat Lorenc, ale nakonec to ze zdravotních důvodů na poslední chvíli vzdal. Stejně jako z jižního kontinentu navrátilec Červ, ještě si na to během aklimatizace netroufnul.
Však jeho „fanklub“, který kvůli němu přijel, se ze žalu zčásti
opil. Berme to. V sestavě jsme po delší době naopak měli věhlasného střelce Jardu Betlacha, nyní hráče Dolního Újezda. Po letech
činnosti (nebo nečinnosti) dle postavy tak dvě-tři kila přibral, ale
mohlo by to být zase dobré.
Z průběhu: Na litomyšlské „umělce“ měli zprvu víc navrch soupeři, kteří zahodlili v 7. min. gólovku. Pak však začali hrát kupodivu víc naši, nejprve dal Prokůpek z pasu Horníčka tyčku. Načež po
faulu na velmi agilního Prokůpka byla penalta, z ní ZAHORAN
tvrdou ránou pod břevno otevřel skóre. Ukončil tak bezmála půlroční hádání, kdo že se stane prvním střelcem roku. V 21. minutě kopal
PAVEL KALÁNEK roh a to tak mistrně, že si dezorientovaný stoper Martin Ropek srazil míč do sítě. My ovšem vlastňáky neuznáváme, gól píšeme panu Kalánkovi. Pak zasahoval výtečně Kysilka,
když se před ním ocitl jejich forvard sám a sám. Na 3:0 zvýšil před
půlkou ještě MITÁŠ. Po pauze už toho tolik nebylo. Zvýšit
mohl znovu Mitáš, který přetáhl střelu z úhlu, dorostenec Tomáš
Vomáčka mohl napodobit střelce Morašic z úvodu a ze stejné pozice hlavičkoval mimo tyče. V 74. min. dalekonosnou ránu Kysilka
jen vyrazil a dorážkou napravil jejich Ropek svoji chybu z první
půle. V závěru byli morašičtí lepší a nebezpečně útočili. Poslední
Pokračování na další straně
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Dobročinný bazárek
Od 24. do 28. 3. 2014 se bude konat v Litomyšli v Novém
kostele dobročinný bazárek potřeb pro rodiny s dětmi. V pondělí
a v úterý probíhá příjem zboží od 9 do 18 hod., středa 26. a čtvrtek
27. 3. jsou prodejními dny pro širokou veřejnost, a to vždy od 9 do
18 hod. Nepotřebné, avšak stále pěkné a funkční věci je možné do
prodeje také věnovat. Informace najdete na www.novykostel.cz
nebo na tel. 737 236 653, email: janakasicka@seznam.cz.

Pokračování z předchozí strany

šanci zápasu měl však náš Zahoran, když mu po zdařilé kombinaci
s Horníčkem gólman tečoval střelu na roh.
Pískal Růžička z Cerekvice, mával Zdeněk Horníček, doufáme
že ne na loučení s aktivní hráčskou kariérou, ale jen na lajně.
Soupeř nebyl narychlo samozřejmě úplně kompletní, my ovšem
taky ne. Nicméně je si možno pohrávat s myšlenkou, že by to
takhle jako v první půli mohlo celkem jít. Příště kopeme opět na
UMT v Litomyšli od 15 hodin proti velmi solidnímu soupeři
z Vysokého Mýta. Sobota - a to už bude jarní měsíc, březen.
Zdeněk Vandas

Upozornění

Informace IC Polička

8. - 9. 3.
15. - 16. 3.
22. - 23. 3.
29. - 30. 3.
5. - 6. 4.

IC Polička nabízí:
- kalendáře 2014 s náměty z Poličky a okolí, dálniční známky,
dárkové výrobky od včelaře z našeho regionu, novou kolekci pohledů z Poličky, směnárnu bez poplatků, dobíjecí karty IREDO
- předprodej vstupenek na koncert skupiny KABÁT dne
13. 9. 2014 v Praze,
- předprodej vstupenek na turné Daniela Landy ŽITO TOUR
2014 - koncerty budou v Brně, Praze a Pardubicích. Pro skupinky
od 4 osob nabízíme zajištění dopravy mikrobusem.
- předprodej vstupenek na Čínský národní cirkus 20. 3. Brno
a 21. 3. Pardubice. Možnost autobusové (mikrobusové) dopravy
z Poličky, i pro menší skupinky.
- V sobotu 15. března 2014 připravujeme atraktivní jednodenní
zájezd na MS v letech na lyžích HARRACHOV. Cena zájezdu
vč. vstupenky na lety: 980 Kč. Samostatná vstupenka 500 Kč,
koupíte u nás v IC.
- Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem organizujeme již tradiční zájezd na výstavu FLORA OLOMOUC, tentokrát spojený s návštěvou atraktivního
hradu Bouzov a Muzea tvarůžku v Lošticích. V sobotu dne
26. dubna 2014. Cena je 270 Kč.
Přihlášky na oba zájezdy: IC Polička, Palackého
nám. 160, 461 724 326, 461 723 740, ic@kotour.cz.
Kolektiv Informačního centra Polička

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Březen, duben 2014
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
MUDr. O. Zeman,
Polička,
MUDr. M. Adamcová, Polička,
MUDr. S. Adamec,
Polička,
MUDr. T. Cacek,
Trstěnice,
MDDr. P. Novák,
Sloupnice,

733 152 435
461 725 987
461 725 987
461 634 157
465 549 236

Inzerce
Prodáme motocykl YUKI 50 QUICK, zakoupen nový
v r. 2011, najeto 300 km, dvoumístný, řazení – 4 rychlosti.
Vhodný na kratší cesty, např. do zaměstnání, pro myslivce, rybáře.
Cena dohodou, původní cena 16.000 Kč.
Kontaktní telefon: 734 307 892

Kam za kulturou
Kino Litomyšl, začátek v 19. 30 hod. (ČT = české titulky)
1.–2. 3. Babovřesky 2 - ČR, komedie
4. 3. Klub poslední naděje - drama/životopisný/historický, ČT
5.–6. Robocop - USA, akční/krimi/thriller/sci-fi, ČT
7.–8. 3. Památkáři - USA, drama/komedie/válečný, ČT
9. 3. Angelika - romantický, Francie/Belgie/ČR/Rakousko
11. 3. Dědictví aneb kurva se neříká - ČR, komedie
12. 3. Opera v kině: Růžový kavalír - ČT
13. 3. Zachraňte pana Bankse - USA/VB, drama/historický, ČT
16. 3. Kandidát - Slovensko/ČR, thriller/komedie
18. 3. Vejška - ČR, komedie
19. 3. Koncert v kině: Elton John v Las Vegas
20. 3. Fair play - ČR, drama
23. 3. Vlk z Wall Street - USA, životopisný/komedie/krimi, ČT
26. 3. od 17.00 hod. Vlastimil Vondruška - beseda
28. 3. Pompeje - USA/Německo, akční/dobrodružný, ČT
29. 3. Pompeje ve 3D - USA/Německo, akční/dobrodružný, ČT
30. 3. Dokument v kině: Trabantem až na konec světa - film ČR
Polička
1. 3. Karneval na lyžích na poličské sjezdovce - sraz masek
ve 13.00 hod., provoz od 9 hod. s výrobky domácí zabíjačky.
27. 3. Jaroslav uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci - písničkový
pořad autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Tylův dům.

Inzerce
KAMENICTVÍ
BOHUMIL ŠŤASTNÝ, Padělek 310, JIMRAMOV
e-mail: Kamenictvi-Stastny@seznam.cz; www.kamenictvi-stastny.cz
VOLEJTE: 604 78 48 49 PŘIJEDEME !!!
!! AKCE na měsíc březen: – 5 % na materiál – 5 % na montážní práce !!
• Výroba a montáž nových pomníků - urnových, jednohrobů, dvojhrobů
• Přírodní materiály - žuly a mramory
• Sekání nápisů, opravy - zlacení, stříbření, barvení písma i na místě
• Gravírace - na kámen, plastiky do kamene
• Opravy - starších pomníků, rovnání, likvidace, demontáže pomníků
• Zděné hrobky, základy pod pomníky, aj.
• Broušení - mramorových, teracových pomníkových dílů na místě
• Práce související s pomníkovou výrobou - přebrušování starých nápisů
• Žulové schody, kuchyňské desky, grilovací kameny
• Doplňky - fotokeramika, lampy, vázy, urny, schránky – žulové, nerezové
Poradenství, zaměření a cenová kalkulace zakázky zdarma!!!
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