SEBRANICKÉ
NOVINY
NOVINY OBCE SEBRANICE

* Červenec 2012 * 14. ročník * číslo 7*

INFORMACE RADNICE
Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 13. června 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− opravu zápisu ze zasedání ZO ze dne 16.
5. 2012, oprava se týká bodu 2 - ZO
nepřijalo
− schválilo opravený zápis ze zasedání ZO
ze dne 16. 5. 2012
− výstavbu základnové stanice Telefonica
O2 s ročním nájmem 25.000,- Kč pro
obec na objektu požární zbrojnice čp.
217
− využití v letních měsících brigádníků z
řad studentů na práce v obci
− automatické prodloužení funkčního
období od 1. 8. 2012 na dobu určitou 6
let dle § 166 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
(školského zákona), ve znění pozdějších
předpisů paní Václavě Tmejové,
ředitelce Mateřské školy v Sebranicích
− výběr pojištění majetku a odpovědnosti
obce na základě nejnižší nabídkové ceny
− pojištění majetku a odpovědnosti obce od
1. 7. 2012 u pojišťovny ČPP a.s. za cenu
52.982,- Kč na jeden rok
ZO vzalo na vědomí:
− závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření
svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za
rok 2011
− žádost pí Romany Pokorné na pronájem
obecního bytu s tím, že žádost byla
zařazena do pořadníku a v případě
uvolnění bytu bude projednána opětovně
ZO pověřilo:
− starostku obce, aby zajistila podklady pro
rozhodnutí ZO k přeložce VN v katastru
obce, termín: do 15. 8. 2012
Starostka obce:
− pověřila ZO organizací setkání s
partnerskou obcí Zlatá Baňa dne 1. 7.
2012
− pověřila předsedu kontrolní komise Ing.
Jiřího Kysilku, aby seznámil ZO se
závěrem uskutečněné kontroly ze dne

Společenská kronika

29. 5. 2012, závěr předsedy komise:
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v
hospodaření s obecními prostředky
− seznámila ZO s možností obrátit se
se svými požadavky, poznatky a
připomínkami na firmu OREDO přes
nově zřízenou adresu, která je
zveřejněna na webových stránkách
obce, toto doporučila i občanům obce
Lenka Karalová, starostka obce

Všem jubilantům, kteří v červenci
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Oldřich Šlesinger
Vlasta Šlesingerová
Josef Jílek
Milada Nováková
Marie Klusoňová
Jaroslav Havel
Věra Patočková

88 let
86 let
86 let
84 let
80 let
65 let
50 let

Pozvánka
Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 15. srpna 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.
Program bude vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce.
Lenka Karalová, starostka obce

,,To ať je naše největší
předsevzetí - co si myslíme,
říkejme a co říkáme, to si
mysleme. Nechť souhlasí řeč
se životem.“
Seneca

V červnu se na společnou cestu
vydali snoubenci

Přání
Milí spoluobčané,
skončil školní rok a s tím přišel čas
červených třešní, mokrých plavek a
voňavých dálek.
Přejeme Vám, abyste si při výletech a
dovolených se svými blízkými
odpočinuli a načerpali nové síly do druhé
poloviny roku. Přejeme Vám hodně
sluníčka, malé vlny, slané moře, vlídné
hory, ale hlavně - kamkoli pojedete,
šťastně se vraťte.
Lenka Karalová, starostka obce a
kolektiv zaměstnanců OÚ

Lenka Kárská a Petr Jiráň
Sebranice
Lubná
Ludmila Kulhavá a Jiří Křivka
Sebranice
Sebranice
Srdečně blahopřejeme!
,,Láska jsou křídla,
která dal Bůh člověku, aby
mohl vystoupat až k
němu.“
Michelangelo

V červnu jsme na poslední cestě
doprovodili pana Františka Votřela.

Pravidelný svoz odpadů
Červenec, srpen 2012
Popelnice:
6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8.
Plasty:
23. 7., 20. 8.
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,,Smrt - to nejsou dveře
definitivně zavřené. Spíše
jsou to dveře do věčnosti
otevřené.“
Roland Leonhardt

Co je u nás nového?
NEJLEPŠÍ VENKOVSKÁ ŠKOLKA REGIONU
MAS LITOMYŠLSKO

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 10. června se v zasedací místnosti obecního úřadu
konalo slavnostní uvítání nových občánků Sebranic do života
obce. Se svými rodiči a sourozenci přišla dvě děvčátka a čtyři
kluci: Kryštof Kalina, Marek Mokrejš, Nela Makovská, Sára
Volfová, Filip Svoboda a Patrik Pohorský.
Po slavnostním projevu paní starostky a po písničkách od dětí,
které zpívaly pod vedením pana učitele Vladimíra Opletala, přišlo
na řadu předání drobných dárků a kytiček pro maminky. Obec
nezapomněla dát dětem také něco ,, do kolíbky“ - 500,- Kč.
Všem dětem přejeme hodně zdraví, šťastné dětství a dlouhý
život plný jen příjemných překvapení a rodičům hodně trpělivosti
a lásky při výchově svých ratolestí.
Václava Tmejová

V pondělí 28. května proběhlo slavnostní předání cen a diplomů
třem mateřským školičkám, které byly nejúspěšnější v projektu
„Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko“. Hlavním
sponzorem projektu byla firma Stavební sdružení Boštík s.r.o.
z Poříčí u Litomyšle, která věnovala vítězné školce poukaz na
10 000,- Kč. Nejlepší venkovskou školkou regionu MAS
Litomyšlsko byla vyhlášena Mateřská škola Desná. Ceny a diplom
předali vítězné školce starosta obce pan Josef Jebousek, starosta
obce Poříčí u Litomyšle pan František Bartoš a jednatel firmy
Stavební sdružení Boštík s.r.o. pan Pavel Boštík. Skřítka Vítka přišly
předat dětem za organizátora soutěže slečna Ivona Opletalová,
ředitelka MAS Litomyšlsko, a členky hodnoticího týmu - paní Alena
Bartošová, slečna Michaela Dušková a paní Eliška Macháčková. Na
druhém místě se umístila Mateřská škola Sebranice, která
obdržela poukaz na 4 000,- Kč a třetí místo patří Mateřské škole
Cerekvice nad Loučnou, ta obdržela poukaz ve výši 2 000,- Kč.
Poděkování a uznání patří i dalším zúčastněným školkám - Budislav,
Lubná, Benátky, Němčice a Sedliště.
Zúčastněné školky byly hodnoceny podle tří hlavních kritérií.
Prvním kritériem pro hodnocení byl vyplněný dotazník, který měl
poskytnout hodnotitelům více podrobných informací o fungování
přihlášených školek. Dále pak byl hodnocen výtvarný projekt dětí
z jednotlivých školek Školička snů pro skřítka Vítka. Všechny
zpracované výtvarné projekty byly vystaveny celý březen
v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, kde mohli návštěvníci dát
hlas nejvydařenějším domečkům pro skřítka Vítka.
Hlasovat pro nejhezčí školku snů bylo možné také na internetu.
Všechny tyto hlasy se pro celkové hodnocení sečetly. Poslední částí
hodnocení byla návštěva školek hodnoticí komisí, která sledovala
celkovou atmosféru ve školkách a ověřovala také údaje vyplněné
v dotazníku. Konečné hodnocení komise bylo velice těžké, v každé
školičce čekalo na členy hodnoticí komise nějaké milé překvapení.
Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem mateřským
školkám, paním učitelkám a dětem za hravost a úsilí, se kterým se
zapojily do tohoto projektu a vytvořily opravdu překrásné výtvarné
projekty Školičky snů pro skřítka Vítka.
Ivona Opletalová, ředitelka MAS Litomyšlsko

Zleva: Sára Volfová s maminkou Jaroslavou a tatínkem
Josefem, Marek Mokrejš s maminkou Janou a tatínkem Jiřím,
Kryštof Kalina s maminkou Petrou a tatínkem Františkem
Foto: M. Čermák

Malé ohlédnutí
LAN - PARTY SEBRANICE
Dne 9. června 2012 se uskutečnil již V. ročník tradiční soutěže
v počítačových hrách. Jednotlivci i družstva si tak v přísálí
kulturního domu na Sebranicích mohli vyzkoušet svůj postřeh,
rychlost a umění v PC hrách. A nejen to. Došlo i na výměny
informací a zkušeností z počítačové a programátorské oblasti.
Další LAN - PARTY je již naplánována na podzim tohoto roku
a my srdečně zveme všechny zájemce. Současně tímto děkujeme
všem účastníkům, kteří se červnové LAN - PARTY zúčastnili.
Pořadatelé

Zleva: Nela Makovská s maminkou Andreou a tatínkem Jiřím,
Patrik Pohorský s maminkou Ilonou a tatínkem Petrem, Filip
Svoboda s maminkou Janou a tatínkem Rostislavem
Foto: M. Čermák
Foto: Pořadatelé
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Zprávičky z naší školičky
Na závěr odpoledne přijelo hasičské auto a naši malí hasiči
pod dohledem svého velitele Jiřího Kopeckého stříkali na cíl.
Leckdy i mimo cíl, což k všeobecnému veselí poznala na vlastní
kůži i ředitelka školky.
Počasí bylo od rána sice trochu aprílové, ale hlavní bylo, že se
Den dětí dětem líbil a odcházely spokojeny. A já velmi děkuji
sehranému školkovému týmu - Václavě Tmejové, Marcele
Průžkové, Janě Švecové a Janě Synkové - za jeho uspořádání.
Radka Kučerová

DEN DĚTÍ
V pátek 1. června se na celém světě slaví Den dětí a ani naše
školka nebyla výjimkou. Po celý den byl pro ně připraven bohatý
program.
Dopoledne děti strávily na Sebranicích, kde poměřily svoje
fyzické síly při sportovních hrách. Bohužel jim nepřálo počasí,

ŠKOLKOVÝ VÝLET
V sobotu 9. června po obědě jsme se vypravili na výlet. My,
rodiče a děti „školkou povinné“, jsme se sešli u kapličky na
Pohoře. Vybaveni pláštěnkami, deštníky, Kinedrylem a svačinou
jsme vyhlíželi autobus. Počasí se tvářilo velice nevlídně, bylo
chladno a deštivo.
Nejprve jsme jeli do zámku v Častolovicích. Ač to při odjezdu
nevypadalo, počasí se umoudřilo a začalo nádherně svítit
sluníčko. Zámecký park byl nádherný, jen škoda, že jsme ho
nestihli projít celý. Děti nejvíce nadchla miniZOO s miniprasátky, pávi se pochlubili nádhernými ocasy, mohli jsme si
pohladit poníky, lamu a mnoho dalších zvířátek.
Potom jsme přejeli do Potštejna, kde jsme měli domluvenou
kostýmovanou prohlídku zámku. Měla jsem trochu obavy z
prohlídky. Po zkušenostech z mého dětství, kdy prohlídky zámků
probíhaly způsobem: „Vítám vás, tento zámek byl založen roku
toho a toho, tím a tím šlechticem, vpravo visí obraz takový, vlevo
makový a hlavně se ničeho nedotýkejte....!“ Prohlídka zámku
Potštejn mi naprosto „vyrazila dech“. Přivítala nás komorná,
která nás provedla zámkem a prozradila nám takové detaily, jako
třeba, kdy paní hraběnka vstává, co obvykle snídá. I sama paní
hraběnka v nádherném barokním kostýmu nám vyprávěla s
krrrásným frrrrancouzským přízvukem o svém běžném dnu, co si
obléká, jak a kdy se myje. Se svým manželem, který nás
zpočátku pořádně vystrašil, nás učili tančit... Pan hrabě nám
dokonce prozradil, kam chodívá kopat poklad. Prohlídku
zakončila procházka Pohádkovem. Po nepostradatelné zmrzlině
jsme se vydali na cestu domů.
Myslím, že výlet byl jako již tradičně vydařený a nezbývá než
poděkovat V. Tmejové a ostatním pí učitelkám za zorganizování
této super akce.
Eva Vostřelová

Děti se svými oranžovými tričky a dočasným ,,panem učitelem“
Ondrou Filipi. Foto: J. Svobodová

proto musely místo hřiště využít místní Orlovnu. Jim to ale
nevadilo a za povzbuzování rodičů, kteří se na ně přišli podívat,
bojovaly jako lvi. Pro tuto příležitost si všichni kluci a holky
vyrobili svoje trička – oranžová s potisky zvířátek, sluníčka,
kytiček, autíček apod., zkrátka co tričko to originál. Medaile za
sportovní výkony jim přišla předat starostka Lenka Karalová a děti
měly ohromnou radost z ocenění. Toto ,,sebranické sportování“

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Je již dlouholetou tradicí, že se předškoláci z mateřské školy
loučí se svými kamarády při secvičeném programu na sále
kulturního domu v Sebranicích a to vždy na konci června, což
letos bylo v neděli 17. června odpoledne.
Po uvítání paní ředitelkou Tmejovou a sdělení organizačních
pokynů ke zdárnému konci školního roku, nastoupily na jeviště
přítomné malé děti se svým programem „rituálů“ ve školce. To
aby svým rodičům ukázaly, jak probíhá běžný den od ranního
Předávání medailí paní starostkou a ředitelkou školky
Foto: J. Svobodová

mělo svůj účel. Byla to příprava na Sportovní hry mateřských
školek a další kolo mělo probíhat v úterý 5. 6. v Litomyšli, kde se
měly utkat školky z širokého okolí. Bohužel pro nepřízeň počasí
byly hry dvakrát odloženy a nakonec zrušeny.
Po obědě a zaslouženém odpočinku přišlo na řadu odpoledne
plné her, legrace, voňavých špekáčků a také malých hasičů. To už
se ale brána školky otevřela i pro rodiče a ostatní děti ze vsi, které
už školku opustily nebo se do ní teprve chystají. Rodiče se svými
ratolestmi nejprve soutěžili v různých disciplínách jako bylo
skákání v pytli, běh s míčkem přes překážkovou dráhu, stavění
pískového dortu, hod míčky, skákání žabáků, věšení prádla a
štafetový běh. Odměnou dětem bylo něco sladkého na zub a každý
dostal také puzzle ball. Poté už na všechny čekalo opékání buřtů,
společné povídání a hraní.

Děti z malého oddělení Foto: J. Svobodová

pozdravení se s paní učitelkou, odjezd mašinkou na umytí rukou,
poté svačina, hraní, úklid hraček, vycházka, opět umytí rukou,
Pokračování na další straně
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Světnice čp. 8

Zprávičky z naší školičky
oběd atd. A k tomu všemu si umějí zazpívat.
Následně na jeviště pod vedením paní učitelky Švecové nastoupily
děti ze staršího oddělení s pásmem říkanek, písniček a tanečků
k jednotlivým měsícům v celém roce od září, kdy školka začíná až
po červen, kdy se blíží rozloučení se školkou, které je pro
předškoláky finální.

V centrum řemesel se proměnila část domu rodiny Kmoškových
na Sebranicích. Ještě před dvěma lety sem do prodejny se smíšeným
zbožím chodili lidé nakupovat, nyní tu bude SAN (Spolek

Předškoláci
a flétničky
Foto:
J. Svobodová

Děti, které navštěvují kroužek anglického jazyka, představily
svoji malou ukázku angličtiny, kterou je každý pátek v tomto
školním roce dojížděl vyučovat student VŠE v Praze, fakulty
mezinárodních vztahů - obor diplomacie a UK v Praze, filozofické
fakulty - obor anglistika a amerikanistika Tomáš Smejkal z Poličky.
A pak ještě po 3 skupinkách nastoupily děti z výuky zobcové flétny,
na kterou je ladila paní učitelka Tmejová.
A to už se blížil slavnostní konec. Děti, které po prázdninách
odcházejí do základní školy se nám jmenovitě představily: Ilonka a
Jára Brázdovi, Péťa Kárský, Deniska Čechová, Anička Kopecká,
Zuzka Lipavská, Tomáš Ondráček, Jirka Vomočil, David
Svoboda, Dan Šmíd, Vojta Nagy, Damián Klejch a Jára Vostřel.
Od pí učitelek Tmejové, Švecové a Průžkové obdržely na památku
knížku a mile vyrobené desky s fotkami z průběhu docházky, od
paní Synkové lukrativní perník se šatnovou značkou. Nádhera!
Rozloučení se a předání památných dárků bylo připraveno i pro
děti, které po prázdninách přecházejí do nově otevřené Mateřské
školky v Širokém Dole - Jana Melíka a Tobiase Marshe.
Paní ředitelka neopomněla poděkovat svým kolegyňkám za jejich
práci a paní Evě Vostřelové za dlouholetou službu pokladníka a častý
doprovod při akcích mimo školku.
Úplně na závěr se k poděkování za obětavou péči a přípravu našich
dětí až k usednutí do školních lavic přidali rodiče. A pak už jsme
všichni mohli jít vstříc lákavému slunečnému dni a užít si zbytek
sváteční neděle.
Za rodiče Jana Svobodová

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
V pátek 25. května proběhl v Budislavi již XII. ročník Soutěžního
setkání žáků základních škol Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
Toto klání se koná již dlouhá léta a jeho program je neměnný. Letos
se zúčastnilo 12 obcí. Soutěží vždy dvě družstva za obec - mladší a
starší žáci. Disciplíny jsou rozmanité, přes poznávání fauny a flóry ke
sportovním výkonům. Důležité je ale i to, aby se děti dobře bavily a
představitelé obcí se mohli potkat i jinde než na zasedáních.
Sebranickým dětem se už několik let nedařilo stanout na stupních
vítězů a ani letos tomu nebylo jinak, i když družstvu starších žáků k
tomu nechybělo mnoho. Nakonec obsadili 5. místo. Mladší žáci
skončili na 10. místě.
Děkujeme všem dětem, které naší obec v této soutěži
reprezentovali. Nálada byla soutěživá, všichni se snažili a podali
dobrý výkon, který si zaslouží ocenění. Poděkování patří i
budislavským pořadatelům za skvělou organizaci celé soutěže.
Lenka Karalová, starostka obce

Kategorie 1. stupeň
1.
BUDISLAV
2.
MAKOV
3.
D. ÚJEZD
10.
SEBRANICE

Výsledková listina
Kategorie 2. stupeň
206 bodů
1. OSÍK
216 bodů
194 bodů
2. BUDISLAV 213 bodů
185 bodů
3. LUBNÁ
212 bodů
172 bodů
5. SEBRANICE 204 bodů
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archaických nadšenců) pořádat tématické přednášky a besedy,
zaměřené na tradiční a téměř zapomenuté řemeslné postupy. Hlavní
činností spolku, který tvoří převážně členové početné rodiny
Kmoškových, je oživování zapomenutých řemesel a technologií s
nimi spojených. V uplynulých letech jsme se mohli seznámit s
pravěkými řemesly, jako je redukce železné rudy, vypalování
keramiky či pečení chleba. Sledovat jsme mohli výrobu dřevěného
uhlí v jámách nebo milířích. Zajímavé bylo i sečení dlouhoklasého
žita a následné staročeské dožínky. Místní ženy dodnes vzpomínají
na zimní draní peří, u kterého si zavzpomínali na staré časy.
Členům Spolku není cizí ani recese, a proto každý rok pořádají u
kolejí
na
Kněžství tzv.
Živé obrazy,
kterých
se
může zúčastnit
prakticky
každý. Tolik
tedy o tom, na
co se můžeme
ve Světnici čp.
8 v budoucnosti těšit.
Ale teď už
zpět
ke
slavnostnímu otevření. To se konalo v neděli 3. června od 14 hodin.
Počasí přálo a k radosti pořadatelů přišlo hodně místních i
přespolních návštěvníků. Nejprve světnici společně vysvětili farářka
Věra Říhová z Litomyšle a kněz Mgr. Vojtěch Glogar. Poté všichni
vyslechli odbornou a hlavně
praktickou
ukázku
,,Razítkování s mezidechem“
a také jak to bylo s vařením
piva bývalého majitele domu
Otakara Zlámala. Všechny
přítomné pozdravili žijící
dědicové bývalého vlastníka
domu čp. 8 Faulhammerovi
z Tržku. Koncert zpěvačky
Lucie Rédlové z Valašského
Meziříčí pak zakončil
nedělní odpoledne.
Za sebe musím říci, že
jsem ráda, že SAN působí
právě u nás v Sebranicích.
Obohacuje nás o nevšední
zážitky a navíc prezentuje
naši obec v širokém okolí.
Škoda jen, že místní často
vyslyší spíše nepřející
škarohlídy místo toho, aby ocenili práci, která za Spolkem
archaických nadšenců stojí.
Radka Kučerová
Fota: archív rodiny Kmoškových

Rozhlédni se, člověče

Vyprávěj

ZUBERSKÝ VRCH U TRHOVÉ KAMENICE
Do městečka Trhová Kamenice, ležícím v jižním cípu
Pardubického kraje, se dostanete nejlépe přes Hlinsko. Kilometr od
náměstí strmě do kopce při silnici na obec Zubří se vypíná Zuberský
vrch. A na něm byla 5. června 2004 pro veřejnost otevřena velmi
zajímavá rozhledna.
Byla postavena především kvůli potřebám mobilních operátorů,
ovšem rada městyse Trhová Kamenice prosadila, že stavba bude
sloužit zároveň i jako rozhledna.
Kopec má nadmořskou výšku 615
m e t r ů ,
v ě ž
v š a k
nestojí kupodivu na nejvyšším
bodě, ale o něco níže. To však
výhled nijak nenarušuje. Výška
celé stavby je 55 metrů,
vyhlídková plošina se nachází 39
metrů nad zemí. A v čem že je ta
zajímavost? Spodních 17 metrů je
totiž krytých dřevěný m
opláštěním, dalších 22 metrů je
schodiště už ale otevřené. Právě
moment, kdy přecházíte z krytého
do volného prostoru vysoko nad
zemí, je pro běžného návštěvníka
docela překvapivý a pokud někdo
trpí závratí, může tam mít
problémy. Zkuste si to sami!
Budete odměněni dalekým
výhledem. Na sever zahlédnete za
dobrých podmínek Krkonoše,
severozápadně Železné hory,
Rozhledna na Zuberském vrchu
severovýchodně hory Orlické a na
Foto: OÚ Trhová Kamenice
jih Žďárské vrchy. Poctivě jsme
při své návštěvě spočítali i schody - je jich úctyhodných 182! Provoz
zajišťuje městys Trhová Kamenice, vstupné je 10 Kč. Teď o letních
prázdninách je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 12 hod. a od
13 do 17 hodin (slečna z pokladny musí za poledne přece taky na
oběd...). Na jaře a na podzim se otevírá jen o víkendech. Autem či na
kole dojedete pěkně do kopečka až k rozhledně samotné, zvolíte-li
nahoru cestu pěšky, dovede vás z pěkného náměstíčka na místo
zelená turistická značka. A vydáte-li se po té zelené opačným
směrem, dojdete po třech kilometrech směrem k Hlinsku do známého
skanzenu Veselý kopec. Co si lze přát víc?!
Zdeněk Vandas (příště Pastýřka u Moravské Třebové)

Společné foto - autor článku čtvrtý zleva.

Samozřejmě lví podíl na úspěšné akci měla i jeho žena Líba,
která tuto akci schválila navzdory tomu, že Zdeněk byl předtím
sám několik měsíců v Praze. A v neposlední řadě patří dík
Milošovi, který od rána do večera hleděl do mapy a sledoval trasu.
Nic lepšího jsme si nemohli přát.
Mám pořízeno stovky fotografií a snažím se tímto, sice
neuměle, popsat průběh naší cesty. To vše jako díky naší partě za
to, že mě coby nejstaršího účastníka vzali s sebou a mlčky snášeli
moje zdržování kvůli fotografování.

Dnes a denně máme obrovskou kliku,
jen díky Zdeňkovi objevujeme Ameriku.
Děkujeme a uznáváme v pokoře,
jak díky jemu navštěvujeme
hory, města i moře.
Také mu děkujeme směle,
že zajistil nám denně postele.
Cestování přišlo nám všemu k duhu,
vždyť jsme viděli slunce, sníh i mlhu.
Nebyly mezi námi žádné rozbroje,
zda chceme vidět hory, poušť či sekvoje.

Vyprávěj
Čtvrtek 9. listopadu 2006
Balíme a vážíme kufry. Všichni máme kufr přes váhu, a tak s
těžkým srdcem musíme některé věci vyhodit. Každý vezeme do
Prahy o jeden kufr víc pro Zdeňka a Líbu, protože si v Praze
zařizují byt jako letní sídlo. Zdeněk s Líbou nás vezou na letiště.
Loučení je těžké, ale víme, že se opět všichni sejdeme na jaře 2007
v Praze. Před odletem z domova jsme si od výletu slibovali hodně,
ale tohle jsme nečekali. Ujeli jsme 4 400 mil, tj. 7 095,7 km. Byli
jsme dobrá parta. Cestování bylo náročné, vždyť jsme skoro denně
spali jinde, vstávali jsme často za tmy a za tmy se vraceli. Naše strava
byla převážně skromná. Ještě dnes, když vidím rybičky, vžívám se do
doby, kdy jsem je jedl denně někde v příkopě. Kromě ranní kávy
jsme celý den pili jen vodu s ledem. Proseděli jsme týdny v autě a
nikdy nenastala ponorková nemoc, naopak panovala dobrá nálada.
Když bylo zapotřebí, pustila se naše hymna, kterou jsme zpívali při
otevřeném okně a budili tak dojem, že jsme si pořádně přihnuli. Naše
cesta měla pevný itinerář, který sestavil Zdeněk a ani jeden den nebyl
volný. Přesto nikdo neměl připomínky, že by se mohlo jeden den
zůstat u moře a koupat se. Nikdo nedával najevo, že toho cestování
má už plné zuby. Na to měl právo jedině Zdeněk, který denně
ukrajoval za volantem stovky kilometrů. Ale ten se snažil, abychom
toho viděli a poznali co nejvíce. Zdeněk byl k neutahání. Náš obdiv k
jeho výkonům a znalostem krajiny nebral konce. Nebýt Zdeňka
neměli bychom šanci poznat takový kus Ameriky. A k tomu za
nejnižší možné finanční náklady. Měli jsme tedy velké štěstí na
průvodce a toho si všichni vážíme.
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I kdyby se nám zavařily v pantu
nestačí naše díky za služby u volantu.
Pasujeme Zdeňka na titul lorda,
že k službám nám dal svého Forda.
Za volantem byl jak mladé kůzle,
nechápeme, že se mu neudělaly
v zatáčkách uzle.
Se zajištěním odletu by to byla bída,
kdyby nám neposkytla služby paní Líba.
Proto vzdáváme hold též Zdeňkově paní,
která nám splnila vše včetně stravy a spaní.
V neposlední řadě chválíme Miloše taky,
jak neúnavně studoval cestu z mapy.
Vždyť ať jsme cestovali na jakoukoli túru,
byl vždy vpředu za jízdy alespoň jeden vzhůru.
Jinak nutno pochváliti celou kompletní partu,
dokázali jsme všichni táhnout za jeden provaz
a byli pro každou srandu.

Konec. Mirek Havran

Co se děje za dveřmi ZŠ?
Žáci 4. a 5. tříd dovezli další pohár z okresu

Jízda zručnosti se uskutečnila na hřišti v Lubné, kde měli
všichni žáci možnost ukázat, jak ovládají jízdní kolo. Jezdili přes
různě složité překážky – slalom, branka, osmička, pohárek
s vodou aj. Někteří žáci se ukázali jako zdatní jezdci, někteří se
snažili bohužel naopak soutěž pokazit tím, že schválně ničili
překážky, přes které jezdili.
Dopravního dne se zúčastnili nejenom žáci 6. – 8. třídy, ale
přijela soutěžit i 5. třída. Každoročně se naše škola účastní
dopravní soutěže ve Svitavách, proto byli vybráni nejzdatnější
žáci, kteří nás v tomto okresním kole reprezentovali. Do Svitav
jeli: K. Čermáková (5.tř.), M. Stráník (5.tř.), P. Klusoň
(5.tř.), R. Křivková (6.tř.) – mladší žáci; E. Kuchtová (7.tř.),
L. Madejewský (7.tř.), J. Filipi (8.tř.), P. Stráníková (9.tř.) –
starší žáci. Soutěžili v těchto disciplínách: jízda po dopravním
hřišti za přítomnosti Policie ČR, jízda zručnosti, dopravní testy a
praktická znalost 1. pomoci před pracovníky Červeného kříže.
V okresním kole konaném 22. 5. se mladší žáci umístili na 5.
místě a starší žáci na 6. místě.
Pozn.: Děkujeme touto cestou p. V. Flachovi z Desné za
sponzorský dar věnovaný naší škole v podobě opravy školních
dětských jízdních kol.
Mgr. Věra Kořínková

Žáci 4. a 5. tříd se zúčastnili soutěže McDonald´s Cup –
největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. Letos se
konal jubilejní 15. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastoupilo
do turnajů po celé republice téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku
6 – 11 let. Patronem tohoto ročníku byl brankář Petr Čech.

Vítězové
okresního
kola
Foto: ZŠ

Naši žáci vyhráli oblastní kolo v Litomyšli a postoupili do kola
okresního, které se konalo v Moravské Třebové. Zde proti nám ve
skupině nastoupila ZŠ Felberova Svitavy, ZŠ Kostelní nám.
Moravská Třebová a ZŠ Masarykova Polička. Štěstí nám přálo i
tento den, takže po remízách 0:0, 1:1 a výhře 5:0 jsme postoupili ze
skupiny. V semifinále jsme porazili ZŠ Kunčina 2:0 a čekalo nás
finále se ZŠ Felberova Svitavy. Po celou dobu byl zápas vyrovnaný,
skončil remízou 0:0 a došlo na penalty. Poslední penalta Patrika
Bartoše rozhodla o našem vítězství, a tak jsme si zajistili postup do
regionálního kola. Nejlepším střelcem okresního kola byl vyhlášen
náš žák Matěj Kysilka.
V krajském kole, které se konalo v Pardubicích, se k nám ale
štěstí otočilo zády. První zápas se ZŠ Ústí nad Orlicí byl velice
náročný (prohra 0:5), v dalším zápase se ZŠ Přelouč jsme se dlouho
drželi, ale přece jen se protihráčům podařilo vstřelit jednu branku.
Dvě prohry byly znát na psychice žáků, takže jsme neporazili ani
ZŠ Hlinsko a z Pardubic jsme odjížděli s bramborovou medailí.
Žáci byli zklamaní, ale později si uvědomili, že velkou výhrou
pro ně bylo už to, že se jako jediná venkovská škola z okresu
probojovali do kraje.
Děkuji touto cestou manželům Zindulkovým za dopravu žáků do
Moravské Třebové a Pardubic.
Mgr. Jitka Kučerová

DEN DĚTÍ
Ve čtvrtek 31. května proběhla
na 1. st. základní školy oslava
Dne
dětí.
Za
krásného
slunečného
počasí
žáci
soutěžili v 7 disciplínách. Děti
šplhaly na tyči, házely botou na
cíl, skákaly v pytli, ve dvojicích
běhaly se svázanýma nohama,
polenem
srážely
plastové
nádoby, házely do dálky pytlem
vycpaným senem, trefovaly se
různými míčky do koše. Soutěže
probíhaly v tělocvičně, na hřišti
a v okolí školy.
Žáci bojovali o co největší
množství razítek, která dostávali
na jednotlivých stanovištích na
kartičky. Čím více razítek
získali, tím lépe se při hodnocení umístili. Nakonec si pochutnali
na zmrzlině a před školou si zajezdili na kolečkových bruslích.
Kolektiv učitelů 1. st. základní školy

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Dne 7. 5. se na druhém stupni základní školy uskutečnil dopravní
den. Soutěžící plnili tyto disciplíny: dopravní testy, testy 1. pomoci
a jízdu zručnosti na kole. Cílem soutěže bylo praktické využití
znalostí pravidel silničního provozu a dodržování pravidel
bezpečnosti v dopravě.

Okresní
soutěž ve
Svitavách
foto: ZŠ

Den Dětí na I. stupni ZŠ
Fota: ZŠ
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Co se děje za dveřmi ZŠ
Umístění našich žáků
Školní rok 2011 / 2012
Jméno
9. třída
Žaneta Bednářová
Jan Haupt
Josef Drobný
Aleš Flídr
Lukáš Havran
Hana Chadimová
Pavla Chadimová
Štěpán Jílek
Vojtěch Jílek
Marek Karal
Adam Klejch
Abigail Klejchová
Šárka Klusoňová
Monika Knesplová
Antonín Kopecký
Pavel Kopecký
Tereza Košňarová
Tomáš Kovář
Zdeněk Křivka
Jakub Kučera
Jan Kučera
Eliška Kučerová
Radek Madejewský
Nela Nechvílová
Jan Stráník
Petra Stráníková

Škola

Obor

Dominik Šimek
Michal Štěpánek
Ilona Uhrová
Lucie Zindulková

SOŠ a SOU, Polička
VOŠP a Střední pedagogická škola, Litomyšl
SOŠ a SOU Lanškroun
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
Střední zdravotnická škola, Svitavy
SŠ umění a designu, stylu a módy a VOŠ, Brno
SŠ automobilní, Ústí nad Orlicí
VOŠP a Střední pedagogická škola, Litomyšl
SPŠ chemická, Pardubice
ISŠ technická, Vysoké Mýto
PSŠ Letohrad
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička
Střední zdravotnická škola, Svitavy
Gymnázium, Polička
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Brno
VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto
SOŠ a SOU, Polička
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
Gymnázium, Polička
Gymnázium, Polička
VOŠS a SŠ stavební, Vysoké Mýto
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
Soukromá VOŠG a Střední umělecká škola grafická,
Jihlava
SPŠ elektrotechnická, Pardubice
ISŠ technická, Vysoké Mýto
Střední zdravotnická škola, Svitavy
SŠ informatiky a spojů, Brno

Cukrář
Pedagogické lyceum
Mechanik elektrotechnik
Gymnázium
Mechanizace a služby
Zdravotnický asistent
Grafický design
Autotronik
Pedagogické lyceum
Aplikovaná chemie
Mechanik strojů a zařízení
Stavebnictví
Obchodník
Zdravotnický asistent
Gymnázium
Mechanizace a služby
Oční optik
Stavebnictví
Kuchař - číšník
Mechanizace a služby
Gymnázium
Gymnázium
Stavebnictví
Kadeřník
Mechanizace a služby
Grafický design – multimediální
a počítačová tvorba
Elekrotechnika
Nástrojař
Zdravotnický asistent
Logistické a finanční služby logistika

5. třída
Milena Chadimová
Lukáš Kysilka
Matěj Kysilka
Kateřina Kvasničková

Gymnázium, Polička
Gymnázium, Polička
Gymnázium, Polička
Gymnázium, Polička

Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium

Všem žákům blahopřejeme k přijetí na školy a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.
Vypracovala Mgr. A. Kvasničková (výchovný poradce).
Žáci IX. ročníku se svým třídním
učitelem na závěrečné fotografii:
Horní řada zleva:
Pavla Chadimová, Jan Kučera, Tomáš
Kovář, Jan Haupt, Pavel Kopecký,
Adam Klejch, Aleš Flídr, Jan Stráník,
Štěpán Jílek, Marek Karal
Prostřední řada zleva:
Michal Štěpánek, Antonín Kopecký,
Jakub Kučera, Lukáš Havran, Josef
Dro b ný, Vojtěch Jílek, Ra d ek
Madejewský, Zdeněk Křivka, Eliška
Kučerová, třídní učitel Mgr. Pavel
Tmej
Dolní řada zleva:
Hana Chadimová, Abigail Klejchová,
Tereza Košňarová, Lucie Zindulková,
Ilona Uhrová, Monika Knesplová,
Šárka Klusoňová, Petra Stráníková,
Žaneta Bednářová, Nela Nechvílová
Na fotografii chybí Dominik Šimek.
Foto: R. Kučerová

y

Přejeme Vám všem slunečné prázdniny i dovolenou, hodně dobrodružství, ale i pohody a odpočinku k načerpání nových sil, mnoho
báječných výletů a šťastných návratů. Zkrátka prázdniny, jak mají být…
Vedení školy
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Fotbalové ozvěny elévů
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Zahájení jarní fotbalové sezóny 7. 4. v Dolním Újezdě
Ještě než nám začala jarní sezóna, tak jsme s ml. přípravkou
odjeli 1. 4. do Borové na velikonoční turnaj. Pro nepřízeň počasí se
turnaj odehrál v sportovní hale v Poličce. Tohoto turnaje se
zúčastnila tato družstva: Borová, Sebranice, Krouna, Proseč,
Radiměř
Sestava:
Jiří Procházka
Kopecký Martin
Kopecký Ondřej
Vostřel Jan
Jílek Jiří
Střídal: Novotný Lukáš
Výsledky:
Borová – Sebranice 2:1, Krouna – Proseč 2:0, Radiměř – Borová
3:0, Sebranice – Krouna 4:3, Proseč – Radiměř 0:3, Borová –
Krouna 2:2, Proseč – Sebranice 0:1, Krouna – Radiměř 0:3,
Borová – Proseč 5:0, Sebranice – Radiměř 0:4
Góly: J. Vostřel 5x, J. Jílek 1x
Pořadí:
1.
Radiměř
2.
Borová
3.
Sebranice
4.
Krouna
5.
Proseč

3. jarní turnaj v Borové 22. 4.
Ml. přípravka sestava:
L. Novotný
M. Kopecký
J. Kyselý
J. Procházka
J. Vostřel
J. Jílek
Střídali: F. Chadima, D. Šmíd, Š. Filipi
Výsledky:
Sebranice – D. + H. Újezd 1:3 (0:2)
Branky: J. Vostřel
Sebranice – Čistá 3:0 (0:0)
Branky: J. Jílek, J. Procházka, J. Vostřel
Sebranice – Borová 0:4 (0:2)
Na tento turnaj jsme odjížděli už bez dlouhodobě nemocného
D. Brabence a O. Kopeckého. Hrálo se za chladného a trochu
deštivého počasí. První dva zápasy jsme odehráli na umělce a
třetí na trávníku, jehož terén byl nerovný a našim borcům moc
neprospěl. Hrálo se na malé branky, což bylo pro našeho nového
gólmana L. Novotného pro rozjezd a získávání nových zkušeností
dobré. Proti Újezdu jsme hráli vyrovnanou partii, ale bohužel co
nás už trápí delší dobu, je proměňování šancí na rozdíl od
soupeře. V druhém klání proti Čisté, se nám dařilo soupeře držet
na jeho polovině hřiště a z těch šancí, kterých nebylo málo, se
nám podařilo tři proměnit. Na Borovou jsme si po tomto zápase
věřili, ale bohužel zdání klame a po chybách v obraně, jsme
dostali dva laciné góly a už jsme se nedokázali vrátit do hry.

Do Dolního Újezda jsme kromě nemocného D. Brabence
odjížděli v plné sestavě:
Jan Kyselý
Kopecký Martin
Kopecký Ondřej
Procházka Jiří
Vostřel Jan
Jílek Jiří
Střídali: Chadima Filip, Novotný Lukáš, Filipi Štěpán, Šmíd
Daniel
Výsledky:
Sebranice – Borová 4:2 (2:1)
Branky: J. Kyselý, J. Jílek, J. Vostřel 2x
Sebranice – D. + H. Újezd 1:5 (1:1)
Branky: J. Vostřel
Sebranice – Čistá 4:5 (2:2)
Branky: J. Vostřel 3x, J. Kyselý
V prvním zápase proti Borové se klukům dařilo, jak v obraně,
tak i v útoku. Pochvalu zaslouží i brankař J. Kyselý, který nejen
dobře chytal, ale dal i gól. V druhém duelu jsme bohužel po 1.
poločase, který skončil 1:1, odešli fyzicky. V třetím klání se do
branky postavil J. Procházka. Opět se nám dařilo hrát pěkný fotbal,
i fyzicky jsme vydrželi až do konce. 4 min. před konečným
hvizdem pana rozhodčího jsme vedli 4:2, ale bohužel jsme si
nechali dát 3 laciné góly a během těchto minut jsme o výhru přišli.

4. jarní turnaj v Čisté 29. 4.
Ml. přípravka sestava:
L. Novotný
M. Kopecký
J. Jílek
J. Procházka
J. Vostřel
F. Chadima
Střídal: D. Šmíd
Chyběli: nemocní - D. Brabenec, O. Kopecký, J. Kyselý
omluvený - Š. Filipi
Výsledky:
Sebranice – Čistá 2:4 (1:3)
Branky: F. Chadima, J. Vostřel
Sebranice – Borová 1:2 (0: 1)
Branky: J. Procházka
Sebranice – D. + H. Újezd 1:4 (0:2)
Branky: J. Procházka
Na tento turnaj jsme odjeli v sedmičlenném složení, takže byl
pouze jeden hráč na střídání. Do branky nastoupil opět L.
Novotný. Na tomto turnaji jsme bohužel všechny tři zápasy
prohráli. Musím ale tým pochválit za jejich bojovnost, kterou
předvedli pouze s jedním hráčem na střídání a za tak horkého
letního počasí, jaké o víkendu bylo. I celková hra, kterou
předvedli, se mi líbila. Myslím, že se dá srovnat s hrou soupeře,
ba i dokonce se mi zdá kolikrát lepší, ale bohužel do naší branky
padají laciné góly. Doufejme, že si náš nový gólman na svůj post
rychle zvykne a bude to lepší a lepší.

2. jarní turnaj 15. 4. v Sebranicích
Ml. přípravka sestava:
Jan Kyselý
Kopecký Martin
Kopecký Ondřej
Procházka Jiří
Vostřel Jan
Jílek Jiří
Střídali: Chadima Filip, Novotný Lukáš, Filipi Štěpán, Šmíd
Daniel
Výsledky:
Sebranice – D. + H. Újezd 1:4 (1:1)
Branky: J. Vostřel
Sebranice – Borová 1:4 (0:0)
Branky: M. Kopecký
Sebranice – Čistá 2:6 (1:3)
Branky: J. Vostřel 2x
I v tomto turnaji, který se hrál na domácí půdě, nám chyběl stále
nemocný D. Brabenec. Hrálo se za velmi chladného a deštivého
počasí. Proto jsme usoudili, že bude nejlépe, když odehrají nejdříve
všechny zápasy mladší a poté starší. Bohužel jsme všechny tři
zápasy prohráli, ne že by se klukům nedařil hrát pohledný fotbal,
ale hodně neproměněných střel končících v náručí brankaře a ne v
síti, skončil tento turnaj fiaskem. Chtěl bych také touto cestou
poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na zdárném chodu
tohoto turnaje.

5. jarní turnaj v H. Újezdě 6. 5.
Ml. přípravka sestava:
L. Novotný
J. Kyselý
O. Kopecký
J. Procházka
J. Vostřel
D. Šmíd
Střídal: Š. Filipi
Chyběli: nemocní - M. Kopecký, F. Chadima
omluvení - J. Jílek, D. Brabenec
Výsledky:
Sebranice - Čistá 2:4 (0:2)
Branky: J. Procházka, D. Šmíd
Sebranice – D.+H. Újezd 0:2 (0:1)
Sebranice – Borová 1:0 (0:0)
Branka: J. Procházka
Pokračování na další straně
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Na tento turnaj jsme opět odjížděli v sedmičlenném složení. V
obraně nám chyběl náš nejzkušenější obránce M. Kopecký, a proto
bylo zapotřebí trochu pozměnit naši sestavu. V prvním zápase ještě
sestava nezměněna, ale ve zbylých dvou se prohodili J. Vostřel s O.
Kopeckým. Proti Čisté se nám nepodařilo ohlídat si jejich nejlepšího
hráče (Štěpána s číslem dresu 4.), který nám střelil 3 góly. Musím
však podotknout, že oproti našim borcům je jeho výška tak o dvě
hlavy větší, u některých možná i o tři, např. J. Jílka.
Proti D. + H. Újezdu jsme hráli převážně na jejich polovině, ale
neproměněné naše šance, byli potrestány 2 góly, z toho ten první byl
vlastní. Při odchodu z hřiště i samotný pan rozhodčí (který je z H.
Újezda) řekl, byli jste lepší, ale nestřílíte góly.
Proti Borové se hrál celkem vyrovnaný pohledný fotbal, ale pro
větší chuť a bojovnost vyhrát se tentokrát přiklonilo štěstí na naši
stranu. A na závěr musím upozornit, že do naší listiny střelců přibyl
nový hráč a to z naší sestavy ten nejmladší Daniel Šmíd.

sedmičlenném složení. Bohužel z osobních důvodů jsem se nemohl
tohoto turnaje zúčastnit. Chtěl bych tímto poděkovat p. Mokrejšovi,
p. Procházkovi, p. Chadimovi, atd., že se toho ujali a velmi dobře
mě zastoupili. Co jsem se dozvěděl z doslechu, kluci si prý nevedli
špatně a to jim chyběli značné opory týmu jakož například: J.
Vostřel, M. Kopecký, J. Jílek atd. Bohužel v posledním utkaní proti
D. + H. Újezdu chyběli už hlavně klukům síly.
Fotbalové ozvěny mladší přípravky připravil Vítězslav Kuchta.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Borová neděle 20. 5.
Předposlední jarní kolo odehrála starší přípravka v Borové téměř
kompletní. Chyběl jen Matěj Vazler.
Sestava: 1. pětka
Kysilka Lukáš
Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kučera Lukáš
Čáslavský David Boštík Filip

6. jarní turnaj v Sebranicích 13. 5.
Ml. přípravka sestava:
1. pětka
L. Novotný
M. Kopecký
O. Kopecký
J. Procházka
D. Šmíd
D. Brabenec
2. pětka
L. Novotný
J. Kyselý
J. Jílek
F. Chadima
J. Vostřel
Š. Filipi
Výsledky:
Sebranice – Borová 0:3 (0:2)
Sebranice – D. + H. Újezd 0:4 (0:2)
Sebranice – Čistá 2:6 (1:3)
Branky: Vostřel 2x
Poprvé jsme se na jaře sešli v kompletní sestavě, a tak jsme mohli
střídat dvě pětky. Bohužel nám to k lepším výsledkům nepomohlo.

2. pětka

Kuchta Vít.
Jílek Martin
Kysilka Matěj
Šmíd Dominik
Šturc Jiří

Výsledky:
Sebranice - Borová 2:2 (2:2)
Branky: Kysilka M., Kučera
Sebranice - Čistá
10:0 (6:0)
Branky: Kysilka M. 3x, Kučera 2x, Boštík 2x, Šmíd 2x, Čáslavský
Sebranice - D.+H. Újezd
7:3 (5:0)
Branky: Jílek M. 3x, Boštík, Čáslavský, Kysilka M., Šturc
Průběh tohoto turnaje nemohu hodnotit, byl jsem na dovolené.
Podle rodičů byl mnohem lepší výkon než při minulém turnaji v
Borové.

Čistá 27. 5.
Na závěrečný soutěžní turnaj odjela starší přípravka pouze se
sedmi hráči. Hrálo se za slunečného počasí.
Sestava:
Jílek Lukáš
Bartoš Patrik
Šmíd Dominik
Kučera Lukáš
Kysilka Matěj Čáslavský David
Střídal: Boštík Filip
Chyběli: Kysilka L., Jílek M., Kuchta V., Šturc J., Vazler M.
Výsledky:
Sebranice - Čistá
11 : 1 (6:0)
Branky: Čáslavský 3x, Kysilka M.2x, Boštík 2x, Šmíd 2x, Kučera,
Bartoš
Sebranice - Borová
3:0 (1:0)
Branky: Kysilka M., Bartoš, Čáslavský
Sebranice - D. + H. Újezd 9:0 (4:0)
Branky: Šmíd 3x, Bartoš 3x, Kysilka M. 2x, Čáslavský
Kluci hráli ve všech zápasech hezký, kombinační fotbal. Přestože
značně oslabeni, neměli se soupeři žádný problém.

7. jarní turnaj v Borové 20. 5.
Ml. přípravka sestava:
1. pětka
L. Novotný
M. Kopecký
O. Kopecký
F. Chadima
D. Šmíd
D. Brabenec
2. pětka
L. Novotný
J. Kyselý
J. Vostřel
Š. Filipi
J. Mokrejš
J. Procházka
Chyběl: J. Jílek
Výsledky:
Sebranice – Borová 0:1 (0:1)
Sebranice – Čistá 0:1 (0:0)
Sebranice – D.+H. Újezd 0:5 (0:2)
Opět jsme mohli střídat dvě pětky, chybějícího hráče J. Jílka
nahradil budoucí posila našeho týmu J. Mokrejš a musím říci, že si
vedl velmi dobře. Bude to jistě velká opora našeho družstva v další
sezóně. Bohužel na tomto turnaji se ani jednomu našemu hráči
nepodařilo vstřelit gól, tak jsme odjížděli s třemi porážkami, sice
jsme v druhém zápasu měli remízu na dosah ruky, ale 10 sekund před
koncem zápasu jsme obdrželi branku. Pochvalu za předvedený výkon
zaslouží L. Novotný, který skvěle zachytal.

Finále okresního poháru
Okresní fotbalový svaz uspořádal 3. ročník finále okresního
poháru starších přípravek. Pořadatelem turnaje byla Cerekvice,
hrálo se v sobotu 2. 6., zúčastnilo se těchto šest mužstev: Cerekvice,
Sebranice, Jaroměřice, Bystré, Borová a Svitavy B.
Systém: každý s každým, 2x 14 min., počet hráčů 5+1.
Pro naše hráče to byla možnost konfrontace s jinými oddíly
okresu. Kluci odjeli oslabeni o nejlepšího střelce Matěje Kysilku,
ale s odhodláním přivézt některou z medailí.
Nastoupili takto:
Kysilka Lukáš
1. pětka: Bartoš Patrik
Jílek Lukáš
Kučera Lukáš
Čáslavský David Boštík Filip
2. pětka: Kuchta Vít.
Jílek Martin
Kučera Lukáš
Šmíd Dominik
Šturc Jiří
Střídal: Vazler Matěj

8. jarní turnaj v Čisté 27. 5
Ml. přípravka sestava:
L. Novotný
J. Kyselý
J. Mokrejš
J. Procházka
F. Chadima
D. Šmíd
Střídali: D. Brabenec
Chyběli: M. Kopecký, O. Kopecký, J. Jílek, J. Vostřel, Š. Filipi
Výsledky:
Sebranice – Čistá 0 : 5 (0:3)
Sebranice – Borová 0 : 3 (0:1)
Sebranice – D + H. Újezd 0 : 8 (0:4)
Na poslední turnaj jarní sezóny jsme odjížděli pouze v

Pokračování na další straně
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Výsledky našich:
Sebranice - Svitavy B 5:1 (2:1)
Branky: Šmíd 2x, Čáslavský, Kučera, Šturc
Sebranice - Bystré
5:1 (2:1)
Branky: Šmíd, Jílek L., Čáslavský, Kučera, Boštík
Sebranice - Jaroměřice 2:2 (2:2) (penalty 3:2)
Branky: Bartoš, Boštík (pen. Bartoš, Kučera, Jílek M.)
Sebranice - Borová
3:1 (2:0)
Branky: Kučera 3x
Sebranice - Cerekvice 2:1 (0:1)
Branky: Šmíd 2x
Kluci měli v prvním kole zápasů volno a tak jsme si mohli trochu
okouknout budoucí soupeře. Hned nám bylo jasné, že to bude náročný
turnaj. V prvním utkání nás čekali Svitavy, soupeř pro nás zcela
neznámý, neboť první kolo také nehrál. Upozornil jsem, že musí hrát
od začátku zodpovědně a nedat soupeři prostor pro hru. Zvládli to
bezvadně a po našem prvním gólu, zápas zcela ovládli. Náš druhý
soupeř Bystré porazil v prvním kole Borovou 5:1 a vzbudil si u
soupeřů respekt. Začali jsme znovu opatrně a poločas byl vcelku
vyrovnaný. Ve druhém Lukáš Kučera doslova vymazal jejich
nejnebezpečnějšího hráče a zápas pak byl v naší režii.
Ty dva zápasy kluci hráli opravdu dobře. Ve třetím utkání jsme
začali opět dobře a poměrně brzy vedli 2:0. Pak ale Jaroměřice po
hrubé chybě snížili a hned po rozehrávce znovu chyba a bylo
vyrovnáno. Naše borce to evidentně zaskočilo, a i když závěr patřil
jim, soupeř remízu ubránil. Škoda neproměněných šancí F. Boštíka a
M. Jílka, které byly gólové. Na řadu přišly penalty, ve kterých jsme
byli šťastnější a připsali si ještě jeden bod do tabulky navíc. Ve čtvrtém
zápase nás čekala nám dobře známá Borová. Věděli jsme, že vítězství
nás posune do boje o stupně nejvyšší. To bývá svazující, ale kluci to
zvládli a byl před nimi poslední mač.
Cerekvice měla naprosto stejný počet bodů, a tak to bylo opravdové
finále. Jako domácí měli značnou diváckou podporu a ani si moc
nepřipouštěli, že by neměli uspět. V prvním poločase byli o něco
lepším týmem. Do druhého ovšem kluci nastoupili s odhodláním otočit
vývoj zápasu. Za mohutného povzbuzování rodičů a spoluhráčů se jim
to podařilo. I když si někteří sáhli na dno svých sil a byli tam i slzičky,
gejzír radosti po závěrečném hvizdu rozhodčího to všechno smazal.
Dokázali, že jsou tým a všichni se snažili odevzdat maximum.
Zaslouženě mohli v čele s kapitánem Lukášem Kučerou, který ač nebyl
vyhlášen, byl nejen podle mého názoru nejlepší hráč turnaje,
ZVEDNOUT NAD HLAVU POHÁR PRO VÍTĚZE.
Tabulka turnaje:
1. SEBRANICE 5 4 1 0 17: 6 14b.
2. Cerekvice
5 3 1 1 14: 9 11b.
3. Bystré
5 3 0 2 15:12 9b.
4. Borová
5 2 0 3 10:14 6b.
5. Jaroměřice
5 1 2 2 16:19 5b.
6. Svitavy B
5 0 0 5 10:22 0b.

4. Čistá
48 - 3 - 4 - 41
65 : 325 13b
Králem střelců se stal Matěj Kysilka. K podzimním 70 gólům
přidal na jaře ještě dalších 46, což je dohromady 116 branek.
Troufám si tvrdit, že toto číslo se za jednu sezonu historie
sebranického fotbalu nepamatuje. Byla to velice náročná sezona a
samozřejmě i úspěšná.
Fotbalové ozvěny starší přípravky připravil Václav Kovář.

Fotbalové ozvěny mužů
Nejprve půlhodinka naprostého klidu před bouří
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL LIBCHAVY 1 : 1 (0:1)
Libchavy tabulku bezpečně vedou, minule ovšem doma zaváhaly,
když prohrály s Pomezím a přišly navíc o dva vyloučené hráče. Do
Sebranic si soupeř přijel pro jistotu postupu, který mu teď
už neunikne. Naši však nyní formu mají a remíza vcelku odpovídá
poměru sil i obrazu hry. Sestava bez obou levých beků Chadimy a
Kárského takto:
Kysilka
Klusoň
Zahoran
Nezbeda
T. Patočka
Opršál J. Horníček Z. Horníček Kalánek
Červ
Malý
Změny: 46. Nezbeda a Kalánek - Kučera a Karlík, 76. Opršál - J.
Patočka. Připraveni Radiměřský a Pavliš. Naprosto přesní rozhodčí
Felkl (Chrast) - Svoboda (Bučina), Ropek (Morašice), 250 diváků
(početná kolona z Libchav).
Oba soupeři se zpočátku do nějakého bezhlavého útočení ani moc
nehnali. Hrálo se spíš na jistotu. Faktem je, že za prvních 30 minut
se neudálo před brankami nic velkého, co by stálo za zaznamenání.
Nějakých dvacet minut jsme měli mírně navrch my, pak zase
soupeř, ale první větší závar nastal před brankou Libchav až po té
půlhodině. To jsme kopali tři rohy krátce po sobě, nic z toho ale.
Do vedení však šel trochu nečekaně soupeř v 35. minutě, když
dlouhý míč do vápna doběhl jako první hostující Lžíčař s trojkou na
zádech a zblízka dal na 0:1. Šance Červa hlavou a J. Horníčka do
půlky vyrovnání nepřinesly. Do druhého poločasu tak na řadu přišly
změny v rozestavení.
Za Kalánka (noční směna) přišel Petr Kučera, dolů šel Nezbeda,
Z. Horníček hrál víc trochu vzadu a do útoku přišel jako třetí
útočník Honza Karlík. Začali jsme mít víc ze hry a urodily se slibné
příležitosti. Gólman Pinkava měl problémy se střelou Červa, ten
vzápětí (57. minuta) potáhl míč ve vápně, obránce si pomohl rukou
a sudí ukázal správně na penaltový puntík. Do vápna došel Pavol
Zahoran, postavil si míč a bezpečně k pravé tyči vyrovnal na 1:1.
Pak se lámal chleba a třikrát se ulomil pořádný krajíc. Malý si
vypracoval tutovku, ale nestačil přehodit vybíhajícího brankáře,
hned poté obrana Libchav nestačila na průnik Karlíka, který z těžké
pozice nastřelil jen tyčku brány. A do třetice jsme dokonce vedoucí
gól dali, ale rozhodčí ho zcela správně neuznal. Marek Opršál měl
sám střílet, leč přihrával zdánlivě ještě lépe postavenému Jirkovi
Malému. Ten byl ovšem v ofsajdu. Hosté se nijak
nerozpakovali kopat občas v tísni míč daleko do autu, jakoby byli s
tím bodem spokojeni. Závěr ovšem patřil jim, dvakrát se
vyznamenal Martin Kysilka v bráně, remíza zůstala až do konce a je
pro obě strany rozhodně zasloužená. Fotbal se početným divákům
určitě líbil. Příští zápas se hraje ve Vysokém Mýtě v neděli 3.
června od 17 hodin.

Jaro 2012 v číslech - starší přípravka
Statistika soutěžních utkání:
24 - 20 - 2 - 2 170 : 30 62 bodů 1. místo
Odehrané zápasy:
24 - Kysilka M., Jílek L., Bartoš, Boštík, 21 - Kysilka L., Kučera,
Kuchta, 18 - Šmíd, Šturc, Jílek M.,15 - Vazler, Čáslavský
Vstřelené branky:
43 - Kysilka M., 28 - Kučera, 25 - Šmíd, 19 - Čáslavský, 17 - Bartoš,
16 - Boštík, 8 - Jílek M., 6 - Šturc, Vazler, 2 - Jílek L.
Tabulka jaro:
1. Sebranice
24 - 20 - 2 - 2 170 : 30
62 b
2 .Borová
24 - 15 - 3 - 5 76 : 52
48 b
3. D.+ H. Újezd 24 - 8 - 3 - 13 79 : 99
27 b
4. Čistá
24 - 0 - 2 - 22 26 : 166
0b
Odehrané zápasy celkem:
34 - Bartoš, Jílek L., 31 - Kuchta, Kučera, Kysilka L., 29 - Kysilka M.,
Boštík, 28 - Jílek M., Šturc, Šmíd, 20 - Čáslavský, Vazler
Vstřelené branky celkem:
46 - Kysilka M., 35 - Kučera, 30 - Šmíd, 21 - Čáslavský, 19 - Bartoš,
18 - Boštík, 9 - Jílek M., 7 - Šturc, 6 - Vazler, 3 - Jílek L.
Celková tabulka ročník 2011 - 2012
1. Sebranice
48 - 43 - 3 - 2
365 : 61 132b
2. Borová
48 - 27 - 5 - 16
175 : 144 86b
3. D.+ H. Újezd
48 - 14 - 6 - 28
159 : 232 48b

V "Mejtě" to byla již pátá jarní remíza
SK VYSOKÉ MÝTO B - FK SOKOL SEBRANICE 1 : 1
(1:1)
V jarní sezoně máme na kontě v této chvíli nejvíc
nerozhodných výsledků - pět. Bod z Vysokého Mýta má však
bezesporu svoji cenu. Sestava do prvního poločasu:
Kysilka
Klusoň
Zahoran
T. Patočka
Kárský
Opršál J. Horníček
Z. Horníček Kalánek
Červ
Malý
Střídali: 46. Klusoň - Nezbeda, 60. Opršál - Kučera. Připraveni
Radiměřský a Pavliš, rozhodčí Cápay (Přelouč) - Gála (Luže),
Zoegler (Přelouč), delegát bývalý prvoligový rozhodčí Zbroj
Pokračování na další straně
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Fotbalové ozvěny mužů
(Choceň).
Lépe začali domácí, což jim vlastně vydrželo celý první poločas.
Vyloženou šanci si ale v podstatě nevypracovali. Snad jen ve 12.
minutě, kdy jim míč v poslední chvíli Opršál ukopnul na roh. Těch
zahrávali dost a dost, ale žádné větší nebezpečí před Kysilkou se
nekonalo. Defenzíva pracovala spolehlivě, horší to bylo s našimi
útočnými snahami. Devatenáctiletého brankáře Simona jsme
neohrozili. Permanentní mírný tlak Mýta přinesl přece jen své
ovoce. V 34. minutě prošel útočník z pravé strany až před branku a
prostřelil Kysilku - 1:0. Zákonitě. Trochu nečekaně jsme do
přestávky přece jen dokázali vyrovnat. Jak se má důrazně obranou
pronikat, ukázal Malý. Byl ve vápně sražen a rozhodčí musel ukázat
na penaltu. Tu s klidem proměnil Zahoran, běžela 40. minuta a bylo
to 1:1. V závěru poločasu nabral zápas z obou stran potřebné grády,
volejem trefil Opršál gólmanovy ruce, v poslední minutě půle
domácí zblízka přestřelili.
O poločase musel s nakopnutým kotníkem ze hry Klusoň, na
střed obrany přišel k Zahoranovi Nezbeda, Patočka se přesunul na
kraj. Hráli jsme v poli teď už o poznání aktivněji než v první půli. Po
hodině hry vyměnil Opršála ve středové formaci Kučera. Domácí
měli dvě šance kolem 70. minuty, když dvakrát po sobě nastřelili po
centrech hlavou brankové břevno. V těchto chvílích jsme měli
trochu štěstí, i to ovšem k fotbalu patří. Rychlé protiútoky táhl
především Malý, například v 76. minutě nedotáhl slibnou akci po
pasu J. Horníčka. V 82. minutě se vyznamenal v bráně Kysilka, když
kryl ostrou střelu po jednom z mnoha rohových kopů. V 89. minutě
mohl o výsledku rozhodnout opět Malý, pronikl obranou a tísněn
zakončil střelou o pár "cenťáků" mimo tyč. Pak už jsme přestáli
čtyřminutové nastavení (to platí ovšem i o soupeři) a body se dělily.
Zajímavě se vyvíjí čelo tabulky, Libchavy prohrály doma s
Verměřovicemi a svitavské béčko na ně ztrácí už jen tři body.
Svitavy hrají ještě v Poličce a s Kunčinou, Libchavy právě ve
Vysokém Mýtě a s Ústím. Vzájemné zápasy mají na body i skóre
shodné, v případě rovnosti by rozhodovalo celkové skóre a to mají
Libchavy v tuto chvíli o 12 gólů lepší. Nás ale víc zajímají
samozřejmě naše zbývající utkání - tuto sobotu 9. června se
představíme naposled na jaře doma proti béčku České Třebové (17
hodin), končit budeme pak v neděli 17. 6. v Lanškrouně.

reklamoval špatně odmávaný aut, což se však odehrálo dávno
předtím na opačné straně hřiště. Jako když si při pondělku řekneme,
že včera neděle byla. Před poločasem odcentroval do vápna
Kalánek, ale jakkoli je pan Červ velký, tak byl protentokrát přece
jen malý. Vypíchněme, že právě zmíněným nahrávačům Pavlu
Kalánkovi a Marku Opršálovi se hra velice dařila. Bylo vidět, že
naštěstí nestačili pranic okoukat den předtím přímo na stadionu ve
Wroclavi od velkých mistrů fotbalového řemesla, pánů Rezka a
Hubníka. Nehrát ale tak nepřesně a zběsile rychle až zbrkle. Podržet
víc míč - to byl cíl pro druhý poločas. Nebylo přece kam spěchat a
ztrácet takhle zbytečně balony. Dá se říci, že se to celkem podařilo.
Dali jsme do hry víc potřebného klidu. Krátce po sobě střídali
Opršála a T. Patočku Kučera a J. Patočka. Hned poté, v 66. minutě
z rychlého protiútoku zvýšil na 3:0 Honza Horníček. Naše převaha
postupně nabyla mohutných rozměrů a padaly další
branky. Přiznejme, že v jednom případě tam byla ofsajdová pozice,
ale nemusíme na případné nepřesnosti ve verdiktech rozhodčích
vždycky jen doplácet. V 76. minutě byla k vidění akce a koncová
přihrávka Červa na Jirku Malého - 4:0. Na skóre 5:0 navýšil stav
čtyři minutky poté sám Jakub Červ. Necelých deset minut před
koncem za potlesku obecenstva opustil hřiště střelec Jiří Malý, za
něhož přišel Karel Radiměřský. A konečně v 89. minutě byl při
samostatném průniku faulován na hranici vápna J. Horníček. Čára
je součástí pokutového území, takže asi měla být penalta, ale to je v
podstatě Pavlu Zahoranovi úplně jedno a šumafuk. Přikráčel k míči
a poslal ho do pravého horního rohu branky - 6:0. A zase odkráčel
zpět, přičemž stačil spokojenému publiku jen tak lehce rukou
pokynout. A bylo dohráno. Sezonu končíme, jak bylo již uvedeno, v
neděli 17. června v 17 hodin na stadionu v Lanškrouně.
Na závěr jara porážka - po dvou a půl měsících
TJ LANŠKROUN B - FK SOKOL SEBRANICE 3 : 2 (1:0)
Naposled jsme prohráli 1. dubna, tedy před 76 dny, takže na to
byl už "nárok". Ale nemuselo tomu tak být, v případě výhry
bychom obsadili v konečné tabulce luxusní 3. místo. Takto z toho je
"jen" pátá příčka, i tak nejlepší umístění v historii sebranického
fotbalu. Hráli:
Kysilka
Klusoň
Zahoran
T. Patočka
J. Patočka
Opršál
J. Horníček
Z. Horníček
Kalánek
Červ
Malý

Na dva měsíce docela příjemné loučení s fotbalem
FK SOKOL SEBRANICE - FK ČESKÁ TŘEBOVÁ B 6 : 0
(2:0)
Za týden v neděli ještě jedeme do Lanškrouna, ale v Sebranicích
půjdeme zase na mistrák až více než za dva měsíce, v polovině
srpna. Loučení se docela povedlo. Pan trenér pěkně kecal, když
klukům před zápasem říkal, že béčka jsou nevyzpytatelná a že
dosavadní umístění Třebové na třináctém fleku tabulky není dobré
brát vážně. Z těch sedmi béček je to třebovské fakt nejslabší nebereme-li v úvahu dávno odepsanou Choceň. To však nesnižuje
opravdu dobrý výkon našich hráčů. Sestava:
Martin Kysilka
Tomáš Klusoň
Pavol Zahoran
Josef Nezbeda
Tomáš Patočka
Marek Opršál
Jan Horníček
Zdeněk Horníček
Pavel Kalánek
Jakub Červ
Jiří Malý

Střídání: 53. J. Patočka - Kučera, 79. Opršál - Radiměřský.
Rozhodčí Saňák (Pardubice). Góly - Červ 2.
První poločas byl naprosto vyrovnaný, víc šancí jsme měli přece
jen my. Nebyly však nikterak výrazné. Ve 12. min. na pěkně
kopnutý roh Kalánka nikdo nenaskočil, stejně tak o chvíli později
na centr Červa. Příležitost ke skórování měl Opršál v 27. minutě po
přihrávce Malého, gólman Wendlig mu střelu vytáhl na roh. Na
druhé straně měl s ránou z úhlu potíže Kysilka, ale míč nadvakrát
ztlumil. Po dlouhém přesném pasu J. Horníčka střílel Malý nad
břevno a lahůdková kombinace v podání Malého a Červa také
gólem neskončila. Když už jakoby všichni byli na odchodu do
kabin, dostal se k míči nečekaně domácí útočník a umístěnou
střelou určil skóre prvního poločasu, které tím pádem znělo 1:0 pro
Lanškroun.
Druhá půle začala nadějně, po šikovném lobu J. Horníčka byl v
šanci Malý, leč střela šla těsně mimo. V 54. min. zvýšili domácí
střelou z voleje přes padajícího Kysilku a o čtyři minuty později
dorazil po přesné příhře podél brankové čáry hráč domácích už na
3:0. Ani pověstný pes by v tu chvíli od našich kůrku nevzal. Zdálo
se být hotovo. Muži v černobílém odění však zbraně nesložili a
začali opět hrát opravdový fotbal. V 62. min. po zpětném míči od
Červa střílel J. Horníček vedle, pak se na opačné straně blýskl
parádním zákrokem Kysilka. Důkladná mela ve vápně domácích
gólem v 71. minutě neskončila, to přišlo až o deset minut později.
Po rohovém kopu J. Horníčka se prosadil u přední tyče ČERV a
snížil na 3:1. A 84. minuta: nádherný pas J. Horníčka na Malého,
ten našel volného kolegu z útoku a pan ČERV dal na 3:2! Ejhle! Ze
ztraceného zápasu se rázem stalo drama. Do otevřené obrany mohli
skórovat ještě jednou domácí, náš tlak už srovnání skóre nepřinesl,
takže konečný výsledek 3:2 pro Lanškroun už zůstal beze změny.
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.

Střídání: 60. Opršál - Petr Kučera, 64. T. Patočka - Jan Patočka, 83.
Malý - Karel Radiměřský. Rozhodčí Vašek (Včelákov) - Kolbaba
(Třemošnice), Štěrba (Svitavy). Diváků (jen) cca 150. Ostatní asi
odradil hrůzostrašný výkon nároďáku s Ruskem. Góly - Malý 3, J.
Horníček, Červ, Zahoran.
Do prvního gólu to nestálo za moc. Hráli jsme trochu zbrkle, ve 3.
minutě střílel Malý těsně vedle "vinglu", v 7. min. totéž v podání
hostů. Až v 17. minutě poslal zleva Jirka Malý prudký centr po zemi
před bránu, který si asi ze strachu před dobíhajícím J. Horníčkem
srazil obránce do sítě - 1:0. Gól samozřejmě píšeme Malému. Pak
nám zatrnulo při ostrém zákroku na Z. Horníčka, který zasluhoval
červenou kartu, nebyla nakonec ani žlutá. V čase 17 hodin 33 minut,
tedy v 34. minutě hry, nastal dějinný okamžik. Pavel Kalánek vyslal
z dvaceti metrů asi nejprudší ránu sebranické fotbalové historie,
která naneštěstí trefila brankáře Hotmara. To by byl gól!! V 36.
minutě poslal přesnou přihrávkou do šance Opršál Jirku Malého,
který zvýšil na 2:0. Vedoucí hostů s porudlou lící vehementně
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Prosba z Poličky

Kam za kulturou v Litomyšli
SMETANŮV DŮM
Středa, hudby Vám třeba!
- začátky koncertů v 19.30 hod., konec nejdéle ve 22.00 hod.
St 11. 7. Do větru (Svitavy)
St 18. 7. Mičudka + František Černý a jeho parta z
Čechomoru
St 25. 7. Xˇilt (Litomyšl)
St 1. 8. Věneband (Litomyšl) + host
Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!
Občerstvení zajištěno restaurací KARLOV Litomyšl
TOULOVCOVO NÁMĚSTÍ
od 2. 6. do 29. 9. každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
(s výjimkou 11. 8., 22. 9.)
Farmářské trhy
- přehlídka a nabídka zemědělských přebytků od soukromých
pěstitelů
So 14. 7., 4.8. a 8. 9. vždy od 8.00 do 11.00 hod.
Bleší trhy
Jedná se o dva druhy prodeje. První z nich je „kdo si co donese, to
si prodá“ – čili každý dostane k dispozici stolek, kde bude mít
možnost prodat své věci za cenu, kterou si sám určí. Druhým
způsobem prodeje je „dobročinný šatník“. Lidé mají možnost
donést čisté, nepoškozené oblečení narovnané do banánových
krabic na chodbu před Rodinné centrum. My je pak na bleším trhu
za pomoci dobrovolníků prodáme. Dětské oblečení bude stát 10
Kč/kus, oblečení pro dospělé bude možno zakoupit za 30 Kč/kus.
Kontaktní osoby: Dan Brýdl - brydl@generace89.cz a Eva
Novotná - novotna@generace89.cz
14. TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
6. 7. od 18.00 hod. Pletené pohádky
od 19.30 hod. Jaroslav Hutka
13. 7. od 18.00 hod. O dvou chroustech
od 19.30 hod. Fleret - folkový koncert
20. 7. od 18.00 hod. O perníkovém dědkovi
od 19.30 hod. Atarés - folkový koncert
27. 7. od 18.00 hod. Princezna na hrášku
od 19.30 hod. Bokomara s Naďou Urbánkovou
3. 8. od 18.00 hod. O Všudybylovi
od 19.30 hod. Bitumen Beat
SMETANOVO NÁMĚSTÍ
Kinematograf bratří Čadíků - filmové léto 2012
- horní část, vždy po 21.00, vstupné dobrovolné
So 4. 8. Fimfárum - Do třetice všeho dobrého
Ne 5. 8. Lidice
Po 6. 8. Cigán
Út 7. 8. V peřině
St 8. 8. Nevinnost

Kam za kulturou

Pozvánky do Lubné
- pátek 6. 7. 2012 - taneční zábava, hraje Rytmik, začátek 20.00
hod., letní areál Lubná, za nepříznivého počasí se nekoná, pořádá
SDH Lubná
- neděle 8. 7. 2012 - Moje krásná učitelka, kino Lubná, začátek
v 18:30, komedie, drama USA, 2011, 98 min.
- neděle 22. 7. 2012 - Mary a max, kino Lubná, začátek v 18.30,
animovaný, komedie, drama Austrálie 2009, 89 min.
- sobota 28. 7. 2012 - Pouťová zábava - pořádá TJ Sokol Lubná,
hraje QUATTRO, začátek 20.00 hodin, letní areál Lubná, v
případě nepříznivého počasí Skalka Lubná
- neděle 29. 7. 2012 - odpoledne s dechovou hudbou
Pohoranka, uvádí básník, herec, textař a moderátor Miloň
Čepelka, začátek 14.00 hodin, letní areál Lubná, v případě
nepříznivého počasí Skalka Lubná.

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti
- květen, červen 2012
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
7. 7. - 8. 7.
14. 7. - 15. 7.
21. 7. - 22. 7.
28. 7. - 29. 7.
4. 8. - 5. 8.
11. 8. - 12. 8.

MUDr. D. Švecová
MUDr. I. Veselíková
MUDr. F. Zeman
MUDr. O. Zeman
MUDr. M. Adamcová
MUDr. Silva Adamcová

Litomyšl, 461 613 663
Litomyšl, 461 614 569
Litomyšl, 461 613 827
Polička, 733 152 435
Polička, 461 725 987
Polička, 461 725 987
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