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Z jednání ZO

Z jednání ZO

Veřejné zasedání dne 15. 6. 2015
Přítomno bylo 8 členů ZO.
ZO schválilo:
- dodatek smlouvy č. 2 ke smlouvě č. O38/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace
a odstranění komunálního odpadu. Dodatek
je uzavřen mezi obcí Sebranice a Technickými službami Hlinsko, s.r.o.
- příspěvek 10.000 Kč na projekt „Záchrana
a prezentace lidového kulturního dědictví
Českomoravského pomezí“.
- Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení v obci Sebranice – DOLEC.
Smlouva je uzavřena mezi obcí Sebranice
a RWE GasNet, s.r.o.
- nové stanovy DSO Kraj Smetany a Martinů.
- smlouvu o poskytnutí dotace z POV OŽPZ/15/22586 mezi obcí Sebranice a Pardubickým krajem na „Výstavbu 2 bytových
domů (16 b.j.) – úroky z úvěrů“.
- uzavření smlouvy o úvěru č. 0418817499
mezi obcí Sebranice a Českou spořitelnou, a.s.
- rozpočtové opatření č. 2 v příjmech a výdajích ve výši 438.200 Kč.

Stavební úřad neshledal důvody k zahájení
z moci úřední.
- informaci o množství odpadů, které občané
Sebranic vytřídili v roce 2014 a předali
k využití společnosti EKO-KOM, a.s.
Lenka Karalová, starostka obce

ZO přijalo
- dotaci a schválilo smlouvu mezi Sdružením
obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka
a obcí Sebranice na úpravu veřejného prostranství v celkovém nákladu 33.900 Kč, kdy
z toho je naše spoluúčast 10.824 Kč. Finanční prostředky jsou využity na „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka, v obci
Sebranice“.
- dotaci a schválilo pověření starostky obce
k podepsání smlouvy mezi Mikroregionem
Litomyšlsko a obcí Sebranice na úpravu
veřejného prostranství v celkovém nákladu
12.143 Kč, a podepsání smlouvy na mimořádný příspěvek, který je naší spoluúčastí ve
výši 3.643 Kč. Finanční prostředky jsou
využity na „Obnovu veřejných prostranství
v regionu Litomyšlsko v obci Sebranice“.
ZO vzalo na vědomí
- vyjádření MěÚ Litomyšl, odboru výstavby
a územního plánování, na základě podnětu
nájemce z č. p. 32 ve věci výskytu plísně,
radonu a nefunkční splaškové kanalizace.

Pozvánka
Zveme občany
na veřejné zasedání ZO,
které se koná
v pondělí 17. 8. 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Lenka Karalová, starostka obce

Oznámení knihovny

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v červenci
oslaví své narozeniny, srdečně blahopřejeme:
Josef Jílek
Milada Nováková
Marie Klusoňová
Marie Pohorská
Josef Patočka
Alena Voráčková
Helena Zerzánová

89 let
87 let
83 let
65 let
60 let
60 let
50 let

„Jeden opravdový přítel
přispěje k našemu štěstí víc,
než tisíc nepřátel
k našemu neštěstí.“
Marie Ebner-Eschenbachová

Knihovna v Sebranicích dostala od místního myslivce stará vydání časopisů
„Myslivost“ a „Pes, přítel člověka“. Dále do
knihovny přibyla kniha „Ves Chmelík
a okolí“. Časopisy a kniha jsou k zapůjčení
v místní knihovně.
Oldřich Šlesinger, knihovník

Sebranický pětiboj dvojic

Pozvánka nejen pro děti

V. ROČNÍK SEBRANICKÉHO
PĚTIBOJE DVOJIC

V neděli 19. července 2015 v 17.00 hodin
na Kališti pod lípami
(při nepřízni počasí v salonku
na koupališti)
odehraje loutkové divadlo Kozlík

pohádku

O VODNÍKOVI.
Vítány jsou i všechny děti
z blízkého i vzdáleného okolí,
rodiče a prarodiče.
Na setkáni s vámi se těší
Kulturní komise obce Sebranice

Pozvánka
V neděli 26. července 2015
proběhne

POUŤ KE KAPLI SV. ANNY
NA VYSOKÉM LESE.
V 15.00 hodin - mše,
poté sousedské posezení
s harmonikou a občerstvením.
Srdečně Vás zve
Kulturní komise
obce Sebranice.
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Obec Sebranice pořádá

dne 4. 7. 2015

Disciplíny:
 tenis,
 basketbal,
 beach volejbal,
 nohejbal,
 štafeta plavání 2 x 50 m
Startovné 150 Kč na osobu.
Začátek v 8.00 hodin v areálu koupaliště.
Občerstvení zajištěno po celý den.
Přihlášky na tel. 607 166 088, 461 745 133,
e-mail: obec@sebranice.cz
Počet účastníků je omezen.

Odečety vodoměrů
Od 1. 7. 2015 bude Gabriela Prokůpková
provádět odečety vodoměrů v domácnostech. Děkujeme za pochopení.
OÚ Sebranice

Pravidelný svoz odpadů
Červenec, srpen 2015
Popelnice: 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8.
Plasty: 20. 7., 17. 8.
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Jak občané Sebranic třídí odpad

Třídění odpadu - papír
Třídění odpadu - plast

Třídění odpadu - sklo čiré

Třídění odpadu - kov

období

období
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Strategický rozvojový plán
ny.
Je programově vysazována a obměňována zeleň a ovocné aleje.
Jsou podporovány podnikatelské aktivity šetrné k životnímu prostředí
a budovány vztahy mezi zemědělci a obcí respektující prospěch všech
stran.

Vynětí ze Strategického rozvojového plánu obce Sebranice
7. STRATEGICKÉ PRIORITY
Vize Sebranice 2030–2035
Sebranice jsou mladá, živá, rostoucí obec s vysokým lidským potenciálem.
Žijí tu aktivní vzdělání občané s nápady, sociálním uvědoměním
a zájmem o veřejný život.
V obci fungují přívětivé vztahy.
Obec staví na tradicích, dlouhé historii + sounáležitosti.
Sebranice ohleduplně využívají přírodní zdroje, udržují krajinný ráz,
pečují o čistotu a zeleň, mají pozitivní přístup k ekologii. Občané si
váží všeho, co tvoří životní prostředí.
Obec nabízí možnosti venkovského života s kvalitním zázemím pro
všechny věkové skupiny.
Sebranice jsou soběstačná a ekonomicky prosperující obec s aktivní
podporou podnikání.
Obec je zajímavá pro návštěvníky, nabízí ubytování, sportovní a kulturní vyžití.
Aktivně spolupracuje navenek a propaguje svoje přírodní i kulturní
bohatství.
Sebranice jsou dobré místo k životu.

Opatření 2.1
Aktivně podporovat ekologické vytápění.
Opatření 2.2
Minimalizovat zábor zemědělské půdy.
Opatření 2.3
Snižovat hlukovou zátěž.
Opatření 2.4
Podporovat místně zaměřenou ekologickou výchovu v ZŠ a MŠ.
Opatření 2.5
Učit občany, že třídění odpadů se vyplatí.
Opatření 2.6
Pečovat o ŽP pod vedením zastupitelstva s využitím týmových metod.
Opatření 2.7
Zachovat vlastní zdroje pitné vody.
Priorita 3
KVALITA ŽIVOTA, INFRASTRUKTURA,
DOPRAVA, BEZPEČNOST
Je zachováván venkovský charakter obce a kvality života.
Územní plán je vytvářen v souladu se strategií a potřebami obce.
Je budována a udržována kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura
a zajišťována dopravní obslužnost.
Je budována funkční občanská vybavenost vedoucí k soběstačnosti
obce.
Jsou vytvářeny podmínky pro vznik a udržení pracovních míst v obci.
Jsou aktivně vyhledávány a využívány finanční zdroje a obec je efektivně spravována se zapojením občanů.
Opatření 3.1
Zajišťovat bezpečný pohyb na všech komunikacích obce.
Opatření 3.2
Rozvíjet zdravotní a sociální služby.
Opatření 3.3
Podporovat revitalizaci středu obce.
Opatření 3.4
Budovat multifunkční sportoviště a místa setkávání s možností celodenního využívání všemi generacemi.
Opatření 3.5
Budovat energetické sítě s důrazem na zvyšování soběstačnosti
a rozvoj obce.
Opatření 3.6
Stanovovat regulativy pro urbanistické řešení obce.

Priorita 1
LIDÉ, OBČANSKÁ SPOLEČNOST,
SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁNÍ
Jsou podporovány aktivity občanů a spolků jako cesta k pestrému
a spokojenému životu.
Podporou vzájemné úcty a tolerance jsou občané motivováni
k mezigenerační sounáležitosti a dobrým vztahům.
Jsou vytvářeny podmínky pro celoživotní učení všech občanů a tím
podporován mladý tvořivý duch obce.
Jsou využívány možnosti všech dostupných informačních kanálů.
Jsou podporovány, udržovány a vytvářeny tradice s respektem
k historii a místní kultuře obce.

Priorita 4
TURISTIKA
Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu.
Jako jeden ze zdrojů příjmů obce jsou využívány možnosti spolupráce a marketingu v rámci regionu i mimo něj.

Opatření 1.1
Vytvářet podmínky a zázemí pro život rodin s dětmi, zejména podporou bydlení.
Opatření 1.2
Vytvářet a udržovat místa a podmínky pro setkávání lidí při kultuře,
sportu a společenském životě.
Opatření 1.3
Vytvářet specifické podmínky pro místní lídry, vedoucí mládeže
a organizátory akcí, vyhledávat je a oceňovat.
Opatření 1.4
Spolupracovat a zvyšovat vliv při řízení ZŠ založením komunitní
školy pro celoživotní učení.
Opatření 1.5
Hledat způsoby sociální svépomoci zejména mezi seniory.
Priorita 2
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, ODPADY
Občané jsou motivováni a vedeni k ekologickému chování.
Je vytvářen a zdokonalován komplexní systém nakládání s odpady
a odpadními vodami.
Je pečováno o krajinný ráz a přírodní zdroje jsou udržitelně využívá-3-

Pokračování na další straně

Strategický rozvojový plán

Strategický rozvojový plán

Pokračování z předchozí strany

PEČNOST“, ale i P4 „TURISTIKA“, vnímáme-li ji jako možný zdroj
příjmů místní komunity.
K prioritě C „Zdravé životní prostředí“ se vztahuje a dále ji naplňuje a rozvíjí v sebranických podmínkách P2 „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, ODPADY“.
K prioritě D „Koordinovaný prostorový rozvoj kraje“ se vztahuje
celá strategie Sebranic jako její praktický prováděcí dokument
v místních podmínkách.

Opatření 4.1
Podporovat možnosti ubytování a stravování v obci.
Opatření 4.2
Propagovat nabídku návštěvníkům obce.
Opatření 4.3
Spolupracovat s MAS a v mikroregionech.
Opatření 4.4
Podporovat propojení obcí v mikroregionech a v MAS „na kolech“.
Opatření 4.5
Hledat možnosti nadregionální a zahraniční spolupráce.

Na obecním úřadě v Sebranicích, v knihovně a na faře je k zapůjčení Strategický rozvojový plán obce. Také ho naleznete v elektronické podobě na webových stránkách obce.
OÚ Sebranice

8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
V roce 2018 bude provedena první evaluace a aktualizace tohoto
strategického plánu.

Týdenní počítačový kurz pro seniory
Ve dnech 2.–6. listopadu 2015 v čase od 14 do 17 hodin se
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sebranicích bude konat BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY – ZAČÁTEČNÍKY. Možnost výuky kurzu na vlastních počítačích.
Přihlašujte se, prosím, na Obecním úřadě v Sebranicích, tel.:
461 745 133.
OÚ Sebranice

Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných
týmových metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně
v občanském komunitním týmu.
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve tříletých intervalech (2021,
2024…) se zapojením občanské společnosti, všech sektorů a zájmových skupin s využitím facilitované práce v týmu.

Posezení pod lípou

9. VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ
STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Místní akční skupina Litomyšlsko, jejímž členem obec Sebranice je,
pracuje v roce vzniku obecní strategie 2015 na strategickém plánu na
následující plánovací období do roku 2020. V tomto plánu by měla
být strategie Sebranic za respektování principu rozvoje zdola a CLLD
zapracována. Proto bude souvislost se strategií MAS v tomto dokumentu zmíněna až v rámci první evaluace.
Komentář k vazbě strategie na krajský „Program rozvoje Pardubického kraje s výhledem do roku 2020“.
Nový Plán Pardubického kraje má poněkud jinou dobu trvání i strukturu oproti předcházejícímu i ve srovnání se strategickým plánem
obce.
Ve spíše střednědobém horizontu vychází z prostředí a nemá formulovánu vizi ale motto.
Motto: „Pardubický kraj – dynamický a rozvážný“

Předposlední červnovou neděli se okolím kapličky na Pohoře nesly
tóny známých lidových písniček. Pro milovníky a příznivce dechové
hudby tu pod taktovkou kapelníka Jana Pohorského své umění předvedli pánové Radek Klusoň, David Hegr, Zdeněk Štěpánek, Petr
Pohorský a Miroslav Andrs.
Pod košatou lípu si je přišlo poslechnout bezmála 60 lidí. A nejen
poslechnout. Někteří se nechali strhnout skvělou atmosférou a proměnili prostranství u moštárny v provizorní parket. O skvělé náladě
svědčí i fakt, že nejen lidem ale i muzikantům se vůbec nechtělo domů a místo v původních 19 hodin se všichni rozcházeli až před devátou. Panovala tu doslova pravá sousedská beseda. Akci přálo i počasí
a počáteční obava z deště se naštěstí nevyplnila.
Ráda bych touto cestou poděkovala Janu Gutveisovi, Janě Jílkové
a Božence Kalánkové za pomoc s občerstvením a organizací akce.
Děkuji také panu Josefu Minářovi a Zdeňce Víškové, kteří ochotně
pomohli s úklidem lavic a stolů po skončení akce.
Za kulturní komisi Radka Kučerová

Rozvojové priority má čtyři:
A. Kvalitní lidské zdroje
B. Konkurence schopná ekonomika
C. Zdravé životní prostředí
D. Koordinovaný prostorový rozvoj kraje
Specificky se sice nezaměřuje na venkov jako zvláštní entitu,
avšak lze přiřadit jednotlivé priority obce k prioritám kraje
Prioritu A „Kvalitní lidské zdroje“ v krajském plánu naplňuje,
specifikuje a rozvíjí P1 Sebranic „LIDÉ, OBČANSKÁ SPOLEČNOST, SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁNÍ“.
K prioritě B „Konkurence schopná ekonomika“ se váže P3
„KVALITA ŽIVOTA, INFRASTRUKTURA, DOPRAVA, BEZ-

Tým, který se na tvorbě Stategického rozvojového plánu podílel

Foto: V. Motyčka 2x
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Co se děje za dveřmi ZŠ?
Pythagoriáda
V březnu se několik žáků z páté až osmé třídy zúčastnilo školního
kola matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšní řešitelé Pavel Jána
(5. třída) a Martin Břeň (8. třída) prokázali své znalosti a důvtip
i v okresním kole ve Svitavách, kde obsadil Pavel Jána 7. a Martin
Břeň 12. místo ve své kategorii.
Mgr. Andrea Kvasničková
Den matek
Děti ze školní družiny ZŠ Lubná – Sebranice chtěly maminkám
poděkovat za jejich trpělivost, obětavost a péči. Vyráběly pro ně originální náušnice z různých korálků a kamínků. Tyto náušnice pak
zabalily do vlastnoručně vyrobené a ozdobené papírové krabičky. To
byla ale pouze první část dárečku.
V neděli 10. 5. v Sebranicích a 17. 5. v Lubné děti potěšily maminky pásmem, které dlouho nacvičovaly. Nejprve vystoupil sbor
s minioperou o Budulínkovi. Potom děti ze školní družiny zatančily
tanec pravých kovbojů, jež nepřekvapí ani bandité, a také zpracovaly
trochu po svém, v rockovém podání, dvě známé písně. Přestože byl
dárek určený hlavně maminkám, děti nacvičování bavilo a vystoupení
si užily.
Vše čím jsem, nebo čím doufám, že jsem, za to vděčím svému anděli, matce! (Abraham Lincoln)
Petra Koukalová, DiS.

Petr Vopařil, Ilona Vítová, Karolína Stráníková

Zdravé mlsání
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, do kterého je naše
škola zapojena již 4 roky, jsme využili také doprovodného programu. Tento program nabízí ochutnávkový koš s ovocem a zeleninou
určený pro žáky 1. stupně a je zcela zdarma. Žáci tak měli možnost
ochutnat běžnou zeleninu, ale i méně tradiční ovoce. Probíhaly
ochutnávky, poznávalo se, připravovaly se různé saláty a čaje, namáčelo se v dresincích, prostě se mlsalo ve velkém. Ve čtvrté třídě se
dokonce sázel ananas. Tento doprovodný program se setkal
s velkým ohlasem a v budoucnu ho jistě rádi opět využijeme.
Petra Vetešníková, DiS.

Rockeři to rozjíždí

Všechno to ochutnáme

Odvážní kovbojové

Vítězové na dopravním hřišti
Ve čtvrtek 4. 6. jela 2. třída na dopravní hřiště do Poličky. Žáci si
nejdříve prošli celé hřiště, zopakovali si značky a pravidla silničního
provozu – kde kdo dává přednost, kde musíme zastavit, rozhlédnout
se apod. Potom už jezdili na kole a na čtyřkolce. Za dopravní přestupek neplatili pokutu, ale dělali dřepy. Někteří žáci by už o řidičák
přišli. Na závěr se konal vyřazovací závod. Kdo udělal nějaký přestupek, opustil hřiště. Vítězi se stali: Petr Vopařil, Ilona Vítová a Karolína Stráníková. Blahopřejeme.
Zuzana Laštovicová

Poznáváme ovoce a zeleninu; foto: ZŠ 5x
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Pokračování na další straně

Co se děje za dveřmi ZŠ?

Kraj Smetany a Martinů

Pokračování z předchozí strany

Dolní Újezd
4. 7. 2015 – TRADIČNÍ BENÁTSKÁ NOC – V přírodním areálu
v Bořkově pořádají místní hasiči od 20.00 hod., vstupné 60 Kč, hraje
Medium.
18. 7. 2015 – I. ITALSKÁ NOC – V přírodním areálu v Bořkově
pořádá Sokol DÚ od 20.00 hod., vstupné 60 Kč, hraje Rytmik.
25. 7. 2015 – 5. ROČNÍK MEMORIÁLU BOHOUŠE NOVÁČKA – Turnaj v malé kopané – Pořádá Sokol DÚ na fotbalovém hřišti
od 12.00 hod., mezinárodní účast.

Básničky žáků 7. třídy na téma léto a prázdniny:
Prázdniny – Leona Pajchlová
Léto už dorazilo,
jaro vystřídalo,
vodu ohřálo,
děti potěšilo,
prázdniny připravilo,
školu na dva měsíce vyřadilo.
Léto – Lukáš Faltys
Přišlo léto, slunce svítí,
děti u bazénu křičí.
Na zahrádce za domem
klíčí kvítí ze semen.
Teplo je jak na Sahaře,
už mě pálí moje tváře.

Litomyšl
3. 7. 2015–28. 8. 2015, Toulovcovy prázdninové pátky 2015, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka
nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.
5. 7. 2015, 14.00 hod., Růžový palouček
Slavnost na Růžovém paloučku – 600 let od upálení Mistra Jana
Husa
24. 7. 2015 – Noc na Karlštejně – Státní zámek Litomyšl, I. nádvoří
– muzikál pod širým nebem
V hlavních rolích Jan Rosák, Pavel Vítek, Václav Vydra, Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a další.
Vstupné 260 Kč v předprodeji, 290 Kč na místě

Prázdniny – Marek Bartůšek, Tereza Jůzová
Venku je horko,
svítí slunko,
chystám se opalovat,
půjdu taky plavat.
Voda je studená,
zůstanu na břehu.
Příroda je krásná,
prázdniny jsou tu.

Lubná
5. 7. 2015 od 13.00 hodin – LUBENSKÁ KŘÍDLOVKA – LETNÍ
AREÁL, vystoupí: MRÁKOTINKA, DOLNOVANKA, JIŽANI
25. 7. 2015 od 20.00 hodin – Pouťová zábava se skupinou Rytmik
– letní areál Lubná

Léto – Lukáš Kučera, Patrik Bartoš
Šupy, hupy,
pravda je to,
po jaru že máme léto,
slunko hřeje, slunko pálí
ani chvilku nezahálí.
Všude smíchu je
a ruchu - léto přišlo!
Hejá, chuchu!

Oldřiš
17.–19. 7. 2015 – Pouťové slavnosti v Oldřiši
V pátek 17. 7. od 20.00 hod. diskotéka na parketu za Orlovnou
V sobotu 18. 7. od 20.00 hod. taneční zábava na parketu za Orlovnou
– hraje Kyvadlo
V neděli 19. 7. bude od 15.00 hod k tanci a poslechu hrát za Orlovnou kapela Kapka
Polička
4.–5. 7. 2015 – Královské slavnosti na Svojanově – akce určená
zejména rodinám s dětmi. Formou tradičních hradních slavností budou probíhat představení kouzelníka, kejklíře, ukázky historických
tanců a historického šermu.
7. 7.–12. 7. 2015 – Život na věži – kostýmové prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba. Na prohlídku je
vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo
na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org
10.–11. 7. 2015 – Colour Meeting
Multižánrový festival již podvanácté probarví hudbou a divadlem
poličský park u Synského rybníka. I letos je cílem pořadatelů představit méně známé a o to zajímavější a poutavější tuzemské i zahraniční
interprety a to vše zpříjemnit rodinnou atmosférou.

Léto – Vendula Boštíková, Nikola Šimková
Na létu mám nejradši,
když se slunce nemračí.
Slunce už je na obzoru,
já mám jahod celou horu.
Prázdniny jsou v plném proudu,
proto letím na velbloudu.
Prázdniny všichni rádi máme,
s kámoši je užíváme.

Kraj Smetany a Martinů
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
červenec 2015
Borová
25.–26. 7. 2015 – Výstava drobného hospodářského zvířectva
a exotů „BOROVÁ 2015“ v sokolovně v Borové. Prodejní výstava
květin, obrazů, keramiky, chovatelských potřeb, bižuterie, výroba
perníků výstava fotografií, ruční práce žen aj. V sobotu od 10 do
17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod.
Bystré
4.–12. 7. 2015 – Můj barevný svět – výstava obrazů Terezie Uherkové na hedvábí, vitráží Tiffany a dřevěných pokusů, v budově bývalé knihovny. Otevřeno: 10–12 a 14–17 hod.
6.–9. 7. 2015 – Letní filmový týden v Kině Bystré – filmy „Láska
na kari“, „Sedmý syn“, „Jak jsme hráli čáru“ a „Velká šestka“. Promítat se bude každý den v 19.00 hod.
10. 7. 2015 – Letní kino – Kino Bystré Vás srdečně zve do letního
kina na francouzskou komedii „Co jsme komu udělali“. Promítání
začíná od 21.30 hod. na zahradě za hasičskou zbrojnicí.

Sebranice
4. 7. 2015 – V. ročník Sebranického pětiboje dvojic – od 8.00 hodin ve sportovním areálu koupaliště, startovné 150 Kč, občerstvení
zajištěno po celý den. Disciplíny: tenis, basketbal, beach volejbal,
nohejbal, plavání 2x50 m. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
607 166 088, e-mail: obec@sebranice.cz. Počet účastníků je omezen.
19. 7. 2015 – Loutkové divadlo Kozlík – pohádka se bude hrát na
Kališti pod lípami od 17 hodin.
26. 7. 2015 – Pouť ke kapli sv. Anny na Vysokém Lese – mše
v 15 hod., poté sousedské posezení s harmonikou a občerstvením.
Široký Důl
4. 7. 2015 – 5. Sraz veteránů
9.00–11.00 hod. – prezentace
12.30–14.30 hod.– vyjížďka vozidel
Po dojezdu vozidel volná zábava, živá hudba, občerstvení, bohatá
tombola. 1. cena motocykl.
Startovné: zdarma do r. v. 1945, 70 Kč po r. v. 1945
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Mapový portál obce

Akce FAČR

V dubnových Sebranických novinách jsme Vás informovali o tom,
že jsme spustili nový mapový portál od společnosti Geosense.
Nyní jsme portál aktualizovali o pasport lamp a rozhlasů. To znamená, že zde naleznete všechny lampy a rozhlasy v obci, jsou očíslovány. Takže pokud např. v blízkosti vašeho bydliště přestane svítit
lampa nebo jít rozhlas, stačí, když nám zavoláte nebo napíšete e-mail
a sdělíte, o jaké číslo se jedná, a my budeme moci dohledat, kde přesně se rozhlas nebo lampa nachází a zajistit opravu.
OÚ Sebranice

Můj první gól s Fotbalovou asociací České republiky
na hřišti v Sebranicích
Na úterý 26. 5. 2015 byla na fotbalovém
hřišti v Sebranicích naplánovaná celorepubliková akce od FAČR. Vzájemnému setkání
dětí z MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ předcházelo
pozvání věkem stejně starých dětí od nás ze
Sebranic a z blízkých okolních obcí, a to:
z Lubné, Širokého Dolu, Borové u Poličky
a z Budislavi. Celkem se ke sportování sešlo
190 dětí! Spolu se svými učitelkami prošly
připravená stanoviště, která na pokyn komentátora byla prostřídávána po ca 10 minutách.
Jedno ze stanovišť bylo poctěno námi
pozvanými hosty, kteří byli aktivně zapojeni do celého klání. Navštívila nás a ženský fotbalový vzor dívkám představila Jaroslava Lorencová (narozena v Sebranicích), po 2 sezóny v letech 2010/2011
a 2011/2012 brankářka Sparta Praha, na niž děti střílely penaltu. Až
do poslední chvíle jsme netušili, že nás svojí návštěvou poctí i bratři
Roman a Tomáš Holešovi, pocházející z malé vesničky nedaleko od
nás, v současné době hrající za prvoligový tým nejvyšší fotbalové
soutěže v ČR. Ti naopak dětem poskytli ten častější – mužský fotbalový vzor a živý důkaz, že i z tak malé vesničky se lze „prokopat“ do
hráčského týmu na nejvyšší možné fotbalové úrovni v naší zemi.
Celé sportovní dopoledne pro děti, odehrávající se po 2 hodiny na
celkem 9 stanovištích, proběhlo za doprovodu veselých pohádkových
písniček, které dodávaly (nejen) dětem radost a dobrou náladu z všestranného pohybu … A zcela vystihovalo naše motto: POHYB =
RADOST (a to platí za každého počasí, i při májovém skrápění …)
Jana Svobodová

Ukázka pasportu lamp a rozhlasů

Václav Boštík bodoval ve Smetanově domě
Ve slavnostním koncertu při oslavě 110. výročí otevření litomyšlského Smetanova domu sehrál jednu z hlavních rolí sebranický tenorista Václav Boštík.
Blýskl se už dobře zažitou árií Jeníka ze Smetanovy Prodané nevěsty „Jak možná věřit“ a spolu se sopranistkou Helenou Tamelovou
v docela obtížném duetu z 3. jednání této opery „Tak tvrdošíjná dívko
jsi“. Se spojenými sbory z Litomyšle a Dolního Újezda si zazpíval
i kantátu „Česká píseň“ a na závěr programu úvodní sbor z Prodanky
„Proč bychom se netěšili“. Litomyšlský symfonický orchestr dirigoval velmi vehementně David Lukáš a lze jen litovat, že nebylo možno vzhledem k absenci lesních rohů zahrát původně avizované
Blodkovo intermezzo „Východ měsíce“ z opery V studni.
Celý pořad byl jinak důstojným připomenutím sto deseti let litomyšlského kulturního stánku a potěšilo nás, že na úspěchu akce měl
velký podíl tenor právě ze Sebranic.
Zdeněk Vandas

Fotbalová školička
Již pátým rokem probíhala v tomto školním roce „fotbalová školička“ pro děti od 3 let (spodní věk není omezen – stačí, když fotbalu
chtivý talent chodí a kope ☺). S nápadem přišel Jirka Mokrejš, který
ji rozjel a dnes vede starší přípravku. Díky němu se také podařilo
zajistit pěkné dresy pro malé fotbalisty.
Tréninky byly obvykle jednou týdně nebo jedenkrát za 2 týdny.
Scházeli jsme se v hojném
počtu asi 10 dětí, a je zajímavé, kolik holčiček dokáže hrát
se zápalem a s jakou šikovností. Přes zimu jsme chodili
do orlovny a od jara se scházíme na hřišti. S koncem
školního roku jsme se opět
loučili s těmi, kteří nastoupí
do první třídy. Věřím, že
budou pokračovat dál a posílí
mladší přípravku – trenér už
se na vás těší.
Rád bych poděkoval rodičům za jejich pomoc při tréninku! Dětem přeji pěkné
prázdniny a těším se na setkání opět v září.
Martin Filipi Malí fotbalisté – Bára a Péťa Kovářovi

Brankářka Jaroslava Lorencová čelí střelbě penalt od šikovných dětí.

Přihlížející bratři Tomáš a Roman Holešovi – fotbalisté FC Hradec Králové
Foto: M. Čermák 2x
Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách
obce Sebranice, kde můžete shlédnout i krátký videozáznam.
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Fotbalové ozvěny žáků
Radiměř–Sebranice
0:2 (0:2)
branky: Kučera Lukáš, Jiráň Jan
Sebranice–Rudoltice
8:0 (3:0)
branky: Jiráň Jan 2x, Kysilka Matěj 2x, Kyselý Jan 2x, Kysilka
Lukáš, Boštík Filip
Sebranice–Tatenice
4:0 (2:0)
branky: Čáslavský Radek, Boštík Filip, Kysilka Matěj, Kyselý Jan
Žichlínek–Sebranice
2:3 (1:2)
branky: Čáslavský David 2x, Boštík Filip

Ohlédnutí za sezonou žáků 2014–2015
Naši žáci odehráli druhou sezonu v meziokresní soutěži smíšených
družstev. Je to soutěž, kde hrají mužstva složená ze čtyř ročníků.
Loni jsme měli proti většině soupeřů mladé mužstvo (sedm kluků
přišlo z přípravky), tak nás ostatní mužstva přehrávala spíše fyzicky.
Nakonec z toho bylo osmé místo. Pro tuto sezonu jsme si dali cíl
uspět do pátého místa.
Do soutěže se přihlásilo 11 družstev. Tři z okresu Svitavy – Sebranice, Radiměř a Kunčina / Mladějov. Osm z okresu Ústí nad Orlicí –
Jiskra 2008 / Boříkovice, Žichlínek, Rybník, Vraclav / Zámrsk, Tatenice, Albrechtice, Rudoltice a Dolní Čermná.
Výsledky podzim:
Jiskra 2008 / Boříkovice–Sebranice
4:1 (2:1)
branky: Čáslavský David
Sebranice–Albrachtice
1:1 (1:0) PK 4:3
branky: Čáslavský David
Sebranice–Kunčina / Mladějov
13:0 (7:0)
branky: Boštík Filip 5x, Čáslavský David 2x, Kuchta Vít 2x, vlastní,
Šmíd Dominik, Jílek Martin, Vostřel Jan
Sebranice–Vraclav / Zámrsk
2:0 (2:0)
branky: Čáslavský Radek, Jiráň Jan
Sebranice–Dolní Čermná
5:0 (2:0)
branky: Čáslavský David 2x, Kučera Lukáš 2x, Čáslavský Radek
Rudoltice–Sebranice
1:14 (0:8)
branky: Čáslavský David 5x, Kysilka Matěj 2x, Kučera Lukáš 2x,
Boštík Filip 2x, Zindulka Jiří, Šturc Jiří, Šmíd Dominik
Sebranice–Žichlínek
3:0 (2:0)
branky: Čáslavský David, Kyselý Jan, Vostřel Jan
Tatenice–Sebranice
1:1 (1:0) PK 3:2
branky: Čáslavský David

První zápas na jaře jsme stejně jako na podzim prohráli s Jiskrou 2008 / Boříkovice. Nutno podotknout, že mužstvo Jiskry 2008
bylo složeno pouze ze dvou starších ročníků 2000 a 2001 a měli hráče, který na střídavý start hrál ligu v Pardubicích. Sám nastřílel 42
branek za sezonu. S tímto soupeřem jsme zahajovali jak podzimní,
tak jarní sezonu a vždy nám chyběly některé opory. Byla to ovšem
jen jediná jarní ztráta a náš velký sen o medailovém umístění kluci
proměnili v konečné první místo.
O to všechno se zasloužil tento kádr:
Ročník 2000 – Zindulka Jiří, Čáslavský Radek, Jiráň Jan, Letáček
Robin, Vomočil Tomáš
Ročník 2001 – Kysilka Matěj, Kysilka Lukáš, Jílek Lukáš, Čáslavský
David
Ročník 2002 – Jílek Martin, Boštík Filip, Šmíd Dominik, Bartoš
Patrik, Šturc Jiří, Kučera Lukáš, Kuchta Vítězslav
Ročník 2003 – Kyselý Jan, Votřel Jan, Kopecký Martin, Jílek Jiří
Trenér – Víťa Kuchta
Asistent – Vašek Kovář
Všichni se snažili na hřišti odvést maximum, vytvořili skvělou
partu a rozdíly ve výkonnosti dokázali vyrovnat bojovností. Byla
radost s nimi pracovat. Čtyři kola před koncem jsme se poprvé dostali
do čela tabulky a kluci, i když to bylo pro ně hodně těžké, museli
všechny zbývající zápasy vyhrát. Svoji šanci už nepustili. S posledním hvizdem rozhodčího vypukla obrovská radost.
Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou sezonu všem, také sponzorům a rodičům, kteří se podělili o dopravu na zápasy.

Podzim jsme ukončili na třetím místě s jednou prohrou, dvěma
remízami a sedmi vítěznými zápasy. Byla to pro nás velká výzva do
jarní části sezony. Cíl do pátého místa změnit na medailovou pozici.
Díky sponzorům jsme mohli klukům do jarní sezony zakoupit
nové bundy. Velké poděkování za to patří firmě Lamido Sebranice,
Zdeňku Jílkovi a Radku Bartošovi. Dvě nové sady dresů nám zajistil
Zdeněk Tmej.
Výsledky jarní sezony:
Sebranice–Jiskra 2008 / Boříkovice
0:4 (0:3)
Albrechtice–Sebranice
0:1 (0:0)
branky: Šturc Jiří
Kunčina / Mladějov–Sebranice
0:4 (0:0)
branky: Kysilka Matěj, Boštík Filip, Šmíd Dominik, Vostřel Jan
Vraclav / Zámrsk–Sebranice
2:4 (1:2)
branky: Boštík Filip 2x, Jiráň Jan, Čáslavský David
Dolní Čermná–Sebranice
1:2 (0:2)
branky: Jílek Martin, Kysilka Matěj
Sebranice–Rybník
7:0 (4:0)
branky: Boštík Filip 4x, Kučera Lukáš, Jílek Martin, Vostřel Jan

Popis: zleva horní řada: Václav Kovář, Lukáš Jílek, Lukáš Kučera, Patrik
Bartoš, Jiří Zindulka, David Čáslavský, Radek Čáslavský, Jiří Šturc, Matěj
Kysilka, Lukáš Kysilka, Filip Boštík, Vítězslav Kuchta
Zleva dolní řada: Jan Jiráň, Vítězslav Kuchta, Dominik Šmíd, Martin Kopecký, Jan Kyselý, Jiří Jílek, Martin Jílek, Jan Vostřel, Tomáš Vomočil

Konečná tabulka
1. Sebranice
2. Jiskra 2008 / Boříkovice
3. Vraclav / Zámrsk
4. Žichlínek
5. Tatenice
6. Albrechtice
7. Rybník
8. Radiměř
9. Kunčina / Mladějov
10. Dolní Čermná
11. Rudoltice

Popis: zleva horní řada: Vítězslav Kuchta, Tomáš Vomočil, Filip Boštík,
Radek Čáslavský, Robin Letáček, Jiří Zindulka, David Čáslavský, Lukáš
Jílek, Lukáš Kysika, Matěj Kysilka, Jan Jiráň, Václav Kovář
Zleva dolní řada: Vítězslav Kuchta, Dominik Šmíd, Martin Kopecký, Jan
Kyselý, Patrik Bartoš, Jiří Jílek, Lukáš Kučera, Martin Jílek, Jan Vostřel, Jiří
Šturc
Foto: Jiří Šturc 2x
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2
2
80:17 51 bodů
3
2 108:18 49 bodů
2
4
76:28 46 bodů
2
6
64:31 40 bodů
3
6
60:30 38 bodů
2
8
43:33 32 bodů
2
9
59:48 29 bodů
1 13 51:75 20 bodů
2 14 26:95 14 bodů
1 17 19:85 8 bodů
2 18 19:145 3 body
Víťa Kuchta a Vašek Kovář

Fotbalové ozvěny mužů
le, Bureš, Vojta, Kysilko, Dobiáš (Dittrich, Valíček)
Střelci: Červ 2x, Prokůpek – Harašta
Žluté karty: 0 – Scheib, Vondra, Stoklásek, Vojta, Dittrich
Rozhodčí: Štěpánek – Felkl, Louženský
V sobotu 14. června nás čekal poslední domácí soupeř v sezóně
2014/2015, a to poličské béčko. Do branky jsem se po dvou zápasové
pauze vrátil opět já, nebylo to ovšem špatnou formou Zdendy Tmeje,
nýbrž přání trenéra, který si přeje, abychom si zápasové porce mezi
sebou dělili rovnoměrně.
Začátek zápasu začal poklidně a až na pár drobných náznaků šancí
nebylo co řešit, a to na obou stranách. V 17. minutě přišla první vážnější šance hostů, při nenápadné akci nakopl míč směr brána z cca
30 metrů Bureš, míč původně zamýšlený jako centr najednou nabral
zajímavou trajektorii a já začal tušit, že by mohlo být zle. Přes veškerou snahu vrátit se na druhou tyč, jsem jen mohl sledovat, jak míč
oráží přesně spojnici tyče a břevna. Uff, bylo to o fous. Po tomto
důrazném varování se začali prosazovat i naši kluci a vpředu předvedli pár sice neproměněných, ale hezkých šancí. Nejdříve zkoušel
štěstí po rohu hlavou Vojta Prokůpek, ale mířil nad. O necelé tři minuty zkoušel to samé Kuba Červ, ten už branku trefil a našel jen připraveného Slaného, který pěkným zákrokem střelu vyrazil. Další
šance přišla ve 30. minutě, Mity ovšem nedokázal dobře zakončit
a střela šla těsně vedle pravé tyče. V tu chvíli jsem vzadu opravdu
trpěl ☺. Tuto sérii neproměněných šancí však záhy zakončil Prokůpek, který si naběhl na centrovaný míč našeho kapitána a přesně zakončil k tyči, kde gólman neměl šanci – 1:0. Na zasloužených 2:0
ještě pak dokázal do přestávky zvýšit Kuba Červ, který si naskočil na
centr z rohového kopu a hlavou přelstil poličského brankáře. Poločas,
myslím si, že vydařený a výsledek zasloužený.
Do druhého poločasu byla taktika jasná, co nejdéle vydržet bez
obdrženého gólu. To se ovšem podařilo pouhé tři minuty. Po centrovaném míči rozehraném z přímého kopu se míč dostal k Harštovi,
který spíše jen tak náhodně srazil míč ku bráně.V tu chvíli jsem si ale
vybral hodně ale hodně slabou chvilku já, a možná i v domnění jak už
míč chytám a rozehrávám, jsem střelu neskutečným způsobem podcenil, a byl z toho velmi laciný a hloupý gól. V tu chvíli bych se nejraději v pr..li viděl, ale co, muselo se dál bojovat. Po kontaktním gólu
jsem očekával tlak poličského béčka, které se bude drát za vyrovnáním. Naštěstí nic takového nepřišlo. Polička se snažila dostávat do
šestnáctky dlouhými balóny, které stačila zachytávat naše obrana
nebo já na kraji šestnáctky. Navíc v 68. minutě přišel pojišťující gól
z kopačky Červa, který se prosadil po trochu nepřehledné skrumáži
před brankou – 3:1. V tu chvíli jsem si opravdu zhluboka oddechl
a doufal v dobrý konec. Po zbytek zápasu už se pak mnoho zajímavého neudálo a možná i díky tomu, že se Polička spíše rozčilovala, než
hrála.
Tři domácí body nám sice k udržení v I. B třídě nestačily, ale alespoň jsme se důstojně doma s krajem rozloučili a v tabulce neskončili
poslední (pozn. redakce – poslední jsou Morašice). V sobotu 20. 6.
nás čeká poslední zápas, a to na hřišti Dlouhé Loučky, pokud budete
mít chuť a čas, přijeďte.

Dva góly po dlouhém autu a jedna využitá standardní situace
stačily Verměřovicím ke třem bodům
Verměřovice x TJ Sebranice 3:2 (2:1)
Sebranice:
Jiráň
Klusoň Patočka T. Kunhart Chadima
Patočka J. (79´ Mitáš) Prokůpek Horníček J. Kalánek P.
Vopařil Červ
Verměřovice: Pražák – Mikula, Černaj, Tlapák, Mikyska, Smejkal,
Krulikovsky, Sklenář, Kmeť, Chládek, Marek (Ptáček, Šípek)
Střelci: Smejkal, Marek, Ptáček – Horníček J., Patočka T.
Rozhodčí: Louženský – Papáček, Řehák
Žluté karty: Chládek – Patočka T., Kalánek P.
Domácí využili ke skórování hned první příležitost ve 4. minutě,
kdy na dlouhý aut naběhl nedůrazně bráněn Smejkal – 1:0. Naštěstí
se nám podařilo rychle vyrovnat po pěkné kombinaci Červa
s Horníčkem, který tvrdou střelou ze šestnáctky nedal brankáři šanci
– 1:1. Do vedení se hosté opět dostali v minutě 32., když po rozehraném přímém kopu nastřelili tyč a následnou dorážku do prázdné
branky proměnil Marek.
V druhém poločase jsme byli lepší, ovšem nedařilo se nám prosadit gólově. Zadařilo se v 83. minutě. Kalánek rozehrál z levé strany
přímý kop, na který si naběhl Patočka T. a hlavou srovnal na 2:2. Už
to vypadalo, že zápas míří do nerozhodného stavu, to přišla ovšem
87. minuta a domácí využili dokonale domácího prostředí. Na jednom
z nejužších hřišť v soutěži zahráli dlouhý házený aut, který lehce
protečoval Ptáček a dostal tak míč za brankovou čáru – 3:2. Zbylých
cca 5 minut už nestačilo k tomu něco s výsledkem udělat.
Body zase v trapu, tak snad příští týden v sobotu doma proti Ústí „B“ od 17.00 hod.
Další bodová ztráta a Sebranická bárka
už povážlivě nabírá vodu !!!!!!
TJ Sebranice x Ústí nad Orlicí B 1:2 (1:2)
Sebranice:
Jiráň
Klusoň Patočka T. Kunhart Chadima
Patočka J. (46´ Vopařil) Prokůpek Horníček J. Kalánek P.
Kučera (79´ Jílek)
Červ
Ústí nad Orlicí B: Truhlář – Kaláb, Fater, Grunta, Krumer, Vacek,
Kopecký, Motl, Fikejz, Šebrle, Kukla (Černý, Ráb, Vondra)
Střelci: Červ – Kukla 2x
Rozhodčí: Klír – Mrkvička, Šlor
Žluté karty: Kunhart, Horníček J. – 0
Ústí „B“ opět přivezlo mladičký běhavý tým (věkový průměr
necelých 23 let), který vždy nadělá nemálo problémů. Vše podstatné
v zápase se událo prakticky za úvodních patnáct minut. Nejprve jsme
šli do vedení my, když v 5. minutě potrestal chybující obranu Červ –
1:0. V 8. a poté i v 15. minutě pro změnu chybovala obrana naše,
čehož dokonale využil v obou případech hráč hostí Kukla a obrátil
tak dvěma góly skóre zápasu na 1:2. Do konce prvního poločasu ještě
přibylo pár gólových šancí, ovšem vše bez využití.
Druhý poločas se nesl v podobném duchu jako druhá polovina
toho prvního – boj ve středu hřiště, sem tam nějaká šance, vždy bez
využití. Největší šanci domácí zahodili v 80. minutě, když domácí
útočník z malého vápna trestuhodně přestřelil. Poté po necelých pěti
minutách mohl vyrovnat Prokůpek, ovšem taktéž přestřelil. Hra celkem vyrovnaná a bojovná leč opět bez bodů.
Příští týden v sobotu nás čeká derby v nedaleké Čisté, začátek opět
od 17.00 hod.

Dlouhá Loučka x TJ Sebranice 3:0 (2:0)
Sebranice:
Tmej
Klusoň Chadima Kunhart Kučera
Vopařil Prokůpek Horníček J. (65´ Jiráň) Kalánek P.
Mitáš Kalánek T. (56´ Večeře)
Střelci: Marván, Faltus, Novotný – 0
Rozhodčí: Habrda – Depeš, Kunc
Žluté karty: Křivánek – Horníček J.
Posledním soupeřem této sezóny nám byl celek z Dlouhé Loučky.
Na výlety na Moravskotřebovsko si bohužel musíme zvykat, v příští
sezóně jich bude jako máku. Do zápasu jsme museli jít tentokrát opět
bez některých členů základní sestavy – Červ, oba Patočkovi, Jílek.
Bohužel nám opět nějakým záhadným způsobem utekl začátek,
takřka z první šance se domácí ujali v 5. minutě vedení 1:0, a to zásluhou domácího Faltuse. Srovnání na kopačce mohl mít o necelých
8 minut později Mitáš, nedokázal ovšem zkrotit míč pod nohami
a domácí gólman měl tak dost času zasáhnout. V 28. minutě přišla
druhá gólová rána, tentokrát zakončoval Marván – 2:0. Do přestávky

Poslední zápas v kraji, alespoň ne příliš smutný!!!!
TJ Sebranice x SK Polička „B“ 3:1 (2:0)
Sebranice:
Jiráň
Klusoň
Chadima
Kunhart Patočka J.
Kučera (66´ Jílek) Prokůpek
Horníček J. Kalánek P.
Červ Mitáš
Polička B: Slaný – Pavlík, Scheib, Vondra, Stoklásek, Harašta, Andr-9-

Pokračování na další straně

Fotbalové ozvěny mužů

Letní kino Sebranice

Pokračování z předchozí strany

ještě zahrozil před brankou domácích Prokůpek, ale trefil jen boční
síť.
V druhém poločase se nám bohužel po dvaceti minutách zranil
Jenda Horníček, a jelikož už nebylo koho jiného střídat, musel na
plac Jiráň – nehledejte v tom genialitu našeho trenéra, už na lavičce
prostě nikdo jiný nebyl . Paradoxně to byl on, kdo mohl snížit,
když v 71. minutě domácí obrana zazmatkovala a nezištnou přihrávkou vybídla ke střele z osmnácti metrů. Ta šla jen na břevno – holt asi
chybí trénink ☺. Poté domácí ještě dokázali sedm minut před koncem
pojistit vítězství na 3:0 – autorem Novotný.
Poslední zápas nevyšel úplně dle představ. Nyní je však potřeba se
trochu sebrat a začít o to lépe sezónu následující. Za FK Sebranice
děkujeme všem fandům a všem, kteří nám tuto sezónu byli věrni a při
bodové mizérii nás nezatratili. Doufáme, že v sezóně příští pro vás
přineseme a připravíme lepší fotbalové zážitky … DÍKY. Petr Jiráň

Mistrovství republiky v orbě

Poličský bagr

Upozornění

4.–5. 7.
6. 7.
11.–12. 7.
18.–19. 7.
25.–26. 7.
1.–2. 8.

Rozpis služeb zubní pohotovosti
Červenec, srpen 2015
(soboty, neděle, svátky)
MUDr. P. Krpčiar,
Litomyšl,
MUDr. M. Kučerová, Polička,
MUDr. P. Novák,
Sloupnice,
MUDr. V. Oliva,
Litomyšl,
MUDr. J. Pokorná,
Litomyšl,
MUDr. J. Sejkorová, Polička,

461 619 670
461 724 635
465 549 236
461 614 614
461 615 414
606 202 501
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