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INFORMACE RADNICE
Pozvánka

Informace ze školní jídelny

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

Milí spoluobčané,
přestože jsou prázdniny v plném proudu a
léto ještě zdaleka neskončilo, povinnosti
spojené s novým školním rokem už klepou
na dveře. Pro klidnější průběh začátku
školy, především v rodinách prvňáčků a
malých školkových dětí, jsem pro Vás
připravila přehled úhrady stravného ve
školní jídelně. Informace jsem čerpala z
webových stránek školy, kde najdete další
důležité údaje.
Obědy se platí zálohově na celý měsíc
dopředu převodem z účtu rodičů na účet
školy. Číslo účtu je 181888597/0300.
Variabilní symboly zůstávají dětem stejné, a
to i těm, které přecházejí z mateřské do
základní školy. Je tedy nutné nastavit včas
trvalý příkaz na jejich placení - první platba
nejlépe kolem 20. 8. 2012. Splatnost je tedy
vždy od 20. do 25. dne předešlého měsíce.
Vyúčtování přeplatků za stravné se
provádí jedenkrát ročně ke konci školního
roku a přeplatky jsou vráceny na účet plátce.
Nízké přeplatky (do 200 Kč) jsou převedeny
do dalšího školního roku.

Důležitá informace
Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
∗ Letního a zimního oblečení - dámské,
pánské, dětské
∗ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
∗ Látek - minimálně 1m2 - prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek
∗ Domácích potřeb - nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
∗ Peří, péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek
∗ Obuvi – veškeré nepoškozené
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní
kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 4. září 2012
čas:
od 7 do 12 hodin
místo: bývalá zubní ordinace, č.p. 32
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů

či

krabic,

aby se

transportem

nepoškodily! Děkujeme za Vaši pomoc!
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.
224 316 800, 224 317 203

Pravidelný svoz odpadů
Srpen, září 2012
Popelnice:
17. 8., 31. 8., 14. 9.
Plasty:
20. 8., 17. 9.

Ceník stravného:
Strávníci 7 - 10 let
18 Kč/1 oběd
(1. - 4. třída, záloha 360 Kč na měsíc)
Strávníci 11 - 14 let
20 Kč/1 oběd
(5. - 8. třída, záloha 400 Kč na měsíc)
Strávníci 15 a více let 21 Kč/1 oběd
(9. třída, záloha 420 Kč na měsíc)
MŠ Sebranice děti 3 - 6 let 16 Kč/1 oběd
(záloha 320 Kč na měsíc)
MŠ Sebranice děti nad 6 let 18 Kč/1 oběd
(záloha 360 Kč na měsíc)
Do věkových skupin jsou strávníci
zařazováni na dobu školního roku, ve
kterém dosahují věkové hranice dané
kategorie. Objednat obědy si mohou i cizí
strávníci v ceně 57 Kč/1oběd. Obědy lze
odhlásit do 7 hodiny téhož dne.
Kontakty:
ŠJ I. stupeň
461 616 917
ŠJ II. stupeň 461 729 049
Vedoucí ŠJ je paní Alena Boštíková, více
informací na www.zslubna.cz.
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Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v srpnu
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Josef Havran
Josef Vomáčka
Miluše Štyndlová
Anna Patočková
Zdeněk Spěvák
Josef Kopecký
Jana Havranová

90 let
83 let
81 let
80 let
75 let
70 let
50 let

,,Každý den je jako nová
kniha, kterou čteme a
večer ji postavíme do
knihovny svého života.“
Roland Leonhardt

V červnu vstoupili do stavu
manželského snoubenci
Klára Lopourová a Jiří Pýcha
Sebranice
Dědová
Šárka Fellnerová a Karel Šplíchal
Sebranice
Sebranice
Srdečně blahopřejeme!
,,Jdi s tím, kdo tě má
rád.“
Victor Hugo

Pozvánka
Světnice čp. 8 pořádá
v sobotu 18. srpna 2012 od 9 hodin
kurz
Přírodní způsoby barvení textilních
materiálů.
Cena kurzu je 100,- Kč, materiál je pro
každého připraven.

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Rozhlédni se, člověče!

Vystoupení skupiny Marbo

PASTÝŘKA

Ve středu 27. června se žáci naší školy rozloučili se školním
rokem společně s hudební skupinou MARBO, která pro ně
připravila 2 koncerty. Pro I. st. + MŠ na téma „Písničky a jejich
úkoly“, pro II. st. „Nahraj si svůj song“.
Vstupné pro žáky základní školy (40,- Kč/žák) bylo hrazeno
radou rodičů.

U

MORAVSKÉ

TŘEBOVÉ

Jednoho krásného dne sedněte na kolo a jeďte do Moravské
Třebové. Nebo si tam zajeďte přes Svitavy autobusem. Na kraji
města u velké benzinové pumpy si najděte červenou turistickou
značku, po ní doprava a pěkně do kopečka k lesu. Značka vás tak
asi po kilometru a půl zavede na vrchol kopce Pastvisko, v
mapách je místo však nazváno Nad Boršovem. No to je jedno, že.
Hlavní je, že tam od 20. července 2009 stojí rozhledna Pastýřka.
Pro ty přece jen pohodlnější je možno tam dojít po zelené
značce kolem výletního místa se studánkou "V pekle". Když tam
odbočíte doprava, přijdete k rozhledně z opačné strany. Je to delší
cesta, ale ne tolik do kopce. A jsou tací borci, kteří až nahoru
vyjedou na horském kole!
Na tomto místě již rozhledna před 100 lety stála, v r. 1916 ji
však zničila vichřice. Ta současná je dřevěná s ocelovým
schodištěm, na němž je na chlup přesně 111 schodů. Nachází se v
nadmořské výšce 516 metrů, vyhlídková plošina je 25 metrů nad
zemí. Severním směrem uvidíte Orlické hory, vpravo od nich lze
spatřit Králický Sněžník a na východ Jeseníky. Samozřejmě, že
taky nejbližší okolí - Moravská Třebová je jako na dlani. Svitavy
vidět nejsou natož pak Sebranice. Vše kryje pásmo lesů nad
Hřebčí, ale s tím nic nenaděláme. Důležité je také to, že
rozhledna je od jara do pozdního podzimu volně přístupná a
nemusíte se obtěžovat placením nějakého vstupného.
Moravskotřebovští tam čas od času pořádají jakési přebory v
mnohokrát opakovaném výstupu na věž a zase dolů nonstop,
čímž účel, proč se rozhledny staví, poněkud devalvují. Ale to je
jejich věc. My se držíme hesla "Rozhlédni se,
člověče!"
Zdeněk Vandas (příště Žalý)

Slavnostní zakončení školního roku 2011/2012
Slavnostní zakončení školního roku se konalo v pátek 29. 6. na
Skalce v Lubné za přítomnosti žáků a zaměstnanců školy, rady
rodičů a pozvaných hostů. Slavnostním programem nás provázela
pí uč. Kvasničková.
Ředitelka
školy
zhodnotila
uplynulý
školní rok a popřála
všem pěkné prázdniny
a dovolenou. K přání
příjemně
strávených
prázdnin se svým
slovem
připojili
i
hosté.
Jedním z hlavních
bodů programu bylo
odměňování žáků za
reprezentaci
školy
v různých soutěžích.
Rada
rodičů
poděkovala kytičkou
pedagogům za jejich
práci a vedení školy
předalo kytičku
Zleva: starosta obce Lubná Josef
provozním zaměstnanChadima, ředitelka školy Mgr. Jitka
cům. Starostové obcí
Kučerová a starostka obce Sebranice
věnovali žákům 9.
Lenka Karalová
třídy pro vzpomínku na
Foto: OÚ Lubná
základní školu knižní
publikaci a popřáli jim mnoho úspěchů při dalším studiu. Závěrem
zazpíval sbor Lubenika a všichni se rozešli vstříc prázdninám …
Vedení školy

Rozhledna
Pastýřka u
Moravské Třebové
Foto:
MěÚ Moravská
Třebová

Sbor Lubenika
Foto: OÚ Lubná

Výtěžek z 8. školního plesu
Vedení školy a rada rodičů ještě jednou děkuje všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na zorganizování a zdárném průběhu
školního plesu. Výtěžek letos činil 31 683 Kč.
Využití těchto finančních prostředků bude projednáno radou
rodičů na zářijové schůzce.

Pozvánka
Pozvánka pro
školáky a předškoláky

Pozvánka
Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se koná
v pondělí 3. září 2012 v kulturním domě v Sebranicích od
9.15 hodin.
Srdečně zveme všechny žáky naší školy a zejména
nové prvňáčky se svými rodiči i prarodiči.
Ředitelství školy

Vůbec nechceme strašit tím, že se blíží konec prázdnin, ale
přesto si do kalendáře poznamenejte, že 26. srpna ve 14.00
hodin na Pohoře „u Tří kocourů“ proběhne Rozloučení s
prázdninami.
Vezměte se sebou rodiče, babičky, dědečky a nezapomeňte na
své kamarády. Budou určitě připraveny hry, soutěže, zábava a
také malé občerstvení.
Za MO KDU-ČSL která pro Vás tuto akci připravuje srdečně
zve Pavel Jílek
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Co je u nás nového?
Konec června a začátek prázdnin byl doslova nabitý
sportovními a kulturními akcemi. Nejprve se v sobotu 23. června
konala na koupališti Zumba párty, o týden později 30. června
startoval II. ročník Sebranického pětiboje a v neděli 1. července
jsme hostili přátele ze Zlaté Bani ze Slovenska.
Počasí bylo v tyto dny vskutku letní. Téměř třicítka dívek a žen,
které se zúčastnily Zumba párty, tak jistě ocenila příjemné
prostředí u Mikulášku za koupalištěm. Co může být lepšího než
zacvičit si při hudbě na čerstvém vzduchu téměř uprostřed lesa?
Děkujeme tímto Janě Patočkové, cvičitelkám a všem ostatním,
kteří se podíleli na organizaci a průběhu této povedené akce.

Jedna z disciplín, plavecká štafeta - uprostřed na správnost
výsledku dohlíží rozhodčí Jiří Patočka.
Foto: M. Čermák

V neděli 1. července nám květnovou návštěvu oplatili přátelé ze
Slovenska. Hosté ze Zlaté Bani se nejprve občerstvili a po
dobrém obědě už je čekal kulturní program v areálu u Mikulášku.
Celá akce byla pojata jako Toulovcova letní slavnost. Po
oficiálním
uvítání
starostkou obce a slovech
poděkování, která zazněla z
úst starosty Zlaté Bani,
Dušana
Demčáka,
vystoupili Rytíři Trnové
koruny. Slovenští přátelé
ale také přispěchali se svojí
troškou do mlýna a
obohatili pro gram o
vystoupení
svého
folklorního souboru
Zlatobančan. Pro potěchu
ducha zahrála litomyšlská
kapela Věneband, ale to už
se přiblížil večer a nastal
čas rozloučení. Před ním se
ale ještě mnozí šli osvěžit
do
chladivé
vody
koupaliště, neboť počasí
bylo přímo pekelné.
Starosta Zlaté Bani Dušan Demčák
se svojí českou kolegyní

Nedělní odpoledne se
povedlo. Škoda jen, že
sebranických občanů,
pro které se pořádalo,
přišlo tak málo.

Krása a zdraví aneb účastnice Zumba párty s oběma cvičitelkami
Fota: M. Čermák

Lenka
Karalová,
starostka obce
Také první prázdninovou sobotu, kdy obec pořádala II. ročník
Sebranického pětiboje, bylo počasí doslova tropické. Teploty
atakovaly čtyřicítku teploměru pana Celsia a navíc bylo dusno.
Možná to nebo začátek prázdnin, kdy hodně lidí míří na
dovolenou, bylo důvodem, proč se sešlo pouze 5 dvojic. I přes
tuto nižší účast jim nechyběl bojovný duch a zdravá soutěžní
řevnivost. S cílem obhájit prvenství z loňského roku přišel Josef
Stříteský, který si tentokrát přizval za partnera Michala Krejčího z
Poličky a společně na stupínek vítězů skutečně vystoupili.
Doufejme, že za rok se zúčastní více odvážlivců (třeba naši
fotbalisti?), kteří budou ochotni poměřit svoje schopnosti a síly v
jiných sportovních disciplínách.

Tanečníci
ze
Zlatobančanu
v
typických
krojích
Východního Slovenska
Foto: M. Čermák
více fotek z akcí na
www.sebranice.cz
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Fotbalové ozvěny mužů

Konec školního roku
Rozloučení s prázdninami
Konečně nadešel ten den. Poslední den školního roku.
Naposledy zavřené dveře od školy i školky před prázdninami.
Veselé rozloučení s právě končícím školním rokem pro děti
nachystali na terase Hospůdky U Hastrmana. V pátek 29. června od
15 hodin se tu ozývaly písničky z pohádek a děti si mohly nachytat
ryby, projít suchým potokem po velkých stopách, přeskákat v pytli
až do prázdnin a balónky trefit klauna do nosu. Po fyzickém
výkonu si vyrobily raketu z kelímků na limonádu a nechaly si
změnit podobu speciálními barvičkami na tělo. Změně identity
neodolali ani někteří dospělí. Se sladkostí, případně s nafukovacím
míčem odcházely ke svým rodičům berušky, pejskové, tygříci,
indiáni, ale i fandové se státní vlajkou na čele či zádech.
Škoda jen, že se akce zúčastnilo tak málo dětí. I tak moc
děkujeme pořadatelům za příjemné odpoledne. Byl to pohádkový
závěr školního roku.
Lydie Nagyová

30. června tréninkovým přátelákem "zahájen" podzim
FK SEBRANICE A - DOROST SEBRANICE 7 : 2 (4:0)
Stejně jako před rokem bylo na "malého Silvestra" (právě
polovina roku) sehráno tréninkové utkání mužů proti dorostu.
Hlavním účelem bylo zapojit do kolektivu dorostence, kteří mezi
dospělé přecházejí - věříme, že tomu tak opravdu bude. A taky co bysme si povídali - udělat si v tom vedru tak trochu žízeň ....
Hráli: Haupt, Radiměřský, Nezbeda, Z. Horníček, Pavliš, T.
Kalánek, J. Horníček, Opršál, Z. Hurych, Červ, Malý.
Branky: Malý 2, Hurych 2, Z. Horníček, Červ, Pavliš - M. Karal,
Vopařil.
Tento tréninkový zápas samozřejmě evidujeme, ale statisticky
údaje počítáme už do podzimní sezóny.

UPLYNULÁ FOTBALOVÁ SEZONA OČIMA ČÍSEL
Jaro 2012 zápasy celkem:
20 - 9 - 5 - 6 - 58:37
SEHRÁLI: 20 Červ, Z. Horníček, Malý - 19 Kysilka, T. Klusoň,
P. Kalánek - 18 T. Patočka - 13 J. Chadima, Opršál, Radiměřský,
J. Horníček - 10 Karlík, P. Kučera - 9 Kárský, Pavliš, J. Patočka 7 Nezbeda, Zahoran - 6 Haupt, T. Kalánek - 2 M. Boštík - 1
Kopecký,
Karal,
Neumeister,
M.
Klusoň.
GÓLY: 19 Malý - 11 Karlík - 8 Červ - 7 P. Kalánek - 4 J.
Horníček, Zahoran - 3 Opršál - 1 Z. Horníček, P. Kučera
Jaro 2012 mistrovské zápasy:
13 - 5 - 5 - 3 - 31:18 - 20 bodů
SEHRÁLI: 13 Kysilka, Červ, Z. Horníček, J. Horníček, Malý, T.
Patočka - 12 P. Kalánek, T. Klusoň - 11 Opršál - 10 P. Kučera - 7
J. Chadima, J. Patočka, Zahoran, Nezbeda, Radiměřský - 6 Karlík,
Kárský - 3 Haupt - 2 Pavliš, M. Boštík - 1 Neumeister, M. Klusoň
GÓLY: 10 Malý - 5 Červ - 4 Zahoran, J. Horníček - 3 P. Kalánek
- 2 Karlík - 1 Opršál, Z. Horníček, P. Kučera
Mistrovská sezona podzim - jaro 2011 - 2012
26 - 11 - 7 - 8 - 60:40 - 40 bodů - 5. místo
SEHRÁLI: 26 Zdeněk Horníček, Jakub Červ - 25 Jiří Malý - 24
Pavel Kalánek - 23 Tomáš Klusoň - 22 Marek Opršál, Tomáš
Patočka - 21 Martin Kysilka - 18 Jan Horníček, Pavol Zahoran,
Jan Chadima - 17 Josef Nezbeda - 13 Jan Karlík, Petr Kučera, Jiří
Kárský - 12 Karel Radiměřský - 10 Jan Patočka - 6 Jiří Haupt - 5
Kamil Prokop, Tomáš Jireček - 3 Marek Chadima - 2 Martin
Klusoň, Jiří Pavliš, Martin Boštík - 1 Václav Kučera, Marcel
Mareš, Michal Neumeister.
GÓLY: 15 Jiří Malý, 8 Pavol Zahoran, Jakub Červ - 7 Pavel
Kalánek, 6 Jan Horníček, Marek Opršál - 4 Jan Karlík - 1 Jan
Chadima, Tomáš Jireček, Petr Kučera, Josef Nezbeda, Zdeněk
Horníček, Marek Chadima.

Jestli já tě nechytím!
Foto: L. Nagyová

UPLYNULÁ SEZONA OČIMA SLOV
Páté místo v I. B třídě je skutečně tím nejlepším, co sebranický
fotbal pamatuje. Již jen pamětníci vědí, že tuto soutěž hrály
Sebranice po postupu z 2. místa v sezóně 1972 - 1973. Tedy téměř
přes čtyřiceti lety. Z významnějších soupeřů tehdy sebraničtí
například remízovali s Duklou Pardubice 1:1 (gól Havel), s
Litomyšlí prohráli 1:6 (Tříska), v Poličce 0:2, ve Svitavách 1:3
(Zelinka) a na hřišti vedoucích Albrechtic senzačně vyhráli 1:0
(Adamský). Celkově to stačilo na zisk dvanácti bodů (4 - 4 - 18,
skóre 28:78 - tehdy byly za výhru jen 2 body). To vše znamenalo
poslední čtrnácté místo a sestup zpět do okresního přeboru.
Do I. B třídy se znovu postoupilo až na jaře roku 2006 a sezóna
2006 - 2007 přinesla 9. místo (9 - 10, skóre 38:39, bodů 34).
Následující ročník 2007 - 2008 znamenal sestup po známých
okolnostech z 13. místa (8 - 8 - 10, skóre 47:44, bodů 32). Do I. B
třídy jsme se vrátili po dvou letech v okrese.

Indián a tygr v podání brášků Vojtíka a Pepíka Nagyových
Foto: L. Nagyová

Pokračování na další straně
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Fotbalové ozvěny mužů
Během druhého poločasu střídali: Kárský, M. Klusoň, Chadima a
Radiměřský. Branky: Kalánek, Červ, Opršál. Rozhodčí: Urban z
Litomyšle.
Celou zahajovací dvacetiminutovku byli herně lepší hosté, kteří
také po zásluze vedli 2:0. Druhou z branek docílili z pokutového
kopu za zjevný faul. Pak jsme hru už přinejmenším vyrovnali.
Šanci zápasu měl Malý, když prokličkoval obranou, ale nakonec
vystřelil tváří v tvář gólmanovi vedle. V 36. minutě prošel po pravé
straně Opršál, odcentroval na J. Horníčka, jehož ránu brankář
vyrazil k Pavlu Kalánkovi a na jeho střelu už neměl nárok - 1:2.
Jirkovi Malému nebylo dnes souzeno dát gól, další sólo před
půlkou zakončil jen do brankáře. Po přestávce vyrazil brankář se
štěstím nohou i střelu J. Horníčka. Ono štěstí neměl Pavliš v
brance, když mu střela v 60. minutě vypadla z náruče za čáru - 1:3.
Kvitujeme však jeho odvahu, s níž se mezi tyče při omluvené
absenci Kysilky postavil. V 66. minutě poslal stoper Jakub Červ
dlouhý nákop do vápna soupeře, který před užaslým dlouhým
brankářem tečoval jeho kamarád z obrany do sítě. Gól na 2:3
píšeme samozřejmě panu Červovi jako dáreček před dlouhou
cestou na Nový Zéland. V 77. minutě parádně přehodil
vybíhajícího gólmana Marek Opršál a vyrovnal na 3:3. Podobný
gól někdejšího reprezentanta Poborského je zapomenut. Až bude
někdo za čas skórovat tak lahodným obloučkem, bude se tomu
říkat "gól ala Opršál". Během druhé půle jsme hojně střídali, takže
posledních deset minut měli premiéru v úloze obou stoperů bratři
Patočkové. Celá obrana však udělala čtyři minuty před koncem
taktickou chybu, když při útoku hostů nevystavila volného střelce
do ofsajdu, ač se situace k tomu přímo nabízela. Cesta k bráně tak
byla volná a konečný výsledek zněl tudíž 3:4 pro Horní Jelení.
Příští přípravný zápas hrajeme opět doma, tentokrát v neděli
29. 7. proti Tatranu Miřetice, který po svém postupu bude na
podzim hrát také I. B třídu skupinu A.
Fotbalové ozvěny mužů připravil Zdeněk Vandas.

Bilance ročníku 2010 - 2011 zněla: 10 - 5 - 11, skóre 38:40,
bodů 35 a 8. místo. A ročník 2011 - 2012 je ještě v živé paměti:
11 - 7- 8, skóre 60:40 a 5. místo.
V případě výhry v závěrečném kole v Lanškrouně bychom
skončili dokonce na 3. místě. To bychom už možná chtěli moc,
takhle se můžeme nadále ještě zlepšovat. Anebo taky ovšem
zhoršovat ... To by však zatím hrozit nemělo, věkové složení
mužstva je v současné době ideální. Což nemusí platit ovšem
za pár roků, ale to je věc budoucnosti.
V novém ročníku už celá fotbalová společnost v republice
není Českým fotbalovým svazem, ale FAČR (Fotbalová
asociace České republiky). Hrát bude moci prý jen ten, kdo
bude přihlášen za člena a bude mít také zaplaceny členské
příspěvky. Ty za letošní rok činí 50 Kč na osobu. To jsme
učinili, pro podzim nám žádné sankce nehrozí. Horší by to
mohlo být (zdaleka ne jen pro Sebranice) od jara příštího roku.
To se poplatek zvýší na 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro
mládež. A netýká se to jen hráčů, ale i hlavních pořadatelů,
vedoucích mužstev, trenérů či zdravotníků. Prostě všech, kteří
budou uvedeni v zápise. Do fotbalu v malých klubech přitom
dělají úplně zadarmo. A teď za to mají ještě sami platit?!?
Přitom žádný doklad o zaplacení mít nebudeme, žádné členské
známky nikam vylepovány nebudou. 80% z této částky se bude
údajně vracet do klubů. No to jsme zvědavi ... Spolku FAČR
dnes šéfují řadou podivných kauz "provařené" osoby - jména
ať si raději každý dosadí sám. Může to prostě být "tunel" jak
hrom! A od příštího roku musí každý platit sám za sebe!
Každý musí dojít na poštu a poslat do Prahy FAČR
svoji povinnou daň. Jinak bude vyřazen z internetové databáze
a pokud nastoupí, může být zápas kontumován. Musí to platit i
elévové, tedy šestileté děti, které se neumějí ještě mnohdy ani
podepsat.
Vznesl jsem tyto pochyby a námitky na příslušná místa ve
FAČR. Pracovnice, která je zřejmě jakousi mluvčí spolku
FAČR, odpověděla lakonicky a poněkud arogantně. Že prý ona
také, když chce chodit do fitcentra, si musí zaplatit - tak proč
by prý neměli platit fotbalisté. Tím tak dává ctěná dáma
rovnítko mezi fotbalisty, kteří hrají v nižších soutěžích
samozřejmě zadarmo pro stovky (v Sebranicích určitě) diváků
a ty, kdož jen pro svoji potěchu chodí vykonávat ty směšné
pohyby do jakéhosi pražského fitcentra. FAČR si koleduje o to,
že tam "dole" si leckde vytvoří svoje soutěže mimo slavný
FAČR, nebo že tím fotbal v malých klubech zcela zlikvidují.
Dost neradostných úvah. Poděkujme hráčům za úspěšnou
uplynulou sezónu a popřejme pěknou letní dovolenou našim
početným příznivcům. Máme zatím dojednány dva přáteláky
doma - v sobotu 21. července s Horním Jelením a o týden
později s Českými Heřmanicemi. Na 4. srpen ještě soupeře na
jeho hřišti hledáme. První mistrák je v sobotu 11. srpna v 17
hodin s dlouholetým účastníkem I. A třídy, sestupujícími
Morašicemi.

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Pro děti předškolního věku a mladší (včetně děvčat) vznikla
fotbalová školička pod vedením pana Martina Filipiho a Jana
Vostřela. Od poloviny listopadu 2011 se děti se svými rodiči
mohly scházet vždy ve středu 1x za 14 dnů nejprve na sále KD
v Sebranicích a potom z jara - jakmile počasí dovolilo - venku.
Ve středu 27. 6. 2012 proběhlo na fotbalovém hřišti ukončení
sezóny. Pan trenér Martin Filipi se svojí rodinou připravili a
rozmístili stanoviště, ve kterých si malí hráči mohli vyzkoušet
svoje dovednosti. Byla to – bezruký brankář, střelba na bránu,
slalom s míčem, střelba na kuželky, hod autu, přihrávky na cíl.
Po splnění jednotlivých disciplín čekala na každého sladká
odměna, a závěrem větší a všemi tolik oblíbená odměna
v podobě nanukového kornoutu. Počasí tentokrát vyšlo a tak
jsme si podvečer společně pěkně užili.
Děkujeme trenérům za jejich ochotu a čas věnovaný našim
dětem při této oblíbené a kolektivní sportovní činnosti.
Rodiče

Dotahovali, dotahovali, nakonec nedotáhli
FK SOKOL SEBRANICE - AFK HORNÍ JELENÍ
3 : 4 (1:2)
Soupeř je úspěšným účastníkem pardubicko - chrudimské
skupiny I. B třídy a měli jsme mu odvádět porážku 1:4 z března
u nich. To se nepovedlo, Jelení stále vedlo, my jsme
dotahovali, ale gól z 86. minuty o výsledku rozhodl. Herně se
však premiéra Jiřího Haupta v roli nového hlavního trenéra
celkem vydařila. Z momentálního zdravého kádru schopného
nastoupit chyběli jen Kysilka, Zahoran a Kučera, což je ve
vrcholné době dovolených příjemné překvapení. Z případných
posil se úspěšně představil Pavel Mitáš z Bystrého. Budou nám
na podzim možná ale především chybět útočníci, takže v
podstatě v systému 4 - 5 - 1 jsme nastoupili takto:
Pavliš
T. Klusoň
Červ
T. Patočka
J. Patočka
Mitáš
Opršál
J. Horníček
Z. Horníček
Kalánek
Malý

Trenér Martin Filipi a budoucí naděje sebranické kopané
Foto: J. Svobodová
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Inzerce

Kam za kulturou v Litomyšli
SMETANŮV DŮM
Středa, hudby Vám třeba!
- začátky koncertů v 19.30 hod., konec nejdéle ve 22.00 hod.
St 8. 8. Návrat (svitavsko - litomyšlská kapela)
St 15. 8. Volnost (Česká Třebová)
St 22. 8. Blabovy stromy (Litomyšl) + Willow lake
St 29. 8. Pink Panthers (Svitavy) + AC/DC boys

společnost KMtronic s.r.o.
hledá pracovníky na následující pozice:
Asistentka obchodu
- SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
- výborná znalost práce na PC
- ŘP skupiny B
- dobrá znalost AJ slovem i písmem
- výhodou praxe v oboru
- komunikace s dodavateli a zákazníky
Technik ve výrobě
- SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnického směru
- návrh a realizace zakázkové výroby
- výborná znalost práce na PC
- ŘP skupiny B
- znalost AJ
Obchodník
- SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
- výborná znalost práce na PC
- ŘP skupiny B
- dobrá znalost AJ popř. NJ slovem i písmem
- výhodou praxe v oboru
- komunikace se zákazníky
Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz
www.kmtronic.cz

TOULOVCOVO NÁMĚSTÍ
So 11. 8. od 10:00
Litomyšlský pivní festiválek
- 3. ročník přehlídky regionálních pivovarů a živá hudba různých
žánrů
- v průběhu dne vystoupí v tomto pořadí kapely: Trilobajt,
Věneband, Xˇilt, Triolit, Chaos K.Z.R., The Nights Joy, Popel a
Dirty Way
- pivní soutěže, ukázky, moderované vstupy, dobrá zábava, bohaté
občerstvení zajištěno, vstup zdarma
14. TOULOVCOVY PRÁZDNINOVÉ PÁTKY
10. 8. od 18:00 Zvířátka a Loupežníci - Divadlo Kapsa
od 19:30 Tomáš Kočko & Orchestr - koncert
17. 8. od 18:00 O ševci Kubovi - Divadýlko Mrak
od 19:30 Jarabáci - koncert
24. 8. od 18:00 O veverce a Napucánkovi - Divadlo DTK
od 19:30 Kuzmich Orchestra - koncert
31. 8. od 18:00 O líných čertech - Divadlo M
od 19:30 Hm... – koncert

Dolní Újezd Vás zve
DOMÁCÍ CUKRÁRNA
V LUBNÉ
prodejna nově otevřena od 7. 7. 2012
naproti základní škole
Nabízíme: zákusky, nanuky, zmrzlina, poháry, cukrovinky,
koláče, domácí buchty, teplé a studené nápoje
Otevřeno: ÚT 10.30 - 12.00
14.00 - 16.30
PÁ 10.30 - 12.00
14.00 - 16.30
SO
14.00 - 16.30
NE 8.30 - 11.30
14.00 - 16.30
Za příznivého počasí prodej zmrzliny také:
PO 10.30 - 14.00
ST 10.30 - 14.00
ČT 10.30 - 14.00
Anna Taberyová, tel. 724 225 497, www.domacicukrarna.cz

Pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka,
radní Pardubického kraje Jany Pernicové Vás zvou
Přátelé dobré hudby a Zastupitelstvo obce Dolní Újezd na

ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
17. - 18. 8. 2012
v Dolním Újezdě u Litomyšle - přírodní areál za
koupalištěm
Pátek 17. 8. od 19.00 hod. do 02.00 hod.
19.00 - 19.30
19.40 - 20.20
20.30 - 21.20
21.30 - 22.20
22.30 - 02.00
VSTUPNÉ:

MINARET
JINDRA KEJAK
COP
DEVÍTKA
COP - COUNTRY BÁL
děti do 15 let a ZTP 50,- Kč
ostatní předprodej 120,- Kč, na místě 160,- Kč

KINO LUBNÁ
5. 8. od 18.30 hod.
Půlnoc v Paříži
- romantická fantasy komedie 90 min, vstupné 30 Kč
19. 8. - Minifest, vstupné 50 Kč
∗
od 18.30 - Na vlásku - animovaná pohádka
∗
od 20.30 - Lovci dinosaurů - dobrodružný film

Sobota 18. 8. od 13.00 hod.
13.00 - 13.35
13.45 - 14.20
14.45 - 15.25
15.35 - 16.40
16.55 - 17.35
17.45 - 18.25
18.40 - 19.30
19.45 - 20.45
21.00 - 22.00
VSTUPNÉ:

PAVEL PETRAN A KAPELA
GRASSROAD
LOKÁLKA
JAROSLAV SAMSON LENK
DOBRÁ POLOHA
EPY DE MYE
WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK
DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN
ŽALMAN A SPOL.
děti do 15 let a ZTP 70,- Kč
ostatní předprodej 180,- Kč, na místě 220,- Kč

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti
- srpen, září 2012
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
4. 8. - 5. 8. MUDr. M. Adamcová, Polička, 461 725 987
11. 8. - 12. 8. MUDr. S. Adamcová, Polička, 461 725 987
18. 8. - 19. 8. MUDr. S. Adamec,
Polička, 461 725 987
25. 8. - 26. 8. MUDr. T. Cacek,
Trstěnice, 461 634 157
1. 9. - 2. 9. MUDr. A. Drdová,
Sloupnice, 465 549 236
8. 9. - 9. 9. MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl, 461 612 733

Uvedené časy jsou pouze orientační.
Moderují Jirka Malý, Wabi Daněk a Vašek Souček.
www.babi-leto.wz.cz
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