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Z jednání ZO
Veřejné zasedání dne 15. srpna 2012
ZO schválilo:
− program zasedání
− zápis ze zasedání ZO ze dne 13. 6. 2012
− rozpočtové opatření č. 2/2012
− kupní smlouvu AKD 53/12 na prodej
p. p. č. 18/6 v k. ú. Kaliště o výměře
386 m2 za cenu 13.510 Kč
− kupní smlouvu AKD 58/12 na prodej
p. p. 499/1 o výměře 750 m2 a 499/19 o
výměře 245 m2 za cenu 34.825 Kč a
koupi p. p. č. 449/21 o výměře 9 m2 za
cenu 315 Kč
− smlouvu o poskytnutí grantu v rámci
programu Pardubického kraje regionálního rozvoje v roce 2012 na
investiční akci ,,Obnova MK a
odstavných ploch na p. p. č. 505/1“ ve
výši 260.568 Kč
− koupi pozemku včetně stavby čp. 108 v
Sebranicích o výměře 4.950 m2 za cenu
550.000 Kč
− dohodu z Programu rozvoje venkova na
poskytnutí dotace na ,,Stavební úpravy
místní komunikace Sebranice - II.
etapa“ ve výši 450.000 Kč
− smlouvu o poskytnutí dotace na rok
2012 č. 1/2012 ,,Úpravy veřejných
prostranství v regionu Desinka“, která
je ve výši cca 22.000 Kč, z toho obec
přispívá 6.925 Kč
− přihlášku obce za člena Spolku pro
obnovu venkova s ročním příspěvkem
2.000 Kč
− přidělení obecního bytu panu Janu
Dolečkovi
ZO vzalo na vědomí:
− závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledcích hospodaření dobrovolného
svazku obcí KSM za rok 2011
− závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledcích hospodaření svazku obcí
AZASS za rok 2011
− odstoupení od záměru spol. Telefonica
O2 na vybudování stanice veřejné
komunikační sítě v naší obci
− žádost o opravu komunikace mezi
domy čp. 238, 236, 239 a 304, která je

poškozena vodou, žádost byla zařazena
do pořadníku oprav cest
ZO neschválilo:
− přidělení obecního bytu paní Jarmile
Hlavinkové
ZO vyzvalo:
− občany a firmy, aby své podněty a
záměry, které chtějí uplatnit v novém
územním plánu, podali na OÚ
Sebranice nebo na MěÚ Litomyšl
(stavební obor) do 31. 8. 2012
− starostka obce upozornila na důležitost
oznámení Katastrálního úřadu Svitavy
o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí během dnů 27. 8. - 7. 9.
2012 Lenka Karalová, starostka obce

Srdečně zveme občany na
veřejné zasedání ZO, které se koná
ve středu 5. září 2012
v 19 hodin
v přísálí KD v Sebranicích.

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v září
oslaví své narozeniny, srdečně
blahopřejeme:
Josef Šlesinger
90 let
Marie Kopecká
86 let
Božena Pohorská
86 let
Josef Večeře
85 let
Ludmila Klusoňová
80 let
Irma Stehlíková
80 let
Ludmila Vraspírová
75 let
Josef Glänzner
70 let
Zdeněk Tmej
65 let
Josef Pospíšil
60 let
Zdeněk Lorenc
50 let
Božena Horáčková
50 let
,,Život využijeme nejlépe
tehdy, když ho věnujeme
něčemu, co trvá déle než
život sám.“
Anonym
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V červenci se narodil
Dominik Novotný.
Rodičům srdečně blahopřejeme!
V srpnu se na společnou cestu
životem vydali snoubenci
Pavel Jílek a Kateřina Hápová
Sebranice
Horní Újezd
Srdečně blahopřejeme!
,,Láska jsou křídla, která
dal Bůh člověku, aby
vystoupal až k němu.“
Michelangelo
V srpnu oslavili
diamantovou svatbu manželé
Milada a Miroslav Novákovi.
Blahopřejeme a přejeme ještě mnoho
krásných společně prožitých let!

V září oslaví společných
66 let života manželé
Vlasta a Oldřich Šlesingerovi.
Srdečně gratulujeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!
Děti s rodinami
,,Jedině dva páry rukou na
světě si zaslouží, abys je líbal:
ruce tvého otce, které na tebe
pracují a ruce matky, které tě
vychovaly.
Amicis

Na poslední cestě jsme v srpnu
doprovodili pana Josefa Havrana,
který nás opustil ve věku 90 let.
,,Není smrti, zůstává
věčně živý, kdo spravedlivý
byl a dobrotivý.
F. Halas

Pravidelný svoz odpadů
září, říjen 2012
Popelnice: 14. 9., 28. 9., 12. 10.
Plasty: 17. 9., 15. 10.

Srpnové překvapení pro děti

Rozhlédni se, člověče!

KOČOVNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
V SEBRANICÍCH
Horké letní odpoledne ve čtvrtek 2. srpna vybízelo spíše k
lenošení u vody než k návštěvě divadelního představení. Přesto
mnohé maminky a babičky s dětmi využily pozvání na loutkovou
pohádku a vydaly se směrem ke Kališti.

ŽALÝ A HNĚDÝ VRCH
Právem se říká, že Krkonoše jsou nejkrásnější v září. A to je
právě teď. Zajeďte si tam. Autem třeba jen na jeden den, nebo i
na víc. Stojí to za to.
Můžete při té příležitosti vylézt na dvě tamní rozhledny. Jedna
z nich je hodně stará, druhá naopak zbrusu nová. Začněme tou
letitou. Kamenná věž na Žalém pochází z roku 1892, je jí tedy už
120 let. Ale byla právě letos rekonstruována a svítí
novotou. Přední Žalý je nápadný vrch s nadmořskou výškou
1019 metrů, který se nachází nalevo od silnice z Vrchlabí do
Špindlerova Mlýna. Ze známého lyžařského střediska
Herlíkovice (u zmíněné silnice) tam vede sedačková lanovka.
Chcete-li mermomocí nahoru pěšky, zaparkujte auto na Benecku,
odkud vás tam po necelých čtyřech kilometrech dovede modrá a
posléze červená značka. Pěší túra pak může pokračovat po
hřebenu přes Šeřín a Mechovinec až na Mísečky, což je dalších
10 kilometrů. A co uvidíte po zdolání devětaosmdesáti schodů z
oné rozhledny? Celé Krkonoše se Sněžkou a mohylou Hanče a
Vrbaty, Jizerské a Orlické hory, Ještěd a Trosky, na jih
dohlédnete až ke Kunětické hoře u Pardubic. Občerstvit se
můžete v nové horské chatě u rozhledny.
Druhá vyhlídková věž na Hnědém vrchu nad Pecí pod Sněžkou
je mnohem mladšího data. Byla otevřena před třemi lety, v
červnu 2009. Stojí poblíž horní stanice lanovky z Pece v
nadmořské výšce 1027 metrů, sama je vysoká 28 metrů a vede na
ni 138 schodů. Milovníkům pěších tras lze doporučit cestu po
žluté turistické značce serpentinami na Lesní boudu (4 km), kde
můžete ochutnat specialitu - nápoj dvou barev. Je to griotka a
vaječný koňak, což uvítají zajisté i dámy. Pak po červené směr
Lyžařská bouda a odbočkou vpravo k rozhledně. Pohodlnější je
ovšemže vyjet tam onou lanovou dráhou přímo z Pece.
Rozhledna má jednu vadu, že výhled na severozápad stíní vrchol
Luční hory. Jinak se ovšem naskýtá neobvyklý, ale impozantní
pohled na Sněžku z půli kopce, Obří důl, jihovýchodně se otvírá
zajímavý průhled na masiv Orlických hor. Za jasného počasí je
prý vidět i Praděd v Jeseníkách. Nevím, já jsem loni v létě ani za
příznivých poměrů Praděd nevypátral. Třeba budete mít
mladšíma očima víc štěstí.
Pěknou cestu a dobrý výhled!
Zdeněk Vandas (příště Lázek u Lanškrouna)

Foto: Kamila Trávníčková

V příjemném prostředí ve stínu stromů jsme mohli sledovat
pohádku ,,Kozel“ v podání Kočovného loutkového divadla Kozlík
z Chotovic. Malí i velcí diváci se dobře bavili. Veselá pohádka o
napravení pyšného prince, doplněná známými písničkami i jejich
parafrázemi, nás všechny příjemně naladila. Děti jistě ocenily i
občerstvení v podobě nápojů a cukrovinek, které zde pro ně bylo
připraveno.
Ještě jednou děkujeme členkám kočovného divadla a především
našim zastupitelkám, které toto představení v netradičním místě
zorganizovaly a všem přítomným tak zpříjemnily prázdninový
podvečer.
Jana Vomočilová

Poděkování
Vážená paní starostko,
skončily svozy sbírek použitého ošacení v prvním pololetí roku
2012, a tak mi dovolte, abych Vám a vašim občanům co
nejsrdečněji poděkoval za uspořádání sbírky použitého ošacení
pro naši organizaci.
Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc vašich občanů,
kteří významnou měrou podpořili činnost a pomohli tak zajistit
dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních
situacích. Vámi darované věci posloužily sociálně potřebným
občanům a daly práci cca 60 klientům z našich azylových domů.
Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i
nadále. S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov

Zpráva obecní knihovny
Prosím čtenáře naší knihovny o včasné vrácení zapůjčených
knih. Děkuji.
Oldřich Šlesinger, knihovník

Foto: Kamila Távníčková

Oznámení

Star Dance v Lubné

Začíná nejkrásnější období pro zahrádkáře, období sklizně.
Zdá se, že bude letos menší úroda jablek, a proto nenechte
znehodnotit tento dar přírody. Jablka nestandartní, ale zdravá
můžete zmoštovat.
Moštovat budeme každý pátek od 14. září vždy od 9 do
17 hod. Poslední moštování předpokládáme 26. října 2012.
Za ČZS Josef Jílek

Srdečně zveme všechny, kteří rádi tančí
na Skalku do Lubné,
kde se po 5 sobotních večerů pod vedením
mistra Bílka budou konat
Taneční pro dospělé.
Začínáme 6. října 2012 ve 20.30 hod.
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ZUŠ Dolní Újezd informuje
spoustou akcí, koncertů a třeba i nějakým překvapením…
K narozeninám patří dárky a první už je tady:
Od září 2012 bude otevřen pro všechny malé, větší i největší
divadelníky
LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR
(bude pracovat v Dolním Újezdě, ale dle zájmu je možné výuku
zajistit i na pobočce v Sebranicích)
Letní prázdninová dobrodružství skončila a je tu opět září. Pro
nás v „ZUŠce“ je toto září slavnostnější než jindy. Ptáte se proč?
Začínáme totiž psát již dvacetiletou historii této školy, a pokud
někdo tvrdil, že naše škola je malinká, mimo městské dění a bude
jen těžko konkurovat blízkým, větším městským školám, tak se
mýlil. Stačí se jenom malinko ohlédnout do nedávné minulosti.
V loňském školním roce naši školu navštěvovalo více než 330
žáků, pedagogové a jejich svěřenci uspořádali více než 30 akcí.
Zúčastnili jsme se několika soutěží, získali ocenění i postup do
krajského kola. Jeli jsme na výtvarnou exkurzi.

Neváhejte a včas se přijďte přihlásit.
Pro začátek alespoň malá pozvánka od nové paní učitelky, která
se jmenuje
MARKÉTA SVĚTLÍKOVÁ
a chtěla by vás seznámit s oborem a představit se vám:

"Ahoj, děti!
Jmenuji se Markéta, a protože vás chci pozvat ke spolupráci,
měla bych se vám blíže představit. Jsem sice paní
v předdůchodovém věku, ale pořád mám ještě chuť dělat stále
něco nového a hrát si. Leccos mám už ovšem za sebou. V mládí
jsem byla herečka - hrála jsem v divadle i ve filmu a někteří
z vás budou možná znát film Metráček, kde jsem hrála postavu
tlusté Jitky. Pak jsem se rozhodla, že nechci pořád jenom
poslouchat, a tak jsem vystudovala dramatickou výchovu,
abych mohla učit. Někteří z mých žáků nyní studují herecké
školy, či se již věnují divadlu profesionálně, pro většinu z nich
zůstalo divadlo koníčkem a příležitostí k potěšení srdce a
rozvíjení duše, zatímco se věnují jiným profesím. Řada z mých
žáků se také zúčastnila různých soutěží, z nichž si často odvezli
různá ocenění.
Později jsem začala režírovat studentská divadla a v
posledních letech i dospělé amatérské soubory, jako například
soubor DOVEDA ze Sloupnice (koho by to zajímalo, může najít
další podrobnosti i s fotografiemi na stránkách
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id
=2423). Také jsem se trochu toulala po světě a učila jsem
češtinu a dělala divadlo v Rumunsku a Srbsku, kde žijí české
menšiny. Teď žiju v malé vesničce Řetová a líbí se mi tam víc
než ve velkém světě.
A teď něco o literárně-dramatickém oboru. Nejde jenom o
psaní a hraní, ale také o čtení a koukání, ale i o režii a kritiku a
mnohá další odvětví dramatického umění. Když se dítě učí hrát
na hudební nástroj, musí se ho naučit ovládat. Když se dítě učí
hrát divadlo, musí se také naučit ovládat svůj nástroj, a tím je
jeho vlastní mysl a tělo. A když se člověk naučí ovládat mysl a
tělo, tak se mu to hodí nejen na jevišti, ale hlavně v životě a
v práci.
V našem oboru vítáme každého, kdo má zájem se dozvědět
něco o sobě a o druhých, kdo si chce hrát, kdo se chce naučit
efektivně komunikovat, a vůbec není nutné, aby měl nějaký
zvláštní talent. U nás je dobře každému a každý si u nás najde
něco pro sebe. A určitě prožije svůj čas v pohodě, v tvořivosti,
v dobré společnosti. A to v dnešní době není úplně obvyklé.
Takže přijďte mezi nás, těšíme se!“
Markéta Světlíková
Moc se těším na koncerty, kdy budou nás, hudebníky a
tanečníky doplňovat „dramaťáci“ spolu s výtvarníky a kdoví,
třeba společně po čase připravíme nějakou divadelní hru, kde
kulisy budou z výtvarky, hudební doprovod od muzikantů a
budou-li tam víly či loupežníci, tak budou určitě od nás
z tanečního.
Všem žákům a jejich rodičům přeji úspěšný nový školní rok a
těším se na shledanou u nás v „ZUŠce“.

Ráda bych poděkovala především žákům a jejich rodičům za
podporu a ochotu spolupracovat a také všem pedagogům školy.
Poděkování patří i těm, kteří nás podporují a pomáhají nám Obecnímu úřadu Sebranice, ostatním obecním úřadům,
římskokatolické farnosti, školám a ostatním. Bez vzájemné
spolupráce bychom dnes nemohli plánovat nové desetiletí naší
školy.
A protože školní rok 2012/2013 je pro nás rokem
narozeninovým, chystáme se ho náležitě oslavit a jak jinak než

Jana Frišová, ředitelka
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Fotbalové ozvěny mužů

Fotbalové ozvěny elévů
Poslední turnaj sezony 2011-2012 - Svratka - sobota 30. 6.
Starší přípravka se na závěr sezony již potřetí zúčastnila
memoriálu Emila Vambery ve Svratce. Je to náročný celodenní
turnaj, kterého se každoročně zúčastní nějaké mužstvo s
přívlastkem ligové. Loni to byl Slovan Bratislava, letos pražská
Bohemka, která postavila dvě mužstva. Na letošní ročník přijelo
těchto dvanáct mužstev, které pořadatelé nalosovali do dvou
skupin.
Skupina A
Skupina B
Polička
Sebranice
FC Ždas Ždár
SC Radotín
Bohemians II
Bohemians I
Spartak Boletice
Sokol Herálec
Sokol Bohdalov
SK Svratka
Sokol Jimramov
Sokol Radostín
Hrálo se ve skupinách každý s každým 7+1, 1x15 min.
Naši nastupovali takto:
Kysilka Lukáš
Jílek Lukáš
Bartoš Patrik Kuchta Vítězslav
Kučera Lukáš
Kysilka Matěj
Čáslavský David
Šmíd Dominik
Střídali: Boštík Filip, Jílek Martin, Šturc Jiří, Vostřel Jan
Naše výsledky ve skupině:
Sebranice - Radotín
2:1
Branky: Kysilka M. 2x
Sebranice - Sokol Herálec
3:1
Branky: Kysilka M., Šturc, Čáslavský
Sebranice - Bohemians I
0:2
Sebranice - Radostín
1:1
Branka: Kysilka M.
Sebranice - Svratka
0:0
Kluci odehráli dobrý turnaj. Prohráli jen s Bohemkou, a přestože
z ní měli respekt, mohli uhrát lepší výsledek. Obě Bohemky
vyhrály skupiny i semifinále, aniž by obdržely branku. Ostatní
soupeře jsme přehrávali, ale je škoda, že kluci neproměnili víc
brankových příležitostí. Jen horší střelecká muška je připravila o
semifinále, které by si určitě zasloužili.
To se nejvíce projevilo v utkání s Radostínem. Kluci brzy vedli a
měli dalších snad pět tutovek. Mačkali soupeře na jeho polovině,
jenže v zápalu boje pozapomněli za sebou hráče, a ten po výkopu
brankáře nikým neatakován dvacet vteřin před koncem vyrovnal.
Tím jsme si postup zkomplikovali. Poslední zápas ve skupině jsme
museli vyhrát, naopak domácí Svratce stačila remíza. Přestože
jsme měli více ze hry, domácí remízu ubránili a postoupili.
Čekal nás zápas o 5. - 6. místo proti Poličce. Kluci byli už hodně
unavení, ale šli do utkání s odhodláním nechat tam poslední zbytek
sil. Polovinu zápasu měli mírnou převahu a po brance Kučery
vedli. V závěru soupeř vyrovnal a na řadu přišly penalty. V nich
jsme byli úspěšnější a bylo z toho pěkné páté místo.
Sebranice - Polička
1:1
Branka: Kučera
Penalty 3 : 2
Branky: Kučera, Bartoš, Šmíd
Věřím, že si tento turnaj všichni užili a právem je čekali hezké
prázdniny a dovolené.
Fotbalové ozvěny elévů připravil Václav Kovář.

S výsledkem o něco větší spokojenost než se hrou
FK SOKOL SEBRANICE - TATRAN MIŘETICE 3 : 0 (1:0)
Jednoho účastníka I. B třídy opačné skupiny za druhým
prověřujeme v přípravě. Po Jelení to nyní byly Miřetice, za týden
ještě přijde na řadu Krouna. Více však prověřujeme samozřejmě
naše předpoklady do blížící se podzimní sezóny. Tři chybějící
hráči z minula již byli k dispozici, nyní byli mimo domov zase
Kárský
a
oba
bratři
Patočkové.
Sestava:
Kysilka
Kalánek
Zahoran Červ
Chadima
Opršál
J. Horníček Z. Horníček Mitáš
Kučera
Malý
V poločase střídali T. Klusoň a Pavliš, v průběhu druhé půle si
ještě zahráli M. Klusoň a Radiměřský. Diváků cca 30, soudce
Urban (Litomyšl). Branky: Malý 2, Opršál.
Hosté, jarní vítěz OP Chrudimsko, přijel v plné síle s šesti hráči
navíc a začali dost sebevědomě. Měli v úvodu víc ze hry, když
dali dvakrát vyniknout Kysilkovi v bráně. Mezitím ale Kučera po
odraženém trestňáku Zahorana pálil těsně nad. Pak měl obrovskou
šanci Malý, když nezakončil nadějný centr Opršála. To už hráli
víc naši, kýžený gól ale ne a ne přijít. Střelu J. Horníčka po zemi
kryl gólman Miřetic, zdálky to zkoušel Z. Horníček, tvrdá střela
šla vedle. Vpředu se dobře prosazoval Kučera, jeho nadějnou
střelu v 33. min. tečoval bek na roh. Vida - Petr Kučera by mohl
být také vhodným řešením při předpokládaném nedostatku
rodilých forvardů. Chleba se lámal v 36. min. - nejprve oblouček
Miřetic (ala Opršál) skončil na Kysilkově břevnu. Hned z
protiútoku poslal dopředu právě Kučera Malého, ten napravil své
dva předchozí nezdary a do prázdné brány dal na 1:0. V poslední
minutě poločasu ještě velmi ofenzivní "obránce" Kalánek unikl po
pravém křídle, na jeho přizemní střelu či centr žel nikdo ze
spoluhráčů nedobíhal.
V 53. min. obránce hostů uklouzl, Malý mu míč sebral, udělal
kličku brankáři a zvýšil na 2:0. V 57. min. zahodili sólo i hosté a
začali mít teď ze hry víc oni. Ještě, že obrana pracovala spolehlivě
a do větších šancí soupeře nepouštěla. Poslední dvacetiminutovku
se už hrálo oboustranně až moc bezstarostně a vabank. Hosté však
byli v koncovce nadále neškodní, což platí i o našich, kteří měli
šancí víc. Kučera připoutal gólmana k zemi, ten mu ránu u tyče
stačil vyrazit. V další sólovce tentokrát Malý brankáře neobešel.
Gól si mohl dát i mladý M. Klusoň, ale střelu volejem uspěchal,
přestože měl času habaděj. V 85. min. zakončil na 3:0 Opršál
dorážkou hlavou, když brankář měl momentík předtím plné ruce i
nohy práce s akcí Radiměřského. V 88. min. chtěl ještě skórovat
Kučera, nadvakrát však míč u tyče do sítě nedopravil. Zajímavostí
zápasu však bylo, že všechny tři góly jsme dali prakticky do
prázdné brány. S výsledkem můžeme být spokojeni, doufejme, že
v mistrovských zápasech budeme hrát celkově zodpovědněji a ne
tak (v některých momentech) až lehkovážně. Ale dá se
předpokládat, že by to mohlo v sezoně jít alespoň tak solidně jako
v ročníku minulém. Třetím a posledním soupeřem z I. B třídy
bude v přípravě celek Sokola Krouna, tentokrát venku. Hraje se v
neděli 5. srpna v 17 hodin.
Oslavami zdecimovaného soupeře roznesli na kopytech
SOKOL KROUNA - FK SOKOL SEBRANICE 1 : 6 (0:4)

Fotbalové ozvěny mužů
Kdo a kolik v přípravných zápasech
V letním přípravném období byla sehrána 4 utkání: Dorost
Sebranice 7:2, Horní Jelení 3:4, Miřetice 3:0, Krouna 6:1. Celkem
tedy 3 - 0 - 1 - 19:7.
Sehráli: 4 Opršál, J. Horníček, Z. Horníček, Radiměřský, Pavliš,
Malý - 3 Červ, T. Klusoň, Chadima, Mitáš - 2 Kysilka, Z. Hurych,
P. Kalánek, Zahoran, T. Patočka, J. Patočka, Kárský, Kučera, T.
Klusoň
1
Haupt,
Nezbeda,
T.Kalánek
Góly: 5 Malý - 3 Opršál, Kučera - 2 Červ, Z. Hurych 1 Z. Horníček, Pavliš, P. Kalánek, Zahoran
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Vysokou výhru v posledním přípravném utkání nelze rozhodně
přeceňovat. Krouna slavila 100. výročí založení fotbalu a sportu
vůbec, takže večer před zápasem jejich borci rozhodně nepili
kofolu (to ovšem naši pánové taky ne). Buď jak buď, Krouna
poprvé v historii postoupila do I. B třídy (z 2. místa) a sehrála šest
přípravných zápasů s docela pozoruhodnými výsledky - mimo jiné
vyhrála v Pomezí a v Morašicích shodně 1:0. Takže těch našich
6:1 zas tak marných nebylo. Hráli:
Kysilka
T. Klusoň Zahoran T. Patočka Chadima
Opršál J. Horníček Z. Horníček Mitáš
Kučera
Malý

y

Fotbalové ozvěny mužů
jsme ofenzívu posílili i Červem, měli jsme víc ze hry, ale do
vyložených šancí jsme se už v podstatě nedostávali. V 82.
minutě zachránil čisté konto znovu Kysilka, samotný závěr
proběhl už bez většího vzruchu. Jakoby se ta remíza oběma
soupeřům docela zamlouvala. Po zásluze nerozhodně také zápas
skončil, diváci by jistěže raději uvítali třeba stav 3:3 než 0:0, ale
obrany obou soupeřů předčily oboustranné ofenzivní počínání.
Druhé kolo hrajeme v Kunčině v neděli 19. srpna od 17 hodin
a za čtrnáct dnů přivítáme v tradičním místním derby béčko
Poličky.

Střídali: Kárský, J. Patočka, Radiměřský, Pavliš, Z. Hurych.
Branky: Kučera 3, Opršál, Zahoran, Malý
Na renovovaném pěkném trávníku jsme začali docela zostra,
už v 5. minutě zužitkoval v koncovce akci Opršála Kučera a dal
na 1:0. Pak Jirka Malý obstřelil svrchu brankovou konstrukci.
Naše obrana pracovala spolehlivě s občasnými okénky, jakoby
chtěla nechat vyniknout Kysilku, aby taky ukázal co umí. Tak
tomu bylo v 17. min, kdy zachraňoval tváří v tvář dvěma
domácím útočícím šelmám. Po půlhodině hry jsme měli krátce
po sobě dvě obrovské šance - hned po přerušení hry na
oboustranné občerstvení zahodil přihrávku J. Horníčka Malý a
hned na to vysoko přestřelil po kombinaci s Malým Opršál.
Poslední čtvrthodina poločasu patřila už jasně našim. Po
přihrávce Malého zvýšil Kučera na 2:0. Malého bylo vidět
pořád, chvíli poté trefil břevno. Po akci J. Horníčka skóroval na
3:0 Opršál, načež z ojedinělého protiútoku domácích se po rohu
zaskvěl Kysilka. Ze sóla nastřelil Malý pro změnu tyčku, na 4:0
do poločasu upravil Zahoran, když dorazil do sítě balón, který
brankáři vypadl po rohu z rukou. V 53. minutě ztratil míč
Opršál, čehož využil hbitý domácí útočník, ale branku v dobré
pozici přestřelil. V 57. minutě svým třetím gólem dne zvýšil na
5:0 Kučera a v 70. minutě zakončil dlouhé sólo Malý přece jen
gólem - 6:0. To už jsme hráli úplně v pohodě, chvílemi snad až
moc. Naštěstí byl v brance Martin Kysilka, který bohorovnost
svých kamarádů dvakrát napravil. Deset minut před koncem také
chytil dobře kopnutý trestný kop, vpředu jsme se my už v závěru
hry tolik neprosazovali. V 85. minutě bylo dopřáno domácím si
dát čestný gól, takže konečný výsledek klání zněl 6:1 pro
Sebranice.
Teď už žerty stranou, v sobotu 11. srpna přijedou donedávna
"átřídní" Morašice a na sebranickém hřišti tak v 17 hodin začne
fotbalový podzim 2012. Zveme samozřejmě početnou diváckou
obec, mnozí z nich si dali ostatně generálku v hledišti
Krounského stadiónku.

Neprozřetelně jsme minule psali, že by diváci chtěli než 0:0,
tak radši 3:3. Mají to!
SOKOL KUNČINA - FK SOKOL SEBRANICE 3 : 3 (0:3)
Ve 14. minutě jsme vedli 3:0. V té 83. min. ještě 3:1. Konec
3:3. Před zápasem bychom bod z Kunčiny jakž takž brali, ale teď
- nevím... Góly: Kučera 2, Mitáš
Sestava:
Kysilka
T. Klusoň Zahoran Z. Horníček Chadima
Opršál
J. Horníček Mitáš
Kalánek
Červ
Kučera
Střídání: 59. Opršál - Kárský, 78. Kučera - M. Klusoň
Rozhodčí Nekvinda.
Jak povídal pan Höger pohádku o pejskovi a kočičce, tak to
také všechno začalo. Posuďte sami: 4. minuta správně přetažený centr domácí gólman nepohlídal a dorážka
Pavla Mitáše byla přesná. Stav 0:1, jeho první gól v našem
dresu. 10. minuta - po krásné kombinaci a dokonalém rozebrání
kunčinské defenzívy byl u míče v pravý čas Petr Kučera a vedli
jsme 0:2. 14. minuta - oslavenec Zdeněk Horníček (zítra mu
bude rovných devětadvacet) utekl jako "za mlada" po levém
křídle, odcentroval a Petr Kučera zvýšil už na 0:3. A mělo být po
zápase - řeklo by se. Nebylo. Do přestávky už v podstatě
jen dvojí dlouhé přerušení na občerstvení hráčů za toho vedra a
potom při zranění domácího brankáře.
Druhý poločas byl - jak se dnes překrásnou češtinou píše - o
něčem jiném. Začali hrát i domácí, do přestávky zcela
zdecimovaní. V 55. minutě zachraňoval Kysilka za cenu rohu
krásně kopnutý trestňák, o deset minut později však už nestačil
napravit nedůslednost v defenzívě a bylo to 1:3. To by se ještě
nic nedělo. Přišel však pro domácího diváka hektický závěr. 82.
minuta - skrumáž před bránou (před lety se psalo "scrumage") a
stav zněl 2:3. Tady se lámal chleba. Hned nato do otevřené
obrany přišly dvě velké šance, které by o konečném výsledku
určitě rozhodly - Kalánkova hlavička nad po centru J. Horníčka a
zejména pak v 87. minutě vyložená příležitost Pavla Mitáše,
který po ideální Červově uličce pálil jen slabě do brankářovy
náruče. V 89. min. vzduchem centr do našeho vápna, hlava a gól
- 3:3!!!
V každých turistických příručkách se píše při určení směru kromě lišejníku na stromech - že zatímco oltáře chrámů jsou
vždy obráceny směrem na východ, fotbalová hřiště kvůli slunci
do brankářových odpoledních očí bývají situovány ve směru
sever - jih. V novém kunčinském rekonstruovaném areálu
tomu tak není - slunce pálí soupeřovu gólmanovi přímo do očí.
Jde jen o to, vyhrát los. Ale na takovou blbost se vymlouvat
nebudeme, prostě jsme ztratili vlastní hloupostí vyhraný zápas.
Takže ze tří bodů je jen jeden - berme i ten.
V sobotu pětadvacátého hostíme doma v 17 hodin Poličku B.
Fotbalové ozvěny připravil Zdeněk Vandas.

Na góly si počkáme nejméně do příští neděle
FK SOKOL SEBRANICE - SOKOL MORAŠICE 0 : 0
Zahájení nové sezóny se z pohledu diváka celkem vydařilo, i
když mnohým alespoň jedna branka v síti hostů chyběla. Stejně
však na tom byl soupeř z Morašic, bezgólový nerozhodný
výsledek je ale spravedlivý.
Sestava:
Kysilka
T. Klusoň
Zahoran T. Patočka
Chadima
Opršál J. Horníček Z. Horníček
Mitáš
Kučera
Malý
Střídání: 55. Opršál - Kalánek, 69. Patočka - Červ. Připraveni:
Pavliš, Radiměřský, M. Klusoň. Rozhodčí Vaněk (Choceň),
asistenti: Řehák a Kodytek (oba Vysoké Mýto). Diváků 220.
Začít to mohlo docela pěkně, ve 3. minutě se svojí
typickou kličkou uvolnil Malý a v dobré pozici pálil těsně kolem
bližší tyče do autu. Pak však postupně přebírali iniciativu hosté a
dali najevo, že ne nadarmo hráli obstojně o třídu výš. V 10.
minutě se trestný kop Chmelíka odrazil od tyče ven, z protiútoku
volej Mitáše byl tečován na roh. V 21. min. poslal předlouhým
pasem podél lajny Chadima dopředu Malého, ten vystřelil kolem
brankového vinglu mimo. V 29. min. trefili při závaru morašičtí
podruhé tyčku a Chadima poslal míč do bezpečí. Pak ztratil míč
při nepřesné přihrávce jinak agilní Kučera a rychlý protiútok
Morašic skončil střelou vedle. V poslední minutě byl faulován J.
Horníček a střela Zahorana z přímého kopu skončila po teči ve
zdi jen rohovým kopem.
Jestliže první poločas patřil mírně hostům, po změně stran naši
zjevně přidali. Při závaru odvracel bek Morašic z čáry, grády
naší hře dodal i střídající Kalánek, který se mohl střelecky
prosadit krátce po svém nástupu. Poté dobře střílel Kučera, střelu
odvrátil gólman Lněnička na roh. Těch rohů bylo požehnaně a to
na obou stranách. K jednomu takovému bravurnímu zákroku v
67. min. přinutil Kysilku Chmelík. Na posledních dvacet minut
-5-

Inzerce

Kam za kulturou
KINO Litomyšl
Po 10. 9. a Út 11. 9. od 19.30 hod.
Pařmeni
St 12. 9. od 19.30 hod.
Vrásky z lásky
Čt 13. 9. od 19.30 hod.
The Amazing Spider - Man
Pá 14. 9. od 19.30 hod.
The Amazing Spider-Man ve 3D
So 15. 9. od 17 hod. a Ne 16. 9. od 15 hod.
Doba Ledová 4: Země v pohybu
So 15. 9. a Ne 16. 9. od 19.30 hod.
Polski film
Po 17. 9. od 19.30 hod.
Doba Ledová 4: Země v pohybu ve 3D
Út 18. 9. od 19.30 hod.
Sněhurka a lovec
Pá 21. 9. a So 22. 9. od 19.30 hod.
Total Recall
So 22. 9. od 17 hod.
Rebelka ve 3D
So 23. 9. od 15 hod.
Rebelka
Po 24. 9. a Út 25. 9. od 19.30 hod.
Avengers
St 26. 9. a Čt 27. 9. od 19.30 hod.
Konfident
Ne 30. 9. od 15 hod.
Hurá do Afriky
Ne 30. 9. od 19.30 hod.
Ve stínu
SMETANOVO NÁMĚSTÍ
So 22. 9. od 8 do 17 hod.
Starodávný jarmark
Hudební doprovodný program na pódiu před morovým sloupem:
8:00 - 9:45 hod. - XILT Litomyšl
10:00 - 11:30 hod. - Dechový orchestr Smetanova domu
11:45 - 12:45 hod. - Saframentská kapela
13:00 - 14:15 hod. - VĚNEBAND Litomyšl
14:30 - 15:30 hod. - ROSA Litomyšl
15:45 - 17:00 hod. - Náhoda Litomyšl

Pozvánka
V sobotu 15. září 2012 se uskuteční
ve Světnici č. p. 8 kurz
PŘEDKALCOVSKÉ TECHNIKY
- karetkování, tkaní na destičkách
Začátek v 9 hod., cena kurzu 100,- Kč.
Lektorky: Eva Pecháčková a Pavlína Buchtová
Spolek archaických nadšenců
Vás srdečně zve
28. září 2012 na svátek sv. Václava
ke kolejím na Kněžství,
kde se v době od 15 do 15.15 hod.
uskuteční Živý obraz na téma:
,,Návštěva Františka Bittnera, vrchního sládka poličského
pivovaru, v Hospůdce pod lipou při slavnostní ochutnávce
nového piva Otakar.“
Po skončení živého obrazu bude přednesen seminář
Razítkování s mezidechem.
Vítáme všechny, kteří najdou odvahu přijít v dobovém
oblečení a stanou se součástí živého obrazu.

Oznámení
Rozpis služeb zubní pohotovosti
- září, říjen 2012
(soboty, neděle, svátky - 8 - 11 hod.)
8. 9. - 9. 9. MUDr. A. Eliáš,
Litomyšl, 461 612 733
15. 9. - 16. 9. MUDr. V. Hebltová,
Sloupnice, 465 549 236
22. 9. - 23. 9. MUDr. J. Joukl,
Litomyšl, 461 615 402
28. 9. MUDr. L. Kašparová, Polička,
775 724 524
29. 9. - 30. 9. MUDr. J. Kočí,
D. Újezd, 461 631 126
6. 10. - 7. 10. MUDr. E. Kopecká,
Bystré,
606 182 715
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