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Z jednání ZO

Permanentky na koupaliště

Veřejné zasedání dne 13. 4. 2015
Přítomno bylo 7 členů ZO.
ZO schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Sebranice,
- žádost o umístění do bezbariérového bytu
s tím, že až se nějaký byt uvolní, bude žadatel první v pořadí,
- plán preventivních požárních kontrol obce
pro rok 2015 pro č.p. 30, 32, 100, 128, 217,
251 a 253,
- rekonstrukci elektroinstalace moštárny,
- postup rekonstrukce bufetu v KD s tím, že
se začne rekonstrukcí elektřiny,
- rekonstrukci sociálního zařízení v základní
škole odložit na neurčito,
- lokalitu Dolec připravit k výstavbě celou
a za pomoci úvěru ji zafinancovat najednou.
ZO jmenovalo:
- velitelem jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Sebranice pana Jiřího Kopeckého,
- preventistou požární ochrany obce Sebranice pana Jana Gutveise.
ZO se dohodlo:
- na postupu opravy terasy na koupališti
v roce 2016.
Lenka Karalová, starostka obce

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Sebranicích Vám opět nabízí
možnost objednání permanentek na letní
sezónu roku 2015 pro vstup do sportovního
areálu v Sebranicích. Posledním dnem pro
objednání permanentek je pondělí 1. června 2015. Poté již nebude možné permanentky objednat. Permanentky si můžete
objednat buď telefonicky na čísle
461 745 133, e-mailem na obec@sebranice.cz
nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.
K objednání permanentek potřebujeme
znát: jméno, příjmení, datum narození
a bydliště. Pokud objednáváte permanentky
přes e-mail, objednávku Vám potvrdíme.
Pokud neobdržíte potvrzení objednání, nemusel nám e-mail přijít, a proto Vás předem
prosíme o opětovné zaslání objednávky.
Děkujeme.
OÚ Sebranice

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 18. 5. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Pozvánka
Kulturní komise obce Sebranice
zve na

Všem jubilantům, kteří v květnu
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
František Večeře
Jaroslav Novák
Marie Říhová
Antonín Rezek
Miloslava Lněničková
Lidmila Kopecká
Marie Kalvodová
Josef Květenský
Miluše Klusoňová
Eliška Kopecká

83 let
81 let
80 let
80 let
75 let
70 let
65 let
65 let
60 let
50 let

„Opravdový přítel
vždycky uhodne,
kdy ho ten druhý potřebuje.“
Jules Renard

CENÍK PERMANENTEK
narozeni 2010–2015
zdarma
narozeni 2000–2009
90 Kč
narozeni 1999 a dříve
160 Kč

V březnu se narodila
Adéla Hájková.
Rodičům blahopřejeme!

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.
Speed badminton
30 Kč/hod.

Nabídka práce

Pozvánka
Zastupitelé a kulturní komise obce
srdečně zvou všechny
maminky a babičky
na oslavu svátku

DNE MATEK,
která se koná
v neděli 10. května 2015 od 14 hodin
na sále kulturního domu

dětské představení

O princezně, která hádala,
až prohádala,

Společenská kronika

Vystoupí děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Občerstvení zajištěno.

v neděli 3. května 2015 od 15 hodin
v restauraci na koupališti.
Vstupné dobrovolné.
(Provoz restaurace nebude narušen)
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Obec Sebranice hledá pracovníky
na pozice

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
a
ČÍŠNÍK/ČÍŠNICE
do restaurace na koupališti.
Nástup 1. 5. 2015.
Požadavky: dovršení 18 let,
chuť pracovat
(možnost přivýdělku)
Zájemci ať se hlásí osobně na OÚ,
tel.: 461 745 133 nebo
e-mailem: obec@sebranice.cz

Pravidelný svoz odpadů
Květen, červen 2015
Popelnice:
8. 5., 22. 5., 5. 6.
Plasty:
25. 5.

Cvičení rodičů a dětí 2014/2015

Za dveřmi včelařského kroužku

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 jsme společně při cvičení rodičů a dětí
zakončili sezónu 2014/2015. Cvičení začíná a končí vždy ve správný
čas… Začíná na podzim po změně času, kdy je brzy tma a nastávají
dlouhé večery. Končí pak na jaře opět se změnou času, kdy už bývá
dlouze denní světlo a počasí dětem přeje dovádění dle sebe venku.
V této sezóně pokračovala v roli cvičitelky Lydie Nagyová, nově
se od začátku zapojila i Jana Mokrejšová. Vzhledem k jejich přirozené práci s dětmi a s týdenním prostřídáním byla cvičení pokaždé jiná,
pestrá, zábavná. A bylo nám všem společně vždycky fajn!
Holky, skvělé a díky!!
Jana Svobodová

jak vypadají a jak se která z nich jmenuje – matka, dělnice, trubec.
Co mají za úkol, že přezimují v chomáčích, jak se dokrmují. Ukazovali jsme si, z čeho se skládá úl – podmet, nádstavek, plodiště, medník, mřížka, víko. Každé z dětí si vyzkoušelo, jak se označuje včelamatka barvičkou. Také jsme si povídali, jaké mají včelky nemoci
a jak se léčí, viděli jsme, jak vypadají malí škůdci – varoáza. Ukazovali jsme si, jaké náčiní potřebuje včelař, aby mohl pečovat o své
včely a úly, jak se včelky smetají šetrně z plástů, když se jde vytáčet
med. Ochutnávka medu také byla.
Jednou jsme se byli podívat, jak se zapalují papírky s léčivem.
Jindy jsme byli poslouchat hadičkou,
která se strčí v zimě do úlu, jak včelky bzučí, aby se poznalo, v jaké jsou
k o n d i c i a j e s t l i n e s t r ád a j í .
O Vánocích jsme na jednom
z kroužků dělali svíčky. Děti byly
moc šikovné. A přímo na Vánoce
byla jedna schůzka věnována tradicím. Měli jsme cukroví, udělané
svíčky ze skořápek a pouštěli jsme je
po vodě, zpívali jsme písničky.
Děti se také účastnily Dne medu
v Litomyšli, kde si vyzkoušely, jak
se budou cítit ve svých nových včelařských oblecích a rukavicích.
V průběhu zimy jsme se učili
dělat rámečky, aby byly připravené Malé slečny s vyrobenými svíčkami
Foto: J. Dvořáková
dovnitř úlů. S příchodem jara se na
schůzkách věnujeme čištění a natírání úlů, aby bylo vše nachystané,
až nastane ta příhodná doba, kdy se v nich zabydlí nové včelstvo.
Tento okamžik se velmi rychle blíží a my se společně těšíme, až nastane a přibude nám více praxe a seznamování s živými včelkami.
Takže co dodat: S chutí a hlavně s láskou do toho a půl je hotovo.
Jiří Křivka

Společně při posledním Cvičení rodičů a dětí v sezóně 2014–2015.
Foto: M. Čermák

Za dveřmi včelařského kroužku
Co bylo podnětem vzniku včelařského kroužku a jak dále kroužek
pokračuje? Když obec koupila chalupu č. p. 108, přišla paní starostka
Karalová na nápad, že by se mohly na zdejším políčku udělat malé
záhony, na kterých by se pěstovaly různé plodiny a bylinky na ukázku pro zdejší školu a jiné malé i velké občany.
Z tohoto důvodu se sešli někteří místní zahrádkáři na obecním
úřadě, aby se poradili, jak na to. Při rozvíjející se debatě o tom, co
všechno by mohlo u této vesnické chalupy být, padl návrh, že i včely
by byly velkou zajímavostí pro děti i dospělé. Paní starostka nás požádala, abychom o tomto návrhu přemýšleli.
Při druhém setkání ve zdejší základní škole byli přítomni i někteří
učitelé, kteří nadšeně souhlasili s vybudováním pokusných políček
i bylinné zahrádky. Pěstované plodiny i bylinky by posloužily při
výuce žáků a seznámení s nimi. Když došlo na včely, navrhl jsem, že
by bylo možné založit včelařský kroužek. Ve včelařském kroužku by
se žáci seznámili s tímto zajímavým koníčkem i poznávali přírodu.
Paní učitelka Laštovicová zjistila, jestli by byl zájem dětí, a ukázalo se, že vztah k tomuto koníčku není tak velký. Postupně se přihlásilo 5 dětí z nižších tříd, ale to stačilo k založení kroužku. To je vše
o tom, jak kroužek vznikl. A nyní, jak pokračuje v činnosti.
Scházíme se od září 2014 jednou týdně, děti se učí poznávat kouzlo včelařiny jak teoreticky, tak prakticky.
Ze začátku jsme si jen povídali o včelách, kde žijí, jak dlouho žijí,

Čištění úlů
Foto: J. Straková 2x

Možnost zasílání hlášení rozhlasem na e-mail
Máte přístup k internetu a časově neslyšíte hlášení
místním rozhlasem?
Přestože se jedná o dlouhodobou službu a možnost, setkáváme se
občas s tím, že o ní někteří z Vás stále nevědí a nepoužívají ji.
Na webových stránkách obce Sebranice (vpravo nahoře) je možnost
přihlášení se k odběru novinek a aktualit v obci. Nutností je zaevidování Vaší e-mailové adresy. Hlášení, která v obci probíhají, Vám tak
aktuálně budou sděleny e-mailem a vy si je můžete přečíst dle svého
času a uvážení.
OÚ Sebranice

Výroba rámečků
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Výuka první pomoci
V pondělí 23. 3. přijeli do naší školy studenti ze Střední zdravotnické školy s učitelkou praktické výuky L. Paarovou, aby nás naučili
prakticky ošetřit zlomeniny a povrchová zranění. Na resuscitaci přivezli s sebou modely dospělého člověka, dítěte i kojence. Každý si
tak zkusil masáž srdce, dýchání z úst do úst. Novinkou pro nás byl
automatický defibrilátor.
První pomoc by měla být základní dovedností každého člověka,
proto jsme rádi, že jsme si ji mohli pod odborným dohledem vyzkoušet.
Zuzana Laštovicová

Naši stolní tenisté ovládli své turnaje v Litomyšli
V medailové žně proměnili žákyně a žáci ZŠ Lubná–Sebranice
svoji účast v oblastním kole ve stolním tenisu jednotlivců, které se
uskutečnilo dne 25. března 2015 v Litomyšli, když zvítězili ve všech
čtyřech vypsaných turnajích.
V kategorii mladších žákyň vybojovala 1. místo Lucie Letáčková z 6. třídy, triumf slavila rovněž Gábina Zavoralová z 8. třídy
v kategorii starších žákyň. Kategorii mladších žáků ovládl Lukáš
Kučera ze 7. třídy a konečně v kategorii starších žáků jsme dokonce
obsadili všechny tři stupně vítězů, když první skončil Honza Jiráň,
druhý Jakub Večeře a třetí Jirka Zindulka – všichni z 8. třídy.
Výše jmenovaní tak přetavili v úspěch svoje každodenní tréninkové úsilí u pingpongového stolu o přestávkách mezi vyučovacími
hodinami, za což si zaslouží náš respekt a poděkování za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Jindřich Novotný

Nácvik resuscitace

První pomoc
V pondělí 23. března začali žáci jaro ve škole nezvykle. V rámci
spolupráce se Střední zdravotní školou Svitavy jsme (v projektu
Zdraví) cvičili první pomoc.
Téma mnoho diskutované, ale ne příliš zažité. Ve chvílích, kdy
rozhoduje rychlost a poučenost, jsou lidé bezradní, váhaví, nemají
odvahu někomu poskytnout pomoc, obávají se chyb, přenosu nemocí …
Naši žáci si vyzkoušeli prakticky masáže srdce, umělé dýchání,
zotavovací polohy atp. Tradiční bylo také procvičování ošetření povrchových zranění a fixace zlomenin.
Žáci měli možnost seznámit se i s novinkami, jakou je např. automatický defibrilátor. Přístroj, který mluví a instruuje zachraňujícího,
co má dělat, změří sám některé funkce těla a pak skutečně pomáhá
křísit. Na velkých veřejných prostorách (stadiony, letiště, koupaliště)
jsou takové stroje umístěny poblíž speciální nové značky.
Poděkovat musíme studentům střední školy za přípravu i výborně
vedené lekce, kdy byly děti přímo a prakticky zaměstnány bez zbytečné teorie.
Jaroslav Bauer

Pletu, pletu pomlázku bez nití a provázku …
To bychom si mohli říkat, když
jsme se učili plést pomlázku v 5. třídě
s dědečkem Míši Kvasničkové. Ale
neříkali jsme to, protože jsme očima
sledovali, jak to budeme dělat a současně jsme to prováděli rukama na
těch našich pomlázkách.
Nepletli jsme jednoduchou pomlázku, ale z 15 proutků s košíčkem u rukověti. Bývalý učitel naší školy Zdeněk Kvasnička měl s námi velkou
trpělivost a stále vysvětloval, když se
někomu nedařilo. Tímto mu děkuji za
spolupráci.
Zuzana Laštovicová Jan Kyselý
Přijímačky nanečisto
V pátek 27. 3. si žáci deváté třídy vyzkoušeli přijímačky nanečisto. V letošním roce pouze předstoupili před komisi, složenou z paní
ředitelky, výchovné poradkyně a třídní učitelky, a odpovídali na
otázky.

Obvazování
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Pokračování na další straně

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Pokračování z předchozí strany

Přehled všech výsledků, tabulky turnajů a individuální soutěže

Rozhovor se zaměřoval na obor a školu, kterou si jednotliví žáci
zvolili pro další studium. Zajímalo nás, proč si školu vybrali, co od ní
očekávají, jak si představují své profesní uplatnění atd.
Přijímačky nanečisto měly prohloubit komunikační dovednosti
žáků a připravit je na stresovou situaci. Kromě jiného jsme také zjistili orientaci žáků v daném oboru i jejich představy o dalším životě.
Mile nás překvapilo vystupování a přehled některých žáků.
Mgr. Hana Preclíková

Výsledky utkání - starší žáci
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka Lito1:7
myšl
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Jimramov
4:0
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd

3:3

ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Jimramov
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Jimramov

2:3
7:1
6:1

Lubenika na přehlídce dětských sborů
Ve středu 8. dubna jsme se zúčastnili přehlídky dětských pěveckých sborů v Chrudimi, kde jsme vyzpívali bronzové pásmo. Děkuji
dětem za nadšený výkon a zvu Vás na závěrečný koncert, který proběhne v červnu.
Mgr. Vladimír Opletal, sbormistr

1.
2.
3.
4.

Tabulka turnaje
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl
3 3
ZŠ Dolní Újezd
3 1
ZŠ Lubná-Sebranice
3 1
ZŠ Jimramov
3 0

nejlepší střelec:
nejlepší hráč:

0
1
1
0

(Jiráň)
(Dohnal 3, Jiráň)
(Stráník, Dohnal,
Jiráň)

0
1
1
3

16:4
12:7
8:10
2:17

6
3
3
0

Individuální soutěže - starší žáci
Jakub Madejevský, ZŠ Dolní Újezd
Jakub Voříšek, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

nejlepší brankář:

Ondřej Fila, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

Výsledky utkání - mladší žáci
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ T. G. Masaryka
(Kučera 3, Bartoš, Jílek,
6:0
Litomyšl
Hrůzek)
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Jimramov
7:0 (Bartoš 4, Kučera 3)
(Bartoš 3, Kučera 2, Jílek,
ZŠ Lubná-Sebranice - ZŠ Dolní Újezd
7:0
Hrůzek)
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ T. G. Masaryka
3:2
Litomyšl
ZŠ Dolní Újezd - ZŠ Jimramov
5:3
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - ZŠ Jimra2:4
mov
ZŠ Lubná-Sebranice - Masarykova ZŠ
7:0 (Bartoš 5, Jílek 2)
Polička
ZŠ Jimramov - Masarykova ZŠ Polička
2:2
ZŠ Dolní Újezd - Masarykova ZŠ Polička 1:3
ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl - Masaryko1:3
va ZŠ Polička

Lubenika v Chrudimi

Ředitelka školy předala poháry nejlepším florbalovým týmům
Dne 9. dubna 2015 uspořádala ZŠ Lubná–Sebranice tradiční florbalový turnaj O pohár ředitelky školy. Již v pořadí 8. ročníku se stejně jako vloni zúčastnily kromě pořadatelské školy také ZŠ Dolní
Újezd, ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl, ZŠ Jimramov a Masarykova ZŠ
Polička, které se vzájemně utkaly ve dvou paralelních turnajích starších a mladších žáků systémem každý s každým.
Naši starší žáci obhajovali loňské prvenství. Po úvodní remíze
s Dolním Újezdem sice ve svém druhém utkání přesvědčivě zvítězili
nad Jimramovem, nicméně poslední vystoupení s florbalisty Litomyšle skončilo sedmibrankovým debaklem, takže jsme se museli spokojit
s celkovým bronzem.
Vše nám ovšem vynahradili naši mladší žáci, kteří doslova deklasovali všechny své soupeře rozdílem třídy a s plným bodovým ziskem a sedmadvaceti nastřílenými brankami slavili svůj zlatý triumf.
Současně je třeba zdůraznit, že ve všech čtyřech utkáních naše družstvo mladších žáků ani jednou neinkasovalo, což historie tohoto turnaje nepamatuje.
Úspěšně jsme si vedli i v individuálních soutěžích, když jsme
v kategorii mladších žáků posbírali všechna ocenění. Nejlepším střelcem byl vyhodnocen Patrik Bartoš s jedenácti vstřelenými brankami,
nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš Kučera a nejlepším brankářem
se zaslouženě stal benjamínek týmu Honza Kyselý, který byl na poslední chvíli povolán za zraněného Jana Hrůzka a svým suverénním
výkonem patřil k největším překvapením turnaje.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům za předvedené výkony
a vzornou reprezentaci školy. Velký dík patří rovněž všem žákům
a pracovníkům školy, kteří se nezištně zapojili do organizace turnaje
a svým dílem přispěli k hladkému průběhu celé akce.

1.
2.
3.
4.
5.

Tabulka turnaje
ZŠ Lubná-Sebranice 4 4
Masarykova ZŠ
Polička
4 2
ZŠ Dolní Újezd
4 2
ZŠ Jimramov
4 1
ZŠ T. G. Masaryka
Litomyšl
4 0

nejlepší střelec:
nejlepší hráč:
nejlepší brankář:

0 0 27:0

8

1 1 8:11
0 2 9:15
1 2 9:16

5
4
3

0 4 5:16

0

Individuální soutěže - mladší žáci
Patrik Bartoš, ZŠ Lubná-Sebranice
Lukáš Kučera, ZŠ Lubná-Sebranice
Jan Kyselý, ZŠ Lubná-Sebranice

Mgr. Jindřich Novotný

Soupisky výběrů ZŠ Lubná–Sebranice
Starší žáci:
Tomáš Vomočil – Martin Břeň, Martin Stráník, Ondřej Chadima, Jiří
Dohnal – Jan Jiráň, Jakub Večeře, Petr Klusoň, Radim Klejch
Mladší žáci:
Jan Kyselý – Jiří Hrůzek, Lukáš Kučera, Patrik Bartoš, Lukáš Jílek –
Vítězslav Kuchta, Filip Pavliš, Michal Klusoň
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
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Školská rada zasedala v Krouně
Výjezdní zasedání Školské rady při Základní škole Lubná–
Sebranice a Mateřské škole Lubná absolvovali její členové dne
10. dubna 2015, aby napomohli zřizovateli školy s úvodními kroky
realizace projektu nové tabletové učebny, která by měla vzniknout na
1. stupni v Sebranicích. Šlo zejména o volbu zařízení, jež žáci budou
používat jako didaktickou pomůcku při výuce většiny vyučovacích
předmětů.
Kromě tabletů byly ve hře rovněž notebooky i jiná koncová zařízení, nicméně po exkurzi v Krouně padla definitivní volba právě na
tablety. Členové školské rady měli možnost seznámit se s jejich praktickým využitím přímo ve vyučovací hodině matematiky, kterou absolvovali s žáky 5. třídy a kde si společně zopakovali počítání
s desetinnými čísly. Celá hodina probíhala prostřednictvím interaktivní tabule a tabletů, pomocí kterých žáci řešili zábavnou formou šest
početních úloh, přičemž v závěru zbyl čas i na internetovou hru.
Učitelka matematiky v průběhu hodiny kromě výuky zvládla vysvětlit členům školské rady základy ovládání tabletů včetně funkce
systému řízení třídy, který umožňuje mj. distribuci učebních materiálů žákům, přístup na internet, práci ve skupinách nebo různé formy
hlasování a testování.
Bezprostředně po hospitaci v učebně následovala diskuze
s ředitelem ZŠ Krouna Mgr. Josefem Kynclem, který seznámil členy
školské rady se svými osobními zkušenostmi s výběrem a pořizováním zařízení včetně dalších technologií nezbytně nutných
k bezproblémovému provozu tabletové učebny. Pan ředitel
v samotném závěru jednání rovněž nabídl pomoc při zaškolení vyučujících naší školy přímo na škole v Krouně tak, aby se naši pedagogové naučili pracovat s tablety i celým interaktivním systémem co
nejrychleji a nejefektivněji.
„Tuto návštěvu vnímám nejen jako další krok v modernizaci naší
školy v oblasti informačních technologií, ale rovněž jako výraznou
možnost implementovat výpočetní techniku do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů za účelem jejího zefektivnění,“ vyjádřil svoji spokojenost nad výsledkem jednání Mgr. Jindřich Novotný, předseda
školské rady.
Doufejme, že se v příslušných rozpočtech najde dostatek finančních prostředků, aby se tento zajímavý projekt mohl co nejdříve zrealizovat. Naše děti si to určitě zaslouží.
Mgr. Jindřich Novotný

věcí.
Na závěr činnosti si děti zopakovaly poznatky v pracovních listech.
Jaroslav Bauer

Zpracování lnu; foto: ZŠ 8x

Zápis do MŠ v Sebranicích
V pondělí 18. a v úterý 19. května 2015
proběhne v prostorách Mateřské školy Sebranice

ZÁPIS
na školní rok 2015/2016,
vždy v době od 10.00 do 16.30 hodin.
Hlaste, prosím, i děti, které začnou docházku
ve 2. pololetí školního roku, tj. začátkem roku 2016!
S sebou přineste OČKOVACÍ PRŮKAZ dítěte.
Zařazení nových dětí na školní rok 2015/2016
proběhne podle platných vypsaných kritérií
a podle bodového hodnocení.
S průběhem zápisu, bodovým systémem a danými kritérii
máte možnost se seznámit přímo v Mateřské škole Sebranice
a na www stránkách MŠ.

Zápis do ZUŠ Dolní Újezd

Tabletová učebna, ilustrační foto

Řemesla
17. dubna, v rámci pěstování tradic a udržování kulturního dědictví, si přišli žáci I. stupně naší školy vyzkoušet, jak naši předkové
provozovali některé technologie a řemesla. V Sebranicích u Spolku
archaických nadšenců si za odborného vedení ochutnali a na vlastní
ruce vyzkoušeli práci našich pradědečků. Vyváleli si a zformovali těsto z ručně mleté žitné mouky a opravdu jedli hotové placičky.
Pekly se ve funkčním modelu hliněné pece.
V této zážitkové akci si ještě žáci vyzkoušeli, jak se zpracovávaly
textilní suroviny len a vlna. Experimentovali s drhnutím, lámáním,
česáním, spřádáním, plstěním nebo splétáním provazů.
Pro mnohé bylo opravdu překvapením, jak velké úsilí, množství
času a trpělivosti museli lidé vynaložit pro získání tak obyčejných
-5-

Základní umělecká škola Dolní Újezd úspěšná v krajských soutěžích

Základní umělecká škola Vás zve na své akce
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Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – město Litomyšl
Informační centrum v Litomyšli vybralo do svého příspěvku
o slavných osobnostech z obrovské řady slavných osobností města
Litomyšle tu, která v letošním roce slavní hned dvě výročí – Magdalenu Dobromilu Rettigovou.

Zcela nová a jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Vstupné: I. pořadí 230 Kč, II. pořadí 190 Kč
(předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
23. 5. 2015 11.00–22.00 hod. – Gastroslavnosti M. D. Rettigové –
Smetanovo náměstí, Litomyšl – Gastrofestival, prezentace regionálních výrobků a české kuchyně, mezinárodní účast z partnerských
měst ze Slovenska, Nizozemí a Japonska, soutěže, večerní hodokvas
se skupinou Brouci Band, více na www.gastroslavnosti.cz.
24. 5. 2015 od 15.00 hod., Pohádková neděle: O čarodějnici Chytrolíně, Smetanův dům Litomyšl
Uvádí Liduščino divadlo z Roztok u Prahy. Veselá pohádka s písničkami, plná kouzel, překvapení a komických situací. Vstupné: 70 Kč.
Oldřiš
3. 5. 2015 – Komorní výstava – Nastal máj – lásky čas – výstava
svatebních šatů našich babiček, tetiček, maminek, zkrátka paní a dam
oldřišských, svatebních oznámení a historických panenek.
Výstavu si můžete prohlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Oldřiši v čase od 13.00 do 16.00 hod. Současně si v tuto dobu můžete prohlédnout knihovnu a vypůjčit si knihy.
Polička
1. 5. 2015 – Běh kolem poličských hradeb – jubilejní 50. ročník
15.–24. 5. – Martinů fest – 18. ročník festivalu klasické hudby, Tylův dům. 24. 5. – Jiří Bělohlávek a PKF – slavnostní koncert pod
taktovkou dirigenta Jiřího Bělohlávka
23. 5. – Noční prohlídky na hradě Svojanov
Sebranice
3. 5. 2015 – O princezně, která hádala, až prohádala – dětské
představení, od 15.00 hodin v restauraci na koupališti. Vstupné dobrovolné.
Svojanov
16. 5. 2015 -–Závišova škorně, od 14 hod. u hospody v Dolní Lhotě
Cesta povede kavinským údolím do Trpína a polními cestami přes
Hlásnici do Svojanova, kde skončí u hospůdky U Hasičárny. Zde
proběhne losování malých odměn pro účastníky. Během cesty bude
připraven oheň pro opékání vlastních buřtíků a zábavný kvíz. Doprava řidičů pro auta zaparkovaná v Dolní Lhotě bude zajištěna.

Magdalena Dobromila Rettigová (31. 1. 1785 – 5. 8. 1845)
Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, se
narodila dne 31. ledna 1785 ve Všeradicích u Hořovic. Buditelka,
básnířka a spisovatelka, autorka proslulých kuchařských příruček.
Poslední léta života (1834–1845) žila v Litomyšli. Zemřela 5. 8. 1945
a je pohřbena na litomyšlském hřbitově.
V letošním roce si připomeneme hned dvě výročí Magdaleny
Dobromily Rettigové, slavné kuchařky a spisovatelky, která povýšila
vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní
hrdosti. Uplynulo již 230 let od jejího narození a 170 let od jejího
úmrtí.
Hospodyňky učila, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i estetické,
snažila se přimět zkušené kuchařky, aby nepodléhaly stereotypu
a experimentovaly. Tyto stále moderní požadavky provází městské
gastronomické slavnosti pořádané k poctě jedné z nejslavnějších
litomyšlských žen.
Gastronomická slavnost se koná od 11. do 24. 5. 2015, hlavní
program je naplánován na víkend 23. a 24. května 2015. Již poněkolikáté přivede na Smetanovo náměstí kuchařské odborníky, studenty
odborných škol i milovníky dobrého jídla.
Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily
Rettigové se v květnu letošního roku v Litomyšli koná? Odpovědi
zasílejte na adresu: nsauerova@policka.org do 15. května 2015. Autor správné odpovědi získá dárkové předměty města Litomyšle.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
květen 2015
Borová
8. 5. 2015 – ,,Kytičkou k uctění památky obětí 2. sv. války“ – od
14.00 hodin pietní shromáždění k 70. výročí ukončení 2. sv. války na
katolickém a evangelickém hřbitovně v Borové. Po skončení piety
bude od 17.00 hodin následovat pro děti a dospělé kulturní program
s vojenskou tématikou v lokalitě ,,U Roubenky“, který bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Přijďte uctít památku!!!
17. 5. 2015 – 14.30 hod. – tradiční pouťová bohoslužba u kaple
sv. Jana Nepomuckého na Bukovině. Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne na Bukovině.
31. 5. 2015 – ,,BOROVSKÝ MÍROVÝ POCHOD“ ve 14.00 hodin ,,U VÝBUCHU“, kde vzpomeneme na události, které zde proběhly v roce 1945.
Bystré
7. 5. 2015 – „Bysterští občané a II. světová válka“ – beseda
p. Dittricha a p. Stani, která připomene osudy bysterských občanů za
II. světové války. Od 17.30 hod. v místním kině. Předchází ji slavnostní kladení věnců k památníku obětem I. a II. světové války
v 17.00 hod.
21. 5. 2015 – Zpívání v máji – Kromě pěveckého sboru Notička se
můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. stupně a 2. stupně.
Vystoupení se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 17.00 hod.
30. 5. 2015 – X. ročník turnaje „Bysterský petanque“ – Jubilejní,
desátý ročník turnaje, který se uskuteční od 10.00 hod. v zámeckém
parku.
Dolní Újezd
1. 5. 2015 – Ochotnické divadlo Němčice předvede hru LIDÉ
V BALÓNECH – v parku na Rovince od 20.00 hod.
2. 5. 2015 – Stavění Máje – v parku na Rovince: od 13.00 hod. vystoupí ZUŠ Dolní Újezd: Instrumentální skupina, ve14.00 hod. vystoupení ZUŠ Litomyšl: Heblata, od 15.00 hod. vystoupení Šolmese:
Písničky pro děti, 16.30 hod. STAVĚNÍ MÁJE, 18.00 hod. vystoupení Saframenské kapely, v 19.30 hod. vystoupí brněnská skupina Poletíme? a od 21.00 hrají Machos Burritos
31. 5. 2015 – Dětský den – v hasičském areálu od 14.00 hod.
Litomyšl
20. 5. 2015 od 19.30 hod., Minipárty Karla Šípa – Smetanův dům
Litomyšl

Na slovíčko
tentokrát s Markétou Tauerovou - Kutilovou
Markéta Tauerová - Kutilová je novinářka, humanitární pracovnice, ale také maminka tříleté dcery. První, co vás na ní upoutá, je její
křehká, subtilní postava. Nenechte se ale oklamat, síly a energie má
na rozdávání. Markéta svůj život před několika lety spojila se Sebranicemi. První otázka tedy logicky míří tímto směrem.
Markéto, prozraď čtenářům, jak se ti u nás žije?
Jsem takový nomád, doma je pro mě všude, kde mám postel a žiju
tam. Ale v srdci mám jen jeden domov, a ten je úzce spjat s Poličkou,
odkud pocházím, a s Hlásnicí, odkud pochází moje babička. Pokud
jsem tedy ve svém rodném kraji, je mi nejlépe ze všech míst na světě.
Sebranice do tohoto kraje patří. Jako dítě jsem v létě jezdila na zdejší
koupaliště a také na Kaliště na třešně.
Po vysoké škole jsi začala pracovat v novinách. Jaké byly začátky?
V roce 2001 jsem dostala vysněnou práci redaktorky v Lidových
novinách. Chtěla jsem být válečnou reportérkou. Vždy mě to táhlo
k tomu poznávat vzdálenější země, a proto jsem z vlastní iniciativy
jela v roce 2003 přes Írán do Pákistánu. Jela jsem stejnou cestou
a také s ozbrojeným doprovodem jako ta dvě unesená česká děvčata.
Já měla ale víc štěstí a na indickou hranici dojela. Tato cesta ale zásadně změnila můj život.
Námětů na reportáž bylo asi dost.
To ano. V té době se stalo velké zemětřesení na jihu Íránu ve městě
Bám, možná si na to někteří čtenáři vzpomenou. Hned jsem tam jela
a reportáže jsem posílala přímo z místa neštěstí. V noci během chvíle
bylo prakticky zničeno toto starobylé město. V jeho troskách zemřelo
40 tisíc lidí, což byla téměř polovina obyvatel. Přidala jsem se
k české humanitární organizaci Člověk v tísni a začala jim pomáhat.
Lidové noviny mi daly na vybranou – buď budu dál u nich novinářkou, nebo v Íránu humanitární pracovnicí. Rozhodla jsem se pro to
druhé. Nakonec jsem v poušti strávila 1 rok.
-7-

Pokračování na další straně

Na slovíčko
Pokračování z předchozí strany

v tísni zakládala.
Zaryla se ti nějaká mise víc pod kůži než ty ostatní? A proč?
V pozitivním slova smyslu Šrí lanka. Krásná země, milí lidé. Největší
výzvou ale bylo Kongo. Jela jsem tam nejdříve jako novinářka, která
se zajímala o život tamních žen ve válečné oblasti na východě země.
Ve chvíli, kdy jsem se potkala se znásilněnými ženami a dětmi, rozhodla jsem se jim pomoci. Vypracovala jsem pilotní program, domluvila se s organizací Člověk v tísni a začala zakládat centra pro tyto
oběti násilí. Jelikož Člověk v tísni v Kongu nepůsobil, založila jsem
tu jeho pobočku. Dnes je to nejrespektovanější organizace v této oblasti.
Dá se život v Kongu nám Evropanům zhýčkaným civilizací vůbec
nějak reálně vykreslit?
Celá mise byla jednou z nejnáročnějších, kterou jsem prošla. Setkávala jsem se s otřesnými případy znásilnění, vyslechla jsem stovky pro
nás těžko uvěřitelných příběhů. Nejhorší byly případy znásilnění
malých holčiček. Bylo to nesmírně psychicky i fyzicky náročné. Viděla jsem hodně bolesti.
Proč k tomu v tak velkém měřítku dochází? Je nějaká konkrétní
příčina?
Kongo je země plná paradoxů. Je jednou z nejbohatších zemí na světě, kde žijí jedni z nejchudších lidí. Má obrovské zásoby přírodního
a nerostného bohatství. To věděli už Evropané, když Afriku kolonizovali a Kongo dostal jako svoji kolonii belgický král Leopold. Během
ní zahynulo až 8 milionů Konžanů. Nyní se válčí na východě
v oblasti Velkých jezer, kde vedou hranice s Rwandou a Ugandou.
Ve Rwandě byla před 15 lety genocida etnika Tutsiů /700 000 mrtvých za 1 měsíc/, kterou spáchali Hutové. Hutové zodpovědní za
genocidu utekli do Konga a dodnes zde mají svoji armádu. Tutsiové
ji zde mají také. Jsou zde i milice z Ugandy. A všichni plundrují minerály, zejména koltan, který je nutný k výrobě mobilů, notebooků
apod. Dělníci v dolech pracují celý den za velmi nízkou mzdu, navíc
v primitivních podmínkách. Často to jsou děti. Tyto milice se ve
velkém dopouštějí masívního znásilnění. Používají ho jako nástroj
k podrobení. Už je zde více než 300 000 znásilněných žen a dětí
a přes milion lidí muselo uprchnout z domovů.

Co jsi tam dělala?
Jedna z věcí, kterou jsem dostala na starosti, bylo řešení situace vdov,
jejichž manželé zahynuli. V Íránu žena nepracuje, rodinu živí muž.
Ve chvíli, kdy ženy ovdověly, dostaly se do svízelné pozice. Založili
jsme pro ně keramické dílny, dílny na tkaní koberců a na výrobu
sportovních míčů. Některé fungují dodnes. Další věcí bylo poskytnutí
psychosociální pomoci dětem. Museli jsme je zabavit do té doby, než
se postavily školy a než, alespoň zčásti, jejich život opět dostal řád.
Umíte si asi představit, jak by to vypadalo, kdyby bezcílně chodily
mezi troskami. Člověk v tísni postavil přímo v Bámu 3 školy, 1 kliniku a 10 center pro děti.
Jak vypadá Bám nyní? Je to opět žijící město?
Město bylo tenkrát srovnáno se zemí. Zemřely často celé rodiny,
a proto domy nemá nyní kdo opravit či znovu postavit. Když jsem se
do Bámu po 5 letech vrátila, vypadalo to tam téměř stejně, jako když
jsem odjížděla. Všude stany. Vždy je to běh na dlouhou trať.

Uganda – zjišťování potřeb místních obyvatel

Dá se na výjezd do zemí dopředu připravit?
Důležité je dodržovat dresscode (tzn. vhodné oblečení a chování),
náboženství, zvyky. To lze nastudovat. Nelze se ale připravit na život
v té zemi. Žila jsem v chýši, ve stanu, na fotbalovém stadioně. Je
známé, že trvá minimálně půl roku, než pochopíte, jak to v té zemi
chodí či než poznáte mentalitu místních lidí.
Jaké byly tvoje další mise?
Celkem jsem s Člověkem v tísni prožila 6 intenzivních let v tzv.
Emergency teamu. To je tým lidí, kteří přijíždějí na místo neštěstí
jako první. Uprostřed naprostého chaosu zajišťujeme dodávky pitné
vody, řídíme distribuci potravin, hygienických potřeb, stavíme toalety. Komunikujeme s místními, pomáháme s organizací tak, aby byla
pomoc co nejvíce cílená. Po zajištění základních životních potřeb
vymýšlíme projekty, které mají lidem pomoci. Vyslali mě například
na Šrí lanku, kterou zasáhlo v roce 2004 ničivé tsunami. Působila
jsem v Kambodži, Indonésii a naposledy v roce 2010 na Haiti.
V africkém Kongu jsem pobočku a projekty organizace Člověk

Kongo – pro komunikaci s místními ženami bylo nutné využít služeb tlumočníka ze svahilštiny do francouzštiny

A co společnosti, které mobily a počítače vyrábějí?
Nadnárodní společnosti o tom všem samozřejmě vědí, ale nechtějí
s tím nic dělat. Koltan z Konga je pro ně velmi levný, protože je nelegálně získaný. Západní společnost proto pro mobily z těchto firem
používá přídomek krvavé. Nadnárodní společnosti mají na celé situaci velký díl viny. Zajímalo mě to i z profesního hlediska. Byla jsem
u nás první novinářka, která se tomuto problému začala věnovat
a odjela do válečných oblastí. Po mně byli další a teď už většina Čechů alespoň doufám tuší …
Byla jsi v dolech?
Ano, jela jsem se tam podívat. Vše primitivní, pouze ruční práce,
žádné stroje. Špatné hygienické podmínky. A hlavně spousta dětí.
Kde jsi vzala v sobě sílu z Konga neutéct?
Občas jsem brečela, emoce byly silné a musely ze mě ven. Tomu se
neubráníte a ani by to nebylo dobré, dusit je v sobě. Vždy mě potom

Kongo – mamu Fatumu znásilnili rebelové a její manžel ji vyhnal z domu
i s pěti dětmi. Člověk v tísni jí poskytl dům, kozu a vybavení domácnosti.
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Na slovíčko...
ale zaplavila energie a touha něco změnit. Sílu jsem nacházela
v samotné práci, která měla smysl. A v příbězích konkrétních lidí,
kterým jsme pomáhali.
Vybavíš si i po letech některé z těch žen nebo dětí?
Třeba mama Farahja. Tuhle matku 4 dětí znásilnili rebelové a ona
pak následkem toho trpěla fistulou – tj. nemohla udržet moč a stolici.
Manžel ji proto vyhnal i s dětmi. To je tam časté, že manžel ženu
vyžene. Nebo mě zasáhnul příběh dvouleté Naomi, kterou znásilnili
spolu s matkou. Holčičku dávali do kupy v nemocnici půl roku
a stejně nikdy nebude moci mít děti a je navíc silně traumatizovaná.

vení žen. Trochu jsem měla problém vrátit se do myšlení zdejších
lidí. Nechápala jsem jejich nářky a stížnosti. Proč často řeší takové
hlouposti, když nejde o život? Mám už prostě jiný pohled.

Kongo – šicí dílna pro oběti sexuálního násilí

Jak tvoji práci na misích snášeli rodiče?
Špatně. Hlavně maminka, která je zdravotní sestra a všude viděla
nemoci. Zpětně ale vidím a přiznávám, že jsem asi do svých 30 let
neměla pud sebezáchovy. Absolutně žádný. Navíc práce pro Člověka
v tísni je závislost na adrenalinu. Dnes bych spoustu věcí už neudělala. Třeba bych nešla sama s řádovou sestrou a jedním mužem, který
měl jen mačetu do vypálené vesnice v pralese ve válečné zóně. Tehdy
jsem se tam prostě chtěla dostat, tak jsem šla. Dnes už ne.
Má na to vliv i to, že jsi se stala matkou?
Určitě. Jsem víc opatrná, mám teď zodpovědnost i za své dítě. Ale to
neznamená, že bych seděla doma. Vloni jsme vzali na tři měsíce na
Šrí lanku i tehdy roční Majdalenku.

Důl na těžbu zlata na východě Konga

Co bylo tvojí poslední misí?
Zemětřesení na Haiti. Ve městě Port au Prince zahynulo 200 000 lidí.
Přiletěla jsem jako první z naší organizace 3 dny po neštěstí. Všude
ležely mrtvoly, byli zasypaní lidé, zranění, celé město paralyzované
a v troskách. Prostě apokalypsa. Po mně přiletělo z Česka 6 lékařů,
o které jsem se musela postarat – vytvořit místa, kde budou pracovat,
kde spát, zajistit pro ně materiál na práci, jídlo. A k tomu jsem tam
otevřela pět volnočasových center pro děti, neboť školy nefungovaly.
Co se ti vybaví nejdříve, když si na Haiti vzpomeneš?
Největší katastrofa, kterou jsem zažila. Spánek venku na trávě 4–
5 hodin denně. Stresující zážitky. Následné otřesy v dalších dnech
tzv. aftershocky, kdy se rozštěkali všichni psi, děti křičely, kohouti
kokrhali, narušené budovy padaly. Vždy se mi tak rozbušilo srdce, že
jsem si myslela, že dostanu infarkt.

Na Šrí lance – Magdalénka Tauerová zcela vpravo

Spolupracuješ i dnes s organizací Člověk v tísni?
Ano, jezdím dál. Ale na kratší dobu. Nedávno na pracovní cestě
v Indii jsem byla s organizací Femisphera (sdružení 4 českých novinářek) natáčet dokument o údělu tamních žen. Jinak pořádám výstavy, přednášky a besedy. Pracuji pro poličské sdružení Pontopolis
a také pro o. s. Femisphera. Stále píšu články do novin.
Čemu dnes ještě věnuješ svoji pozornost?
Radikálnímu islámu. Ten vnímám jako opravdovou hrozbu naší západní křesťanské civilizace. Myslím, že je to mnohem větší hrozba
než Putinovo Rusko. Islám a jeho svět je v obrovské krizi. Islámský
stát se velmi rozpíná, je už i Africe. Máme pocit, že se nás to netýká,
ale Afrika /Libye/ je jen 250 km od břehů Evropy. Ale hlavně
v Evropě je už mnoho muslimů v tzv. 5. koloně, a nikdo neví, kdy
a kde udeří. Odhaduje se, že na 1000 uprchlíků je 40–60 teroristů.
Cílem Islámského státu je kromě jiného zničení Vatikánu, dobytí
Říma a islamizace Evropy. Evropská unie je obrovský byrokratický
kolos, který v tuto chvíli není schopný rychlé a účinné obrany. Obávám se, že Evropa může na svůj humanismus a toleranci v budoucnu
opravdu doplatit. Bohužel.
Markéto, děkuji za rozhovor.
Připravily Radka Kučerová a Iva Jílková

Haiti – jedno z pěti volnočasových center pro děti postižené zemětřesením

Je možné to dlouhodobě vydržet a nemít zdravotní problémy?
Přiznávám, že na všech misích jsem vyhořela. V Kongu po 2 letech,
na Haiti dokonce po 5 měsících. Při nižším stupni vyhoření někdy
stačí dovolená např. v některé sousední zemi. Totálně jsem vyhořela
například v Kongu, kde jsem měla ke konci paranoidní stavy, že i mě
někdo zabije a znásilní. V tu chvíli je nutné se vrátit domů.
Jak se změnil s takovými zkušenostmi tvůj pohled na život?
Po návratu jsem si všeho strašně vážila a vlastně stále vážím. Hlavně
svobody. Můžu jít, kam chci, nikdo mi nebrání. Můžu sednout na
kolo a jet, kam se mi zachce a přitom se nemusím bát, že mě někdo
zastřelí. Velmi si vážím také hodnot naší západní civilizace a posta-9-

Konec II. světové války sebranickýma očima
Přetisk z čísla 5/2013
Druhá světová válka, od jejíž ukončení uplyne v květnu 70 let,
byla bezesporu nejhorším konfliktem v lidských dějinách. Konflikt,
jenž nadlouho změnil mapu světa, vrazil klíny mezi národy a s jeho
důsledky se v mnohém potýkáme dodnes. S jistou dávkou nadsázky
lze prohlásit, že tato válka začala a také skončila v Čechách. A právě
v jejím závěru se na našem území, ba přímo v blízkém okolí, odehrála celá řada dramatických událostí. Přibližme si onu značně vyhrocenou a nepřehlednou dobu na přelomu dubna a prvních dnů máje onoho roku 45.
Na území Protektorátu Čechy a Morava se nachází poměrně silné
a dobře organizované jednotky německé armády seskupené do armádní skupiny Mitte (Střed) pod velením fanatického nacisty polního
maršála Ferdinanda Schornera. Do sestavy této skupiny armád jsou
začleněny i jednotky maďarské královské armády. Jedná se ovšem
o značně nespolehlivého spojence. Německé jednotky se nacházejí
prakticky v obklíčení, neboť ze západu postupují americké jednotky
3. armády a z východní fronty pak 1., 2. a 4. Ukrajinský front Rudé
armády spolu s 1. čs. Armádním sborem v SSSR a dvěma rumunskými armádami. Ustupující okupační jednotky jsou rovněž napadány
partyzánskými oddíly, jejichž aktivita rapidně narůstá. Tak se stalo,
že kroky zmírající válečné mašinérie Třetí říše dorazily i do našeho
okolí. Nechme však promluvit očitého svědka, který všechny důležité, leckdy dramatické, jindy úsměvné události zaznamenal:
,,Dne 1. 5. 1945 v úterý přijela
na Pohoru první jednotka maďarské armády. Byli ubytováni po
statcích. Kromě mužstva bylo nutno ustájit velké množství koní.
Byly to zbytky dělostřeleckého
oddílu D 988. Velitel jednotky byl
zřejmě šlechtic s celou rodinou.
Chovali se velmi povýšeně
a k vojákům opovržlivě až tvrdě.
Ubytoval se se sluhou u Pohorských. U č.p. 14 stála 2 děla a polní
kuchyně. Spolu s vojskem šel
i pracovní oddíl Rumunů a ti byli
ubytováni v Třemošné.
Dne 2. 5. přijeli další Maďaři
a tábořili v lukách a zahradách.
Další den 3. 5. postupovala od
Poličky na Dolní Újezd maďarská
Maďarský voják
pěchota a mezi nimi jely i oddíly
husarů s jasně modrými výložky na límcích, kožíšky a čamarami. U
boku karabiny a lesklé šavle. Další proudy Maďarů jely od Vysokého
Lesa. Mezi nimi bylo i několik Slováků a Rusínů. 4. 5. opět jely menší skupiny Maďarů, a dokonce konaly jakousi přehlídku.
Dne 5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání. Na Pohoře tuto zprávu
jako první oznámil maďarský voják Pavel Vizi. Maďaři nevěděli, jak
se mají zachovat. Většina se chovala pasivně. Z místních občanů se
počaly tvořit Národní gardy (dále jen NG), přičemž zbraně získávali
od Maďarů.
Dne 6. 5. pokračovalo odzbrojování Maďarů v Sebranicích. Centrum NG bylo u Zindulků č.p. 4. Ozbrojenci pak vyráželi do vsi. Ráno
přijela od Vysokého Lesa německá jezdecká hlídka v počtu 8 mužů. Gardisti po nich
počali pálit, ale bez úspěchu. Němci se
stáhli až do Lubné, kde byli zajati. Jelikož
však byli špatně hlídáni, ihned uprchli. Asi
před 8. hodinou přijelo do Sebranic obrněné auto. Gardisti byli právě u Šlesingerů
č.p. 20. Ihned po něm zahájili palbu a němečtí vojáci ji opětovali kulometem. Odražená střela zasáhla V. Zindulku z č.p. 4.
Poté obrněný vůz klidně odjel do Lubné,
kde po něm bylo rovněž stříleno. Začaly se
objevovat první větší skupiny Němců.
Maďarské válečné vyznamenání tzv. Ohňový
kříž – památka na zapomnětlivého vojáka
z Pohory

V pondělí 7. 5. začal hromadný ústup německé armády z Poličky
na Západ. Po státní silnici se táhl nekonečný had pěchoty a vozů.
Pěšáci nesli pancéřové pěsti a jiné zbraně. Jednotky byly promíchané.
Mezi nimi byly i oddíly SS a HJ (Hitlerjugend).
V úterý 8. 5. se Maďaři
chystají k odchodu. Němci ustupují v plném proudu. Asi po 6. hodině se
nad ustupujícím vojskem
objevilo německé letadlo
a shazovalo letáky, že
kapitulace nepřichází
v úvahu. Poté se všude
roznesla zpráva o kapitulaci Německa. Maďaři
také slavili a hned se sháNěmecký leták z 8. 5. 1945
něli po kořalce. Následující den 9. 5. Maďaři odjíždějí. U č.p. 100 se setkali s německým obrněným vozem. Ústup posledních jednotek kryly oddíly SS. Na Lezníku byl právě pohřeb a SSmani mířili i na průvod. U samochodky
(samohybné dělo StuG 40) jim došel benzín, a proto jej odpálili panzerfaustem. Okolo 10. hodiny se po obloze přehnalo 9 německých
stíhaček a posléze se ukázalo dalších 12 letadel. To už ovšem byly
letouny ruské. Okolo poledne dorazilo do Poličky první ruské auto.
Předjíždělo zbytky německého vojska. První Rusové způsobili mezi
Němci úplný chaos. Teprve po 2. hodině předvoje dorazily ruské
motorizované jednotky. Kromě místních obyvatel vítali Rusy také
Maďaři. Ruští vojáci s lidmi hovořili a občerstvovali se pivem.

Foto: Maďarští vojáci na Pohoře. Za nimi je vidět původní baňatá věž kostela sv. Mikuláše před rekonstrukcí v roce 1948.

Ve čtvrtek 10. 5. proběhlo dopoledne celkem klidně. NG hlídkovala ve vsi. V polích se potulovaly zbytky německých vojáků. Od
Litomyšle a Svitav se valil proud ruského vojska. Spolu s NG zajímali německé vojáky a hledali, zda mezi nimi nejsou esenci. Odpoledne
kolem 15. hodiny zahlédla hlídka na Kmoškově louce 4 jezdce a když
přijeli blíže, poznala, že je to kozácká hlídka. Jezdci byli snědí
v olivových uniformách, na prsou ozdobné nábojnice a široké nárameníky. Na hlavách čepice z beránka a na ramenou karabiny, na
opasku pistole a šavle. Za nimi jela hlídka na voze. Zastavili
v Třemošné u Zindulkových č.p. 6, kde zajeli do dvora, nakrmili koně
a odpočali si. Poté pokračovali dále na Lubnou. Zanedlouho přijeli
další Rusové na kolech a pěchota na vozech. Auta měli naložená
ukořistěnými věcmi, zejména koly, na kterých se mnozí teprve učili
jezdit. V noci 11. 5. hlídka dopadla 4 německé vojáky. Ráno projížděli další Rusové. Byl to oddíl lehkého dělostřelectva.
Děla i vozy byly taženy koňmi. Na mnohých vozech byly rudé
vlajky. Vojáci se zprvu chovali velmi nedůvěřivě, ale brzy poznali, že
nejsou mezi nepřáteli. Celé dopoledne se valily další proudy ruského
vojska. Mnozí měli na vozech sudy piva a vodku. Vojáci se občerstvovali i jablečným vínem, ale byli tak žízniví, že musela být donesena bečka s vodou. Většinou se chovali velmi přátelsky.
Od rána 12. 5. projíždějí vesnicí další Rusové. V poledne se všichni zastavili k obědu a odpočinku. Odpoledne vedli Rusové velký
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Konec II. světové války sebranickýma očima
proud německých zajatců na litomyšlský zámek, kde bylo shromaždiště. Doprovod tvořili Tataři a Kirgizové. Na horním konci Pohory
zastřelili jednoho německého důstojníka a maďarského vojáka. Příštího dne je Jan Kučera a Kysilka zakopali v příkopu u silnice.
Ráno 13. 5. opět projíždějí ruské kolony a několik lehkých tanků
(samohybná děla SU 76). Tento oddíl se utábořil v Sebranicích
u Orlovny. Během dne přijely ještě těžké tanky. Vojáci se ubytovali
na Pohoře a na Třemošné po domech. Důstojníci bydleli u starosty.
U nás byla ubytována lékařka a její muž. Navečer se konala velká
oslava vítězství.

v Orlovně. Odtud vyrazil průvod na hřbitov. V čele byl nesen rudý
prapor s černým flórem. Za rakvemi šla čestná setnina s nasazenými
bodáky. Na hřbitově se se zesnulými rozloučil pan farář Kočvara. Pak
se s lidmi pomodlil a byly vypáleny čestné salvy. Oba to byli mladí
Ukrajinci pravoslavného vyznání.
Dne 31. 5. začali odjíždět Rusové z tábora u kapličky. V úterý
5. 6. přijeli na Pohoru další ruští vojáci. Byli na cestě domů ze Staré
Boleslavi. Zúčastnili se dobytí Berlína a osvobození Prahy. Šlo
o kolonu aut a pěchotu. Ubytovali se tam, kde bylo ještě místo. Jedno
auto přijelo i k nám do dvora (osádka dílenského vozu americké výroby Studebaker US 6). Vojáků bylo celé stavení. Mužstva bylo asi
15 a také jedna žena - 20letá Anuška. S povděkem přijali mléko
a víno, ale hledali spíše vodku. Když se dověděli, že bychom měli
spát kvůli nim na zemi, odmítli to. Anuška se 4 vojáky spala na dvou
postelích v síni, ostatní v kuchyni a komoře. Veselo bylo večer před
spaním, když většina jich chtěla spát s Anuškou. Večer přijeli ještě
4 důstojníci. Vojáci byli různého stáří a národnosti. Nejmladší 24letí
šoféři byli až ze Sibiře. Nejstarší 50letý byl Ukrajinec a někteří
z Besarabie. Jeden byl Mongol a vážil dobře přes metrák. Vojáci se
bavili a procházeli se s Anuškou. Často hrávali na zahradě karty
a starý Ukrajinec se živě zajímal o naše včelstvo. Vojákům jsme přilepšovali mlékem, vejci a medem. Oni zase na oplátku odkudsi ze
Svitav dovezli sudy piva a různé likéry a pořádali pro nás veselé zábavy.

Sebraničtí občané vítají u zdravotního střediska ruské vojáky, v popředí
samohybné dělo SU 76

V pondělí 14. 5. přijíždějí další Rusové. U kapličky sv. Mikuláše
se počal pro ně budovat ubytovací tábor. Obyvatelé pro ně stavěli
malé dřevěné baráčky. Rusové jim platili listy tabáku, což byla tou
dobou velká vzácnost. Tábor byl poté slavnostně předán a vyzdoben.
Příští dny přijížděli další vojáci. V Sebranicích jich byla plná Orlovna
a fara. Na hřišti stála auta a tanky. Rusové byli velmi veselí, rádi hráli
na garmošky a balalajky, pálili vodku a špásovali s děvčaty. Zvláštností byly ženy - vojačky a malí chlapci, kteří přijeli společně
s vojáky. Mnozí vojáci dávali lidem recepty na domácí vodku a vůbec se všemu podivovali. Největším majetkem a chloubou pro ně
byly hodinky. Většina měla „časy“ od Němců a mnozí jich měli hned
několik. Jeden, co byl později u nás, jich měl 7, na každé ruce 3
a ještě jedny kapesní. Měl z toho ohromnou radost a stále nosil vyhrnuté rukávy, aby bylo vidět, jaký má majetek. Vojáci, kteří hodinky
neměli, nabízeli za ně kola, koně a jiné věci. Našli se i lidé, kteří se
k Rusům nechovali přátelsky. Dokonce dvě dívky jim nechtěly vyprat
prádlo a někteří jim nechtěli dávat potraviny na přilepšenou.

Posádka dílenského Studebakeru na Pohoře u Pohorských č.p. 15, dívka
uprostřed Anuška

Dne 8. 6. odjížděli poslední Rusové ze Sebranic a poslední jednotkou na Pohoře byla jízdní hlídka vojenské policie.“
Tolik zápisy z rodinné kroniky Pohorských z č.p. 15 (nyní
č.p. 215) z Pohory. Velmi plasticky a mile, ale hlavně bez jakéhokoliv politického balastu nám líčí ony hektické dny osvobozování našeho kraje Rudou armádou. Bohužel dnes je tomu častokráte jinak.
Kdejaký pisálek vydávající se za fundovaného historika se snaží zpochybňovat podíl vojáků Rudé armády na osvobození, znevažuje jejich
oběti a líčí je jako pomalu apokalyptické netvory, rabiáty a opilce.
Samozřejmě docházelo k ojedinělým nedorozuměním a excesům ze
strany válkou poznamenaných vojáků, ale ve většině případů byli
viníci velmi drakonicky potrestáni. Važme si a mějme v úctě oběti
všech, kteří neváhali položit život za naši svobodu - ať z řad Rudé
armády, armády Spojených států, Československé zahraniční armády,
Rumunské armády, Polské armády a domácího odboje. Těm všem
bez rozdílu patří náš obrovský dík a úcta.
Poslední dny II. světové války u nás pro Sebranické noviny
i s historickými fotografiemi připravil Michal Kovář z Lubné.
Děkujeme.

Předprodej vstupenek
Sovětské samohybné dělo SU 76 v Sebranicích na silnici před Zindulkovými
č.p. 22 a Kopeckými č.p. 6

Dne 28. 5. o 7. hodině se konal pohřeb dvou ruských vojínů
v Sebranicích. Tito nešťastníci spadli v obci Bělá pod tank a byli
přivezeni právě k nám. Zde byli uloženi do rakví a vystaveni

Na Obecním úřadě v Sebranicích je stále možnost zakoupení vstupenek na vystoupení kapely VESELÁ TROJKA Pavla Kršky, které
se bude konat 5. června 2015 od 19.00 hodin v kulturním domě
v Horním Újezdě.
Cena jedné vstupenky je 160 Kč.
OÚ Sebranice
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Týden otevřených dveří v novém domě Charity

Zakončení halové sezóny „Mladé gardy Sebranice“

Oblastní charita Polička zve poličskou veřejnost i obyvatele
z okolních obcí na „Týden otevřených dveří“ nového charitního domu ve Vrchlického ulici č.p. 10 (na rohu naproti Tylovu domu).
Přijďte si v týdnu od 18. do 22. května prohlédnout opravený a zabydlený interiér pro sociální služby sloužící lidem na Poličsku.
Návštěvám z veřejnosti nabízíme tyto časy:
pondělí, úterý a středa od 13.00 do 17.00 hodin
čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00 hodin
Využijte nabídku Charity a navštivte starý dům, který po změně
majitele dostal nový úkol. Nechte si zaměstnanci Charity povědět,
jaké jsou to úkoly, nebo se jen sami projděte místy, které jste v minulosti znali třeba jako restauraci nebo obchůdek. Těšíme se na vaši
návštěvu, protože víme, že mnozí z vás, kteří se přijdete podívat,
patříte k přispěvatelům do veřejné sbírky „Dům pro Charitu“, z níž
splácíme a opravujeme tento dům. Týden otevřených dveří je tak
příležitostí, jak vám poděkovat.

Jako tradičně každou zimu se i přes letošní zimní období pátek co
pátek večer vytrácejí z domovů příznivci sálové kopané ze Sebranic.
Jsou to většinou bývalí fotbalisti, otcové od rodin, mladí i starší napříč generacemi. Všichni jen za jediným cílem: „kulatým nesmyslem“.
Zvyk, který začal před mnoha a mnoha lety zásluhou fotbalových
nadšenců ze Sebranic nebo z blízkého okolí, přetrval dodnes a je
tomu dobře. Poprvé jsme letos od října do března ve večerních hodinách hráli v Poličce na „červené základní škole“, kde jsme po dvou
letech „tápání“ našli uspokojivé zázemí pro naši oblíbenou hru.
O hezké fotbalové momenty a boj o každý míč nebylo nouze. Někdy
však kvalitu hry předčil zápal a chuť si zaběhat a shodit nějaké to kilo
než fotbalové umění. To nám však nevadilo a vůbec nám to neubralo
na hezkých společných zážitcích, které jsme buď prožili přímo na
palubovce nebo poté při doplňování tekutin v přilehlých restauracích.
Bohužel se nám nepodařilo pořídit kvalitní snímky přímo ze hry,
ale při závěrečné akci 10. 4. se nechali vyfotografovat: Miloš Kárský,
Ing. Jindřich Jílek, Vítězslav Kuchta, František Malý, Martin Filipi,
Jiří Mokrejš, Václav Kovář, Rostislav Svoboda.
Letošní sezónu si s námi ještě zahráli: Tomáš a Jaroslav Ondráčkovi, Martin Kopecký, Petr Kovář, MUDr. Pavel Jílek, Jiří Kučera,
Filip Tměj, Miroslav Horáček, Vojtěch Prokůpek, Josef Šlesinger,
Ondřej a Jan Filipi, Martin Květenský, Pavel Hurych, Martin Sýkora,
Radek Kysilka.
Tímto však s fotbalem nekončíme: společně s dalšími „gardysty“
z Lubné chodíme každý čtvrtek hrát od 18.00 hod. na hřiště
v Sebranicích.
Jiří Mokrejš a Vítězslav Kuchta

Nový charitní dům, do kterého zveme na prohlídku

Domácí hospic sv. Michaela je alternativou
„Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění by více než 80 %
obyvatel České republiky zemřelo raději doma než v nemocnici či
podobném zařízení. Skutečnost je ale přesně opačná – jen zhruba
20 % lidí se toto přání skutečně vyplní. Pilotní projekt, který bude
VZP podporovat od dubna do konce roku, by mohl být jedním z kroků
ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za nemocnými domů
a budou jim v jejich vlastním prostředí poskytovat péči srovnatelnou
s péčí „kamenných“ hospiců.“ (Citováno z http://www.vzp.cz/o-nas/
aktuality/ve-stredu-startuje-projekt-mobilnich-hospicu-vzp-se-houcastni-jako-jedina-pojistovna)
Aby se toto přání mohlo alespoň některým lidem na Poličsku splnit, vznikl vloni na podzim při Oblastní charitě Polička Domácí hospic sv. Michaela. Pečující tým je složen z pěti lékařů a vybraných
a průběžně proškolovaných zdravotních sester, doplňuje ho sociální
pracovník a dva psychoterapeuti, a v případě zájmu pacienta nebo
pečující rodiny také duchovní. Péče a snažení celého týmu směřuje
k jedinému cíli: Umožnit umírajícímu důstojný konec života bez
nezvládnuté tělesné i duševní bolesti, a to pokud možno doma, mezi
svými. Hospicový tým funguje jako odborné kolegium, kde se jeho
členové mohou mezi sebou radit a diskutovat, jak tělesnou, sociální,
duševní i duchovní situaci konkrétního člověka v závěru života co
nejlépe a důstojně zvládnout.
Pacienta nenavštěvuje celý tým, ale většinou pouze zdravotní
sestra, která zde vykonává hospicovým lékařem indikované zdravotnické úkony. Zdravotnické zásahy jsou průběžně přizpůsobovány
podle vývoje pacientova stavu. Využití služeb psychoterapeuta nebo
duchovního je možností a volbou jak pacienta, tak jeho rodiny. Sociální pracovník pomáhá pečujícím zvládat situaci v průběhu doprovázení, ale také v jejím závěru a po smrti blízkého.
Péče Domácího hospice sv. Michaela je hrazena následovně: zdravotní úkony sester domácí hospicové péče jsou kryty z veřejného
zdravotního pojištění. Pacient nebo jeho rodina hradí poplatek
100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní
a pohotovostní službou lékaře a ostatních služeb. Službu Domácího
hospice dosud využili dva lidé.
Štěpánka Dvořáková
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Ocenění hráči v nových dresech „KIK“
Foto: obsluha Vinárny u Krbu Polička 2x

Fotbalové ozvěny starší přípravky

Fotbalové ozvěny starší přípravky

Turnaj starší přípravky v Čisté 12. 4. 2015 – 2. místo
Sestava:
Brankář: Kopecký Ondra 1. zápas, 2. zápas Danda Šmíd
Obrana: Kárský Petr, Filipi Štěpán, Chadima Filip, Brabenec Dan
Záloha: Jirka Mokrejš a David Svoboda
Útok: Jůza Adam, Šmíd Dan (1. zápas), Svoboda Martin, Kopecký
Ondra (2. zápas)

li hezký výkon a o hezké branky nebylo nouze. Sympatické na soupeři bylo, že se mezi sebou nehádali a hráli až do konce zápasu fotbal.
Nejsem si úplně jist, jestli bychom měli také tak dobrou morálku,
když bychom stále a stále prohrávali …

1. zápas
Horní Újezd : Sebranice 2:8 (0:5) – Svoboda Martin, Mokrejš 3x,
Brabenec, Šmíd, Jůza, Kárský
První utkání jarní sezóny se nám výsledkově povedlo. Herně to
však mělo značné rezervy. Horňák se oproti podzimu zlepšil, a tak se
výhra nerodila tak snadno jak možná výsledek napovídá. Trpělivou
hrou po zemi jsme si vypracovali hezké brankové příležitosti a dostatečný náskok. Soupeř ke konci trochu odpadl, ale my jsme toho moc
ke skórování nevyužili. Přechod z haly byl znát, skákající balón jsme
těžko krotili, ale to se v průběhu několika týdnů snad srovná.

2. zápas
Sebranice : Borová 7:2 (1:7) – Svoboda David 3x, Mokrejš 3x, Jůza
Úvod zápasu vyšel Borové, z první akce-neakce jsme prohrávali.
Přišla tedy chvíle pro naše borce nezpanikařit a zabojovat. Oproti
minulému týdnu v Čisté se to povedlo a utkání jsme postupně ovládli. Na dno sil si hrábli všichni, a to nejen tradiční tahouni mužstvacož mně udělalo dnes největší radost! Nejlepším hráčem se dnes stal
„obounohý střelec osmi branek“ David Svoboda.
Další výsledky:
Borová : Janov 10:1 (4:1)
Dnes to zase doma „cinklo“, a je jen potřeba navazovat na takovýto
přístup v každém zápase ☺.

2. zápas
Sebranice : Čistá 5:8 (1:7) – Svoboda David 4x, Mokrejš
Zápas ovlivnil vlažný přístup některých hráčů k utkání. Nepodařilo se mi u některých hráčů vyhnat z hlavy, že zápas s Čistou bude
o něčem jiném a že každý zápas začíná od stavu 0:0. Zaostávali jsme
v důrazu, v rychlosti přebírání balónů, ve všem. Soupeř, přesněji
řečeno jejich útočník Adam Hanus, naše chyby trestal a skóre se zastavilo na půli utkání na hrozivých 7:1. Druhý poločas se naši hráči
srovnali a soupeř si kromě jedné branky nic nedovolil. Hra i nasazení
bylo pak v pořádku a i přes mocný finiš se z vítězství radovali domácí. Ponaučení pro příště. Cením si, že to kluci nezabalili a bojovali až
do konce. Dobře se prezentoval na výpomoc z mladších Martin Svoboda (r. 2008).
Další výsledky:
Čistá : H. Újezd 7:2
Dnes díky prvnímu poločasu s Čistou bereme až druhé místo.
Čistá zaslouženě první. Zklamání bylo u našich hráčů patrné – a to je
vlastně dobře, že jim to není jedno ☺.

Vyhlášení turnaje
Foto: J. Svobodová

Pozvánka na domácí turnaje:
Starší přípravka sehraje turnaj na Sebranicích v sobotu 23. 5. 2015
od 9.30 hod. – soupeřem bude Čistá, Borová a D. Újezd/Morašice
Mladší přípravka má dva domácí turnaje, a to v neděli 3. 5. 2015
od 9.30 hod. (Čistá a Svitavy "B") a v sobotu 16. 5. od 9.30 hod.
(Dolní Újezd a Svitavy "A")
Velmi děkujeme Františku a Jindřichu Říhovým za finanční
podporu jarních domácích turnajů kategorie mladší a starší přípravky,
která bude využita na odměny hráčům = dětem ze všech zúčastněných týmů.

Fotbalové ozvěny mužů
SK Sokol Prosetín x FK Sebranice 4:2 (1:0)
Sebranice:
Tmej
Klusoň T. Patočka T. Chadima Radiměřský J.
Vopařil Prokůpek Červ Kunhart
Kučera J. Kalánek T.
Vyhlášení turnaje v Čisté
Foto: J. Svobodová

Turnaj starší přípravky Sebranice 18. 4. 2015 – 1. místo
Sestava:
Brankář: Kopecký Ondra
Obrana: Kárský Petr, Filipi Štěpán, Chadima Filip, Brabenec Dan
Záloha: Jirka Mokrejš a David Svoboda
Útok: Jůza Adam, Klejch Damián, Svoboda Martin
1. zápas
Horní Újezd : Janov 11:0 (4:0) – Svoboda Martin, Svoboda David
5x, Mokrejš 3x, Kárský, Jůza,
Janov hraje s šesti holčinami a spíše s mladšími ročníky než patří
do starší přípravky, a tak výsledek není objektivní. My jsme předved-

Střídali: Jiráň, Mitáš, Jílek V.
Naši střelci: Prokůpek, Jílek V.
Rozhodčí: místní nadšenec ☺
Poslední přípravné utkání před začátkem jarní části sezóny
2014/2015 jsme odehráli v neděli 22. 3. 2015 na hřišti fotbalistů
z Prosetína, kteří hrají v této sezóně též I. B třídu, ovšem skupinu A.
Pro toto utkání jsme bohužel postrádali dva zkušené borce ze základní sestavy (Horníček J. a Kalánek P.) a bylo to na hře zálohy
citelně znát. Na „lehce“ hrbolatém terénu se v první půli hrál fotbal
s parametry spíše okresními než bétřídními. Proto se i šance začaly
rodit až ke konci poločasu. Nejprve jsme dvakrát hrozili před brankou
soupeře my, ovšem gól padl pět minut před koncem poločasu na
opačné straně. Stačila k tomu chvilka nepozornosti na hranici vápna
a umístěná střela k levé tyči – 1:0.
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Pokračování na další straně

Fotbalové ozvěny mužů

Fotbalové ozvěny mužů

Pokračování z předchozí strany

Druhou půli jsme začali podobně špatně, tak jako skončila ta první. Po pár náznacích šancí se soupeř v minutě 51. trefil podruhé zásluhou domácího Vodvárky – 2:0. Poté jsme se konečně probrali i my
a začali trochu hrát. Odměnou byl v 60. minutě gól z kopačky Vojty
Prokůpka, kterého vybídl ke skórování krásnou přihrávkou Kučera –
2:1. Když už to vypadalo, že se nadechujeme k vyrovnání, přišlo
potrestání domácích. V domnění, že bude pískán ofside, naše kompletní obrana přestala hrát a nechala tak pohodlně skórovat domácího
útočníka – 3:1. Pět minut před konce byla proti domácím písknuta
penalta za hru rukou v pokutovém území. K exekuci trestného kopu
se postavil Vojta Jílek a nekompromisní střelou snížil na 3:2. Bohužel o necelé dvě minuty později zahrávali domácí roh. Rozehrávkou
na krátko a uvolněním na autové čáře dokonale překvapili naši obranu, a aby to ještě nestačilo, tak prudký centrovaný míč na první tyč
jsme si samy srazili do branky – 4:2. Ve zbylých pár minutkách se již
nic zásadního nestalo.
Poslední přípravný zápas se nám příliš nevydařil, o to bude snad
lepší ten první jarní, který sehrajeme tuto sobotu od 15.00 hod. na
domácím hřišti proti Libchavům.

Souboj prvního s předposledním celkem tabulky nepřinesl příliš
velký herní rozdíl, a i možná proto nebylo vidět při zápase mnoho
gólových příležitostí. Většina nich se tak odehrála už v prvním poločase. Jako první zahrozili na začátku utkání hosté, ovšem osamocený
útočník pouze hlavičkoval do připraveného Tmeje. V 16. minutě jsme
naopak mohli skórovat my, ovšem po chybě obrany se šance zalekl
a nedokázal prosadit Červ. Největší šance hostí přišly
v 23. a 37. minutě utkání, kdy nejprve samostatně unikající útočník
nevyzrál na dobře vyběhnuvšího Tmeje, který mu znemožnil skórovat
a následně pak v minutě 37. nedokázali využít velkého závaru po
zahraném rohu, kdy už překonaného Tmeje zastoupil na brankové
čáře Klusoň a udržel tak naděje na bodový zisk.
Druhý poločas už mnoho vzruchu a šancí nepřinesl, a tak na řadu
přišly penalty, které měly rozhodnout o rozdělení třetího bodu. Díky
bezchybné střelbě hostí a dvou neproměněných kopů ze strany Sebranic si bod navíc odvezli nakonec hosté.
V úterý nás čeká odložené 16. kolo v Králíkách od 17.30 hod.
a v neděli 19.4. pak pokračuje další kolo v Lanškrouně s místním
béčkem.
Petr Jiráň

Na úvod jara nás čekal poločas hrůzy … 0:4 !!!!!
TJ Sebranice x TJ Sokol Libchavy 1:4 (0:4)
Sebranice:
Tmej
Kunhart Patočka T. Chadima Patočka J.
Prokůpek Horníček J. Červ Kalánek P.
Kučera J. (83´ Klusoň) Vopařil (69´ Mitáš)

Hospůdka U Hastrmana
Obec Sebranice srdečně zve místní i přespolní
k návštěvě

HOSPŮDKY U HASTRMANA

Libchavy: Zeman - Vítek, Martinec, Ďuriš, Prášil, Váně, Vaňous,
Kopfštein, Paukert, Lžíčař, Donát (Hájek, Kovář, Boštík, Blažek)
Střelci: Prokůpek - Ďuriš, Váně 3x
Rozhodčí: Čad - Morávek, Matoušek
Žluté karty: 0 - Ďuriš
Samotný úvod zápasu vůbec nenaznačoval, že pro nás bude první
poločas tak špatný. Nějaké ty šance jsme si vytvářeli, ovšem v té
největší v 10. minutě nedokázal Kalánek trefit branku, když si pěkně
naběhl na centrovaný míč z přímého kopu. O pár minut nato jsme
chybovali v zadních řadách a nechali soupeře otevřít skóre zápasu na
0:1. O další tři minuty bylo ještě hůře, když hráč hostí Váně jednoduše zpracoval centr před naší šestnáctkou a bez problému zakončil 0:2. Když už to vypadalo, že se dostáváme trochu do hry i my, udeřil
soupeř potřetí – 0:3. Bohužel těsně před koncem se ještě jednou prosadil Váně a zkompletoval tak svůj hattrick – 0:4.
Druhý poločas si již soupeř spíše hlídal výsledek a my stihli už jen
v 65. minutě snížit na 1:4 gólem Prokůpka, který dorazil do branky
centr Horníčka. Na samém konci zápasu jsme ještě kopali penaltu,
kterou se ovšem nepodařilo proměnit a zápas tak skončil prohrou 1:4.
Na první body jarní části sezóny si musíme ještě počkat, snad budeme úspěšnější příští týden v neděli v Králíkách, kde se začíná od
16.30.
Bezbrankový zápas s pro nás již tradičním
neumem kopat penalty
TJ Sebranice x TJ Jablonné nad Orlicí 0:1 np (0:0)
Sebranice:
Tmej
Klusoň (73´ Vopařil) Chadima Kunhart Patočka J.
Prokůpek Horníček J. Červ Kalánek P.
Mitáš Jílek V.

na koupališti,
která od 1. 5. 2015
zahajuje svůj sezónní provoz.

Otevřeno bude zatím jen pátky a o víkendech.
Pátek 16 - 22 hod.
Sobota 11 - 22 hod.
Neděle 11 - 21 hod.
Prosba o výpěstek dýně
Při příležitosti oslavy 50. výročí založení místního Zahrádkářského spolku byla jejich členům kulturní komisí obce sdělena myšlenka
pro téma Podzimní výstavy, která se bude konat v Sebranicích koncem října 2015. Jedná se o prosbu výpěstku dýně různých tvarů
a velikostí za účelem společné řezby a tvorby s dětmi pro rozsvícení
našich domovů v dušičkovém čase, který bezprostředně po ukončení
Podzimní výstavy každoročně přichází…
Rády bychom získaly alespoň 200 ks dýní.
Zapojit se může kdokoliv z Vás, koho zahradničení baví a rád svůj
výpěstek věnuje.
Za Vaši ochotu a spolupráci předem děkují
Jana Svobodová a Radka Kučerová.

Upozornění

Jablonné: Šlahora - Vaníček, Bednář, Kyllar, Uher M., Lička, Beneš,
Krejsa, Uher J., Václavek, Štruml (Prokopec, Polzar, Matějka)
Rozhodčí: Jačisko - Pavlas, Komínek
Žluté karty: Chadima, Kalánek P., Horníček J., Vopařil - Vaníček

2.–3. 5.
8. 5.
9.–10. 5.
16.–17. 5.
23.–24. 5.
30.–31. 5.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Květen 2015
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. I. Elčknerová, Polička,
MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl,
zub. lékař F. Nataliya, Litomyšl,
MUDr. J. Joukl,
Litomyšl,
MUDr. D. Švecová, Litomyšl,
MUDr. J. Kočí,
D. Újezd,

461 724 369
461 612 733
461 612 733
461 615 402
461 613 663
461 631 126
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