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na dvorku paní Herelové

Lukovna – pátek 31. března v 16.30 h – zahrada Ryšavých
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Lehce jsem si upravila známý to výrok pana Hrušínského z Rozmarného léta. Myslím si, že ale přesně vystihuje to, co v posledních měsících a dnech z hlediska počasí prožíváme, podle odborníků prý stoletou zimu. Velké mrazy, dlouhá zima, hromady sněhu, pak zase velká
voda… Kdy tohle vůbec skončí.
Voda posledních dnů zasáhla i naše město a okolní obce. I když to nebylo tak rozsáhlé jak v jiných částech republiky, i tak to přineslo spoustu starostí, bezesných nocí a hodně dřiny. Tíha většiny z ní byla na našich hasičích. Proto si dovolím krátce zmapovat několik jejich dní.
Po vyhlášení povodňového nebezpečí vyrazili hasiči spolu se starostou
a místostarostou zmapovat situaci. Voda na Loučné stále stoupala
a bylo nutné celé noci hlídat vodní hladinu a operativně řešit vzniklé
problémy. Pytle s pískem, vytahování kmenů a jiných naplavenin, čerpání vody ze sklepů a studní… S hrůzou jsme sledovali jinak poklidnou Loučnou v Zámostí. Dostane se voda na fotbalové hřiště? Bude
průjezdná již zaplavená cyklostezka? Nerozumný zásah – proražení
hráze mezi Velkými Kolodějemi a Lány na Důlku, způsobil zaplavení
zhruba půlmetrovou vodou části Velkých Koloděj. Pak ale začalo ještě
zlobit Labe. Dříteč, Dražkov, Lukovna, Kunětický most… To byla další
místa sledování nejen hasičů, ale i všech místních. Vyklízení dvorků,
sklepů, stěhování nábytku, nekonečné pytlování a voda si dál zvětšuje
své koryto. V pátek odpoledne jsem se byla podívat v Dražkově u paní
Herelové. Hasiči vytvářeli hradbu z pytlů s pískem okolo jejího domu.
Labe olizovalo už její dvorek, o zahradě ani nemluvě. Naproti Marešovi používali k přepravě do domu už traktor. U Ryšavých v Lukovně byla voda také v zahradě. Uklízeli, co se dalo. Přestože mě jímala hrůza
z té masy vody a zároveň padajícího deště, paní Ryšavá mi s klidným
srdcem odvětila: „To ještě není tak hrozné, minule jsme měli vodu až
na zápraží“. Tak bohužel dopadla jejich sousedka paní Hrybová. Sobotní aprílový den byl skoro celý zalitý sluncem, ale voda stále stoupala. Moje odpolední návštěva spolu s hasiči u paní Herelové byla velice pesimistická. Spolu s ostatními jsme se jen dívali zhruba z dvaceti
metrů, jak voda obstoupila její dům. Naštěstí pytlová hráz odolala
a voda se dostala jen do předsíně. I řada dalších občanů měla vodu
v domě. Pak jsem odjela spolu s hasiči na Kunětický most. Naplaveniny v podobě velkých kmenů byly v tom obrovském proudu velice těžko odstranitelné, ale sezemičtí nad nimi většinou zvítězili. Nejhorší
byla ale noc ze soboty na neděli. Prakticky celou noc hasiči spolu s pracovní skupinou Městského úřadu Sezemice, hasiči z Velkých Koloděj
a dalšími dobrovolníky pytlovali. Až do nedělního odpoledne byl uzavřen Kunětický most. Teprve pak se pomalu ale jistě řeky začaly uklidňovat a vracely se do svých koryt.
Na závěr tohoto ohlédnutí za vodním živlem patří poděkovat především všech dobrovolným hasičům, pracovní skupině MÚ, řídícím pracovníkům města Sezemic a dalším dobrovolníkům. Jejich pomoc jistě
ovlivnila výši škod vodou napáchaných na území Sezemicka.
Marie Schillerová

Dražkov – sobota 1. dubna v 17 hodin – dům paní Herelové
SEZEMICKÉ NOVINY

Z P R ÁV Y Z R A D N I C E
Usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 2. 2006
Usnesení č. 1/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
A) schvaluje a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci:
14/2/99, 49/4/2003, 10/1/2004, 72/4/2004, 7/1/2005, 9/1/2005,
10/1/2005, 12/1/2005, 13/1/2005, 33/2/2005, 47/3/2005, 58/4/2005,
59/4/2005, 60/4/2005, 62/4/2005,64/4/2005, 65/4/2005, 67/4/2005,
68/4/2005, 69/4/2005, 70/4/2005
Vyřadit z evidence:
78/4/2004, 41/3/2005, 56/4/2005, 57/4/2005, 72/4/2005, 74/4/005,
75/4/2005, 81/4/2005
B) schvaluje posunutí termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. 2/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. 3/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) schvaluje podle §12 z. č. 250/00 Sb. závazné ukazatele rozpočtu
města na rok 2006 a to tak, že stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do tříd 1, 2, 3, 4 a závazné ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých
paragrafů na běžné a kapitálové výdaje a splátek úvěrů dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení
B) schvaluje rozpočet města na rok 2006 dle stanovených závazných
ukazatelů uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení
C) pověřuje
1. starostu města a místostarostu ke schvalování uložení volných finančních prostředků do peněžních ústavů za účelem jejich zhodnocení
2. starostu a místostarostu města k uzavírání smluv s peněžními ústavy o uložení finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení
Usnesení č. 4/1/2006
Zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a
A) na základě výběrového řízení schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům tak, jak je uvedeno v příloze tohoto
usnesení
B) ukládá uzavřít smlouvy o půjčkách s jednotlivými žadateli
Usnesení č. 5/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) konstatuje, že záměr města směnit pozemek p. č. 458/61 o výměře 20 m2 v k. ú. Veská byl zveřejněn v souladu s §39 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
B) schvaluje směnu pozemku č. 458/61 v k. ú. Veská o výměře 20 m2,
který je ve vlastnictví města, za pozemek č. 458/60 v k. ú. Veská
o výměře 20 m2, který je ve vlastnictví pana M. P., bytem Pardubice
C) ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se směnou
pozemků dle bodu B) tohoto usnesení
Usnesení č. 6/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) konstatuje, že záměr města prodat objekt č.p. 711 včetně pozemků st. p. č. 921/3 a st. p. č. 921/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl
zveřejněn v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
B) schvaluje převod objektu č. p. 711 včetně pozemků st. p. č. 921/3
a st. p. č. 921/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města Sezemice do majetku pana K. Ř., bytem Sezemice, a pana P. B., bytem Pardubice, a to za celkovou kupní cenu 2 700 000 Kč, která
bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a za podmínky, že v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující uhradí odstupné ve výši 50 000 Kč
C) ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení
Usnesení č. 7/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) konstatuje, že záměr města prodat objekt č. p. 40 včetně pozemků
st. p. č. 221/1 a st. p.č. 221/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů
B) schvaluje převod objektu č. p. 40 včetně pozemků st. p. č. 221/1
a st. p. č. 221/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města Sezemice do majetku pana L. S., bytem Rokytno, a to za kupní cenu
ve výši 35 000 Kč
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C) ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem nemovitostí uvedených v bodu B) tohoto usnesení
Usnesení č. 8/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) schvaluje zřízení věcného břemene za účelem „uložení a provozování stavby provozního zařízení VTL plynovodu na pozemcích p. č.
133/29 a 152/1 v k. ú. Lukovna, a to za cenu 50 Kč za b. m., celkově 2 897 Kč, která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu
práva věcného břemene, přičemž povinným je Město Sezemice
a oprávněným Východočeská plynárenská, a. s.
B) ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se zřízením
věcného břemene podle bodu A) tohoto usnesení
Usnesení č. 9/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) schvaluje zřízení věcného břemene za účelem „uložení a provozování stavby provozního zařízení VTL plynovodu na pozemku p. č.
65/3 v k. ú. Počáply nad Loučnou, a to za cenu 50 Kč za b. m.,
celkově 108 Kč, která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu
práva věcného břemene, přičemž povinným je Město Sezemice
a oprávněným Východočeská plynárenská, a. s.
B) ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se zřízením
věcného břemene podle bodu A) tohoto usnesení
Usnesení č. 10/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) bere na vědomí zprávu ve věci změny číslování pozemku PK p. č.
292/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, který je nyní veden jako pozemek p. č. 290/23 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
B) schvaluje směnu městských pozemků podle podmínek usnesení
č. 56/4/2005 za pozemek p. č. 290/23, dříve označený jako pozemek
PK p. č. 292/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. 11/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 1507/12 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
B) bere na vědomí dopis manželů J. a M. D. ve věci prodeje pozemků
uvedených v bodě A)
C) ukládá zajistit vytyčení hranic pozemků uvedených v bodě A)
a předložit zprávu na příští zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 12/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 22/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. 13/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) souhlasí s prodejem objektu č. p. 134 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, způsob prodeje doporučí zastupitelstvu města majetková
komise
B) ukládá předložit zprávu ve věci prodeje č. p. 134 v Sezemicích na
příštím zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 14/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí nabídku pana K., který nabízí k prodeji pozemek p. č. 1101 v k. ú.
Dražkov nad Labem
Usnesení č. 15/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 1877/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. 16/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) bere na vědomí dopis nájemníků č. p. 662 ve věci prodeje bytových
jednotek v uvedené nemovitosti
B) schvaluje prodej nemovitosti č. p. 662, Smetanova ulice jako obytný dům
C) ukládá zveřejnit záměr města prodat obytný dům č. p. 662, Smetanova ulice, Sezemice
Usnesení č. 17/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na evidenci a vyřizování stížností v roce 2005
Usnesení č. 18/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí informace o činnosti Svazku obcí Loučná.
Usnesení č. 19/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí znění „Výzvy obcí ve věci spalovny EVO Opatovice“
❏❏❏
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INFORMUJEME
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 30. ledna 006 byly dne 8. února 2006 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat dne 2. a 3. června 2006. První den voleb (2. června
2006) začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý
den voleb (3. června 2006) začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve
14.00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 Sezemice – je volební místnost v Základní
škole Sezemice, Jiráskova č. p. 663, Sezemice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici
Českých bratří, Družstevní, Havlíčkova, Husovo náměstí, Ke Křížku,
Kunětická, Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na Kopci, Na Vyhlídce, Nerudova, Nová, Pardubická, Pernštýnská, Pod Strání, Počápelská, Sluneční,
Smetanova, Stavbařů, Tyršovo náměstí, V Uličkách, Zahradní, Za
Humny, Zborovská, Žižkova a v obci Počaply
ve volebním okrsku č. 2 Sezemice – je volební místnost v Základní
škole Sezemice, Jiráskova č. p. 663, Sezemice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici
Bezdíčkova, Dukelská, Masarykova, Jiráskova, Jungmannova, Kladinská, Komenského, Labská, Malá, Mánesova, Na Jízdárně, Na Pile,
Na Vrchách, Nejedlého, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní, Riegrova, Sadová, Spálená, Třebízského, Spojovací, Větrná, V Zákoutí
ve volebním okrsku č. 3 Veská – je místnost v č. p. 20 Veská
– pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Veská
ve volebním okrsku č. 4 Velké Koloděje – je místnost v č. p. 44
Velké Koloděje pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obci Velké Koloděje
ve volebním okrsku č. 5 Kladina – je místnost v č. p. 9 Kladina pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Kladina
ve volebním okrsku č. 6 Lukovna
je místnost v č. p. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v obci Lukovna
ve volebním okrsku č. 7 Dražkov – je místnost v č. p. 20 Dražkov
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Dražkov
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči obdrží hlasovací lístky nejdéle tři dny přede dnem konání voleb,
spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasovací lístky může také volič obdržet přímo na Městském úřadu
v Sezemicích, v kanceláři podatelny (I. patro, č. dveří 203).
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič hlasovat na voličský průkaz vydaný obecním úřadem v místě jeho trvalého
pobytu (popř. zastupitelským úřadem, pokud je volič zapsán ve zvláštním seznamu u zastupitelského úřadu), a to nejen v jakémkoli volebním
okrsku a území ČR, ale také v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
u zastupitelského úřadu v zahraničí (např. při zahraniční dovolené). Voliči mohou v období od 8. února do 26. května 2006 podávat písemné
žádosti o vydání voličského průkazu – s ověřeným podpisem voliče
(v případě osobního předání písemné žádosti voličem postačí ověření
jeho totožnosti pracovníkem obecního úřadu). O vydání voličského průkazu lze požádat také osobně, a to v období od 18. května do 31. května 2006. Voličské průkazy se mohou vydávat až od 18. května 2006.
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR můžete
získat na adrese http://www.mvcr.cz/volby/index.html
IR
Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního
plánu informuje
S nárůstem požadavků na dělení pozemků a nedostatky, se kterými se
odbor stavebního úřadu setkává v rámci předkládaných žádostí při dělení či scelování pozemků, bych vás touto cestou chtěla seznámit s procesem, který se váže právě na oddělování částí pozemků a způsob
jejich užívání.
Z hlediska užívání jednotlivých pozemků je nutno vyjít z platné legislativy, která je dána jednak zákonem 50/1976Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a dá-
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le obecně závaznými vyhláškami, které vydává obec v samostatné
působnosti v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., zákon o obcích. Základním koncepčním dokumentem řízení územního rozvoje města Sezemice je v současné době územně plánovací dokumentace sídelního
útvaru Sezemice včetně schválených pěti změn, která stanoví funkční
využití ploch a jejich vzájemné uspořádání. Toto funkční využití ploch je
podle zákona řešeno jako přípustné, nepřípustné, případně podmínečně přípustné a představuje základní funkční regulaci která je určující pro
zpracování navazujících regulačních plánů, pro územní rozhodování, ale
také pro rozhodování o změně užívání staveb.
Důležitým aktem rozhodování o území je územní rozhodnutí. Územním
rozhodnutím se umísťují stavby, mění využití území nebo chrání důležité zájmy v území. Podle toho jsou pak rozlišovány jednotlivé druhy
územních rozhodnutí, u kterých pak následně jsou upraveny vzhledem
k jejich povaze některé požadavky, podmínky pro jejich vydání apod.
Samostatně je ve stavebním zákoně upraveno územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků jako významný akt pro možnost využívání
území. Jde zejména o potřebu dělení a scelování pozemků v souladu se
záměry a cíli územního plánování a zabezpečení přístupu k pozemkům
a stavbám. V jednoduchých případech, kdy jsou jednoznačně dány podmínky pro dělení a scelování pozemků a je zajištěn přístup k jednotlivým
pozemkům, může stavební úřad po posouzení upustit od vydání územního rozhodnutí a podmínky pro dělení a scelování pozemků stanovit
jiným opatřením.
Pokud se vlastník pozemku rozhodne pro jeho dělení nebo scelování,
předkládá stavebnímu úřadu společně s vyplněným návrhem na vydání územního rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, kde uvádí
jméno (název), datum narození (IČO) a adresu (sídlo) navrhovatele,
předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území
a způsobu dosavadního využití, seznam a adresy všech známých
účastníků územního řízení, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků
podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických a jiných práv (doloženo výpisem listu vlastnictví), souhlas vlastníka pozemku, nemá-li
navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo a pro navrhované
opatření se pozemek nedá vyvlastnit, souhlas obce příslušné podle daného katastrálního území, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy získaných podle zvláštních předpisů (ve vazbě na
vydaný souhlas (rozhodnutí) pro dělení nebo scelování pozemků s funkcí lesa), také situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením navrhovaných
změn hranic pozemků přístupu na pozemky (ve třech vyhotoveních pokud není stavebním úřadem úřad v místě to jsou např. katastrální území Kunětice, Rokytno…) a doklady o jednání s účastníky územního řízení, pokud byla předem o návrhu vedena a souhlas dotčeného orgánu
státní správy pro dělení pozemků s funkcí lesa vydávaný formou rozhodnutí, s vyznačením nabytí právní moci (Magistrát města Pardubic,
odbor životního prostředí se sídlem Pardubice, Štrossova 44).
Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků v právní moci případně opatření nahrazující územní rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem je nezbytnou přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí při prodeji či koupi nemovitostí, kde dochází k oddělení či scelení
pozemků.
Radka Konopková, vedoucí odboru SÚaÚP
I letos bude TJ Spartak Sezemice pořádat „Tradiční
pálení čarodějnic“. Odpoledne plné her a zábavy
pro celou rodinu se uskuteční na hřišti v Sezemicích
30. 4. 2006 od 17.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Čekají Vás soutěže: „O nejlepšího tanečníka“, „Nejlepší
kostým“, „Nejkrásnější koště“… Těšíme se na Vás!!!

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na kladení věnců k pomníkům padlých
v obou světových válkách. Tento vzpomínkový akt se koná v pondělí 8. května 2006 od 9.00 hodin. Sraz účastníků je v 8.45 hodin
na hřišti TJ Spartak Sezemice.
Fr. Matúšů
MEMORIÁL JARKY KRÁTKÉHO
V sobotu 13. května se v Sezemicích uskuteční cyklistický memoriál
Jarky Krátkého. Trasa závodu se v posledních letech nemění. Začátek závodu je v 10.00 hodin. Jedno kolo je 15 km a jedou se kategorie, M30 – 8 kol / M40 – 7 kol / M50 – 6 kol / M60 – 5 kol / M70 –
3 kola. Startují i žáci a nábor!
Pořadatel SCP Pardubice
SEZEMICKÉ NOVINY

INFORMUJEME
STAR-MONT Pardubice, s. r. o.
kpt. Bartoše 409, 530 09 Pardubice

START-MONT
Pardubice, s.r.o.

Odbor správy majetku a životního prostředí
Tel.: 466 741 020

CENÍK TKR SEZEMICE

Město Sezemice provede v sobotu 29. dubna 2006 ve spolupráci s firmou FLOR s. r. o. svoz odpadů ze zahrad (větve, tráva) v přisloučených
obcích s tímto časovým rozvrhem:

(zřizovací a měsíční poplatky)
Kabelová televize
jednorázové poplatky
zřizovací
aktivační (po odpojení z důvodu neplacení)
změna nabídky – z rozšířené na základní
– ze základní na rozšířenou

1 000 Kč
100 Kč
100 Kč
0 Kč

měsíční poplatky
základní nabídka
75 Kč
ČT-1, ČT-2, ČT-4, NOVA, PRIMA, Infokanál, AnimalPlanet
rozšířená nabídka
185 Kč
Eurosport, MTV, VH1, Jetix, Hallmark, TNT/Cartoon, Discovery,
Stanice O, Galaxie sport, Viasat History, Film+, ČT 24
Internet
jednorázové poplatky
zřizovací
zřizovací s uzavřením smlouvy na 24 měsíců
v případě volby jen internetových služeb
aktivační (po odpojení z důvodu neplacení)
změna nabídky

3 000 Kč
0 Kč
200 Kč
500 Kč
100 Kč

služba INTERNET 20
připojení bez omezení času a objemu dat, sdílená rychlost
pro 20 uživatelů
rychlost

cena

256/128
256/256
512/256
512/512
1024/512
1024/1024

180 Kč
230 Kč
250 Kč
280 Kč
330 Kč
360 Kč

cena se základní
nabídkou TKR

cena s rozšířenou
nabídkou TKR

245 Kč
295 Kč
315 Kč
345 Kč
395 Kč
425 Kč

345 Kč
395 Kč
415 Kč
445 Kč
495 Kč
525 Kč

služba INTERNET 10
připojení bez omezení času a objemu dat, sdílená rychlost
pro 10 uživatelů
rychlost

cena

256/128
256/256
512/256
512/512
1024/512
1024/1024

250 Kč
280 Kč
330 Kč
360 Kč
400 Kč
430 Kč

cena se základní
nabídkou TKR

cena s rozšířenou
nabídkou TKR

315 Kč
345 Kč
395 Kč
425 Kč
465 Kč
495 Kč

415 Kč
445 Kč
495 Kč
525 Kč
565 Kč
595 Kč

služba INTERNET PLUS
připojení bez omezení času a objemu dat, zaručená rychlost
pro jednoho uživatele

Dražkov

8.00–8.30 hodin

Lukovna

8.45–9.15 hodin

Počáply – chalupy

9.30–10.00 hodin

Počáply – ves

10.15–10.45 hodin

Kladina

11.00–11.30 hodin

Velké Koloděje

11.45–12.15 hodin

Veská – kojenecký ústav

12.30–13.00 hodin

Veská – Kout

13.00–13.30 hodin

Veská – Za lesem

13.30–14.00 hodin

V Sezemicích proběhne svoz odpadů ze zahrad v sobotu 6. května
2006 s následujícím časovým rozvrhem:
Sezemice – Zámostí

14.00–14.30 hodin

u pomníku Bezdíčka

14.30–15.00 hodin

Tyršovo náměstí

15.00–15.30 hodin

Břízenka

15.30–16.00 hodin

Pytlový svoz odpadů v přisloučených obcích
Dne 29. 3. 2006 proběhl v přisloučených obcích první – zkušební pytlový svoz odpadů. Firma FLOR s. r. o. zhodnotila tento svoz jako úspěšný, až na několik neukázněných občanů. Pro zajímavost, v jednom případě se občan zbavil pomocí pytlového svozu rozbité záchodové mísy
a v druhém případě byl obsahem jednoho z pytlů nevytříděný komunální odpad. Z tohoto důvodu bude mít svozová firma k dispozici při příštím
svozu fotoaparát a pořízená fotodokumentace bude zveřejněna v Sezemických novinách, případně na vývěskách.
Další pytlový svoz v přisloučených obcích se uskuteční dne 26. 4. 2006,
31. 5. 2006 a 28. 6. 2006. Každé rodině, která se zúčastní pytlového
svozu tříděných odpadů, svozová firma přidělí sáčky nové.
Pytlový svoz tetrapaků v Sezemicích
Přestože svoz tetrapaků v Sezemicích ještě neproběhl, několik oranžových sáčků se již objevilo v popelnicích nebo u popelnic. Dovolujeme si
připomenout, že oranžové sáčky jsou určeny pouze pro sběr nápojových kartonů (krabice od džusů, mléčných výrobků a vín), nikoliv na
nevytříděný komunální odpad. Pokud se zúčastníte pytlového svozu tetrapaků v Sezemicích, je možno odnést oranžové pytle v den svozu ke
kontejnerům s plasty. Termíny svozu jsou dne 27. 4. 2006, 25. 5. 2006
a 29. 6. 2006. Další oranžové sáčky jsou již k dispozici k vyzvednutí na
odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Sezemice.
Všem občanům, kteří poctivě třídí odpady, patří naše poděkování.
Fejtová Petra
Školský zákon

rychlost
64/64
128/64
128/128
256/128
256/256
512/128

cena
400 Kč
750 Kč
950 Kč
1 500 Kč
1 700 Kč
2 800 Kč

Veřejná IP adresa
služba Internet 20
služba Internet 10
služba Internet plus

rychlost
512/256
512/512
1024/256
1024/512
1024/1024

cena
3 000 Kč
3 200 Kč
5 000 Kč
5 300 Kč
5 500 Kč

200 Kč
200 Kč
0 Kč

Narozeníček:
Tereza Vlkovská
Matěj Culka

leden 2006
březen 2006

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
SEZEMICKÉ NOVINY

Vážení rodiče a spoluobčané,
podle zákona č. 561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla zřízena ustanovením Rady města Sezemice č. 226/23/2005 ze dne 16. 11. 2005 Školská rada při Základní škole Sezemice.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli (město Sezemice) podílet se na správě školy.
Školská rada zahájila své dvouleté funkční období dne 16. 1. 2006.
Jejími členy jsou zástupci zřizovatele – Jiří Matúšů, Martin Ulrych, –
pedagogického sboru – Mgr. Ivana Menclová, Mgr. Radka Svatoňová
– a rodičů – Ing. Jana Holá, Lenka Jeníková.
Pro co nejlepší práci školské rady jsou potřebné připomínky a náměty
zákonných zástupců žáků ZŠ a celé veřejnosti Sezemic. K tomuto
účelu byly zřízeny schránky na MěÚ (podatelna), nebo v ZŠ Sezemice
(schránka důvěry).
Martin Ulrych, předseda školské rady
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KNIHOVNA
Výměna občanských průkazů
Znovu připomínáme, že nařízením vlády č. 612/2004 Sb. jsou státní
občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů
(dále jen OP)
– bez strojově čitelných údajů (starší typy OP, včetně karet růžové barvy)
za občanské průkazy
– se strojově čitelnými údaji (nový typ OP zelené barvy)
v tomto časovém pořadí:
a) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 (všechny typy „knížky“,
ve kterých se dá listovat)
vyměnit do konce roku 2005
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději
do 30. listopadu 2005, protože lhůta na vydání nového OP je 30 dní.
Dodatkem byly zproštěni této povinnosti občané, kteří dosáhli
v roce 2005 věku 70 let a všichni starší občané.
POZOR ZMĚNA!!!
Výjimka z povinnosti výměny OP pro občany narozené před 1. lednem
1936 se vztahuje na další etapy výměny OP. Poslanci měli v úmyslu
úplně zrušit povinnost výměny OP pro občany starší 70 let. Nicméně
z dikce ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 395/2005 Sb. schváleného
Parlamentem ČR vyplývá, že této povinnosti nebyli tito občané zproštěni zcela, ale výměna jejich OP byla pouze posunuta do 31. 12. 2008.
Z toho vyplývá, že všichni občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936,
mají nadále povinnost vyměnit svůj OP nejpozději do 31. 12. 2008.
AKTUÁLNÍ OBDOBÍ:
b) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996
vyměnit do konce roku 2006
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději
do 30. listopadu 2006. Prosíme občany, kterých se toto období týká, aby neoddalovali výměnu OP na závěr roku.
c) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998
vyměnit do konce roku 2007
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději
do 30. listopadu 2007.
d) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003
vyměnit do konce roku 2008
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději
do 30. listopadu 2008.
K vyřízení žádosti o vydání občan. průkazu je potřeba předložit vždy:
– starý občanský průkaz
– vyplněnou žádost, podepsanou žadatelem
– 1 fotografii – současnou!
eventuelně:
– rodný list, oddací list, úmrtní list manžela v případě ovdovění, (rozsudek o rozvodu, který je opatřen doložkou o nabytí právní moci),
diplom – všechny tyto doklady se předkládají pouze v případě, že
došlo ke změně, která dosud není zapsaná ve starém občanském průkazu nebo pokud žadatel v žádosti vyplní nepovinné
údaje (manžela, manželku, děti ve věku do 18 let, titul, vědeckou hodnost) nebo je v OP zapsaný chybný údaj
Na závěr ještě jedno upozornění: Výměna OP se týká i občanských průkazů, které byly vydány na období bez časového omezení.
V knihovně nejen o knihách
Jak jistě mnozí z Vás ví, březen byl Měsícem knihy a internetu. Naše knihovna se do něho zapojila mnoha akcemi, jejichž cílem bylo ukázat, že
i když je knihovna především o knihách, moderní doba ji stále mění, vylepšuje a posouvá směrem k Vám, čtenářům a uživatelům. Celkem 6x
se uskutečnily kurzy počítačové a internetové gramotnosti, 2x posezení
a povídání pro děti a mládež na téma PC, 26 dětí nocovalo v knihovně
při Noci s Andersenem, proběhla první Burza knih a mnoho knižních novinek jsem pro Vás nakoupila a připravuji je. Akcím s PC a Andersenovi jsem ještě věnovala zvláštní články, protože myslím, že za to stály.
Stručně tedy o burze. Byla to akce, která se uskutečnila 1. 4. 2006, a v ní
pro Vás byly připraveny knihy „věčně mladé“, které knihovna vyřadila,
nebo dostala darem, a také knihy zcela nové. Vaše hojná účast a také
zájem o opakování burzy mě těší. Veškerý výnos z akce bude věnován,
jak jinak, opět na nové knihy a termín jejího opakování včas zveřejním.
A teď tradiční lákání na knižní novinky. Začneme cestopisy: Nový Zéland
– země protinožců, Nejkrásnější alpské vrcholy, Ráj, který Kolumbus nedobyl. Z beletrie: I. Devátá Koukám a co nevidím, V. Vondruška Mezi tiárou a orlicí, V. Steklač Jak se vraždí v česku, J. D. Salinger Kdo chytá
v žitě, P. Coelho Rukověť bojovníka světla, J. Fieldingová Panenka, P.
Cornwellová Poslední útočiště, H. Howell Rytíř z vysočiny, D. Silva Agent
Mossadu, C. D. Payne Mládí v hajzlu – 5. díl, C. Hofmannová Zpátky
z Afriky (pokračování knihy Bílá masajka), W. Serno Lodní ranhojič (po-
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kračování knihy Ranhojičova pouť), Myšlenky a citáty deseti největších
Čechů, Velká kniha římských detektivek, D. Brown DaVinciho kód…
Nová leporela potěší maminky a naše nejmenší a knihy pro děti a mládež uvidí děti v květnu na besedách v knihovně. Jak vidíte, hodně toho
je, a protože se chystáme začátkem května na Knižní veletrh do Prahy,
ještě toho mnoho zajímavého bude. Závěrem mi dovolte ještě osobní poděkování a omluvu anonymnímu „příteli knihovny“, kterému vadily nepředělané výlohy v knihovně. Mrzí mě, že tak „důležitá věc“ nebyla k jeho spokojenosti a slibuji mu, že se vážně již přestanu v knihovně „flákat“
a začnu něco dělat. I na Vaše podněty, připomínky a přání se těším
a udělám, co je v mých silách, abyste byli ve své knihovně spokojeni.
Akce počítačové a internetové gramotnosti v knihovně
Ano, knihovna je především o knihách, ale internet pro uživatele je
v knihovně již povinný. A nač mít v knihovně něco, co je pro Vás, když
to neumíte využívat a nemá to pro Vás, a tedy ani pro knihovnu, žádný
užitek? To byla hlavní myšlenka březnových akcí s počítačem, které
knihovna pořádala. Mohli se jich bezplatně zúčastnit nejen členové knihovny, ale i ostatní zájemci. Kurzy byly určeny především začátečníkům,
kteří se mohli přesvědčit, že počítač nemusí být „strašákem“, ale může
být i dobrým pomocníkem. Velmi rádi jsme v knihovně přivítali jak seniory, maminky na mateřských dovolených, tak i mládež, která se také
přišla něco přiučit. Šest kurzů bylo zaměřeno na začátečníky. Začali
jsme „anatomií PC“, učili se otevírat programy, zakládat složky a ukládat data na pevné i přenosné disky. Při práci s internetem jsme se naučili především hledat potřebné informace, a to hned třemi různými způsoby, založili jsme si e-mailovou schránku, naučili jsme se psát a číst
elektronickou poštu a trénovali její používání. Věřte, že závěrečné odeslání e-mailu do knihovny zvládli všichni účastníci kurzů. Ještě jednou je
tímto všechny zdravím a chválím, a to nejen za píli, ale především za to,
že se, jak doufám, přestali alespoň trochu počítačů bát. Pokud si říkáte:
„Senioři a maminky, jistě, ale co asi chtěla učit děti?“, musím říci, že
i dvě akce určené dětem přinesly svůj užitek. Snad každé dítě dnes umí
na PC „střílet slepice, honit hvězdné lodě, nebo pronásledovat zloduchy“. Divili byste se ale, jak málo z nich si dokáže vyrobit pozvánku na
narozeniny s obrázkem, nebo najít na internetu informace potřebné do
školy. Právě to jsme se snažili naše „mladé“ při akcích nazvaných „PC
dobrý pomocník, ale zlý pán“ naučit. Všem zúčastněným děkuji, doufám, že jim akce byly k užitku a Vám, kteří byste se k nám chtěli příště
připojit, slibuji, že knihovna dá o sobě zase brzy vědět.
Andersen v Sezemicích již po třetí
Také naše knihovna se letos 31. 3. 2006 připojila k akci pořádané na
podporu dětského čtenářství a soustavné četby dětí nazvané Noc s Andersenem. Letošní pohádková noc byla věnována Václavu Čtvrtkovi,
a tak děti celý večer provázely pohádkové postavičky z jeho knížek. Já,
knihovnice, ten večer Maková panenka, jsem pro akci vybrala 20 dětí
z druhých až pátých tříd, které projevovaly v loňském roce o čtení, knihy
a knihovnu největší zájem. Velkou pomocí mi i letos byly: kolegyně
z Krajské knihovny Vendula Valečková, ten večer Vochomůrka, brigádnice Kristýna Špačková jako Křemílek a šest dětí z vyšších ročníků, které
pomáhaly s organizací: Veronika Valečková – víla Amálka, Martina Hlavatá – motýl Emanuel, Petra Vohradníková – Manka, Patrik Mareš – vodník, Václav Novotný – čert a Tomáš Procházka – hajný Robátko. Pro děti jsme připravili nabitý program od pátku 17.00 h do soboty 9.00 h. Díky
panu starostovi Kopeckému a městu Sezemice, které celou akci hradilo,
jsme mohli děti odměnit při soutěžících mnoha drobnostmi, u večeře si
pochutnat na pizzách a na večerní hru schovat velký pohádkový kufr
s pokladem. Moc ráda bych poděkovala sezemickým zahrádkářům, kteří mi ochotně zapůjčili svůj domek. Počasí bylo skutečně aprílové, a tak
jsem byla vděčná, že strašidelná hra mohla proběhnou právě tam.
Děkuji také panu Ladislavu Mlatečkovi, starostovi obce Býšť, který nám
umožnil návštěvu Výstavy mysliveckých trofejí mimo určenou výstavní
dobu. Unavené děti uléhaly v pátek do spacáků hodně po půlnoci, ale již
po 7 h ranní byly připravené na nová dobrodružství. Po vydatné snídani
jsme se vydali před knihovnu, kde k „Andersenovníku“ – pohádkovému
stromečku z roku 2005, přibyl druhý a pohádkové nocování ještě zakončilo pár pohádkových soutěží a kvízů. Zda byly děti spokojeny, se musíte zeptat jich. Já závěrem přidám pár čísel z průběžné závěrečné zprávy této mezinárodní akce: „V letošním roce nocovalo minimálně 14669
dětí a 2590 dospělých, celkem 17259 přátel dětských knížek na více
než 487 spacích místech Čech, Moravy, Německa, Polska, Slovenska
i Slovinska… Na rozdíl od loňského hromadného sázení pohádkových
stromů se letos na většině míst stromky Fabularius Anderseni nedaly
vysadit, a tak loňský 386 členný andersenovský les rozkošatěl o nově
zasazených 118 stromků…“ Noc s Andersenem 2006 skončila – ať
žije Noc s Andersenem 2007!
P. Procházková
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SPORT
TJ Spartak Sezemice – Sport pro všechny
Je se čím chlubit?
Sport pro všechny (SPV) má v Sezemicích již dlouholetou tradici
a i mnozí z Vás využívají místní tělocvičnu ZŠ ke svým sportovním aktivitám. To jenom na upřesnění, co je SPV.
Je pochopitelné, že se naše aktivity též soustřeďují na mladou generaci, která potřebuje pohyb na odreagování. Proto jim nabízíme pravidelné cvičení podle zájmu celý rok. Vyvrcholením našeho snažení jsou pochopitelně závody, kdy se všechny věkové kategorie mohou poměřit
s ostatními. Přebor okresu žákovských kategorií v zimním čtyřboji –
skok do dálky, člunkový běh, šplh na tyči a hod na koš otevřel soutěžní
klání v roce 2006.
Jak jsme obstáli:
Ml. žáci I.
1. místo
Stanislav Solčanský
2. místo
Jan Rudolf
6. místo
Karel Šnorbert
8. místo
Aleš Fraiberk
9. místo
Petr Fous
Dalších 5 našich závodníků se umístilo do 20. místa.
Ml. žáci II.
1. místo
2. místo
6. místo

Jan Plechač
Jakub Tláskal
Martin Buček

St. žáci I
5. místo
7. místo

Jakub Strauss
Milan Richter

První čtyři závodníci z každé kategorie postupovali a reprezentovali
Pardubice v krajských závodech a opět úspěšně.
Ml. žáci I
2. místo
5. místo

Stanislav Solčanský
Jan Rudolf

Ml. žáci II
5. místo
12. místo

Jan Plechač
Jakub Tláskal

Toto je výčet úspěchů našich chlapců, kteří se již velice teší na lepší počasí a na pokračování v oddíle kopané, se kterým velice dobře spolupracujeme jak organizačně, tak výpomocí ve vedení dětí. Další závody
nás čekají květnu, a to lehká atletika, kde se každý rok velmi dobře
umísťujeme, a věříme v úspěchy i v tomto roce. Další a velice úspěšnou
složkou našeho odboru je cvičení rodičů a dětí. Nesmíme také zapomenout na naše malé tanečnice. Hodnocení necháme na jejich vedoucích, kteří Vás určitě seznámí se svými aktivitami.
Úspěch malých fotbalistů
Fantastický úspěch mladší přípravky Spartaku Sezemice na halovém
turnaji PEGASSPORT CUP 2006 v Hradci Králové, kde vybojovali
1. místo a převzali zlatý pohár. Ze 7 zúčastněných družstev neprohráli
ani jedno utkání. Zároveň si odnesli pohár za nejlepšího střelce turnaje,
kterým se stal Pavel Kmetík s 10 góly. Fotbalové družstvo pod vedením
zkušených trenérů p. Láta a p. Čapka zúročilo tvrdou práci.

Složení Sezemického fotbalového teamu:
David Lát, Pavel Kmetík, Jiří Hlaváček, Filip Liduch, Jakub Pabšík, Vít
Černohorský, Petr Fous a Ondřej Míšek.
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Úspěch malých gymnastů
Dne 1. 4. 2006 se uskutečnila regionální soutěž předškolního žactva
ve sportovní gymnastice. Soutěž se konala v Lázních Bohdaneč a naše
jednota Spartak Sezemice tam měla své zástupce. Soutěže se zúčastnilo
11 dětí – Licková Aneta,
Freiberk Jan, Reinberková
Aneta, Hovorka Michal, Šimák Petr, Knotková Kateřina, Böhmová Kateřina,
Coblová Tereza, Licková
Nikolka, Reinberk Pavel,
Eliáš Jakub. Děti byly velice úspěšné, a tak jsme si
odvezli 3 zlaté medaile,
3 stříbrné medaile a 1 bronzovou medaili. Ostatní děti se úmístily v první desítce. Děkujeme za tento úspěch.
Ze střelnice
Sezemický ČSK je právem hrdý na práci s mládeží a na výsledky, kterých dosahuje. Mladí střelci jimi reprezentují nejen svůj klub, ale i Sezemice. Začátkem března pořádal Český střelecký svaz v Brně na střelnici závod „O pohár presidenta ČSS“. Soutěžily mezi sebou kraje České
republiky, a to ve střelbě ze vzduchové pušky a pistole. Pardubický
kraj reprezentovali mimo jiné i naši střelci: Čihák Tomáš, Halmešová Monika, Holubová Veronika a Svoboda Petr. V této soutěži získal náš kraj
8. místo. Ve stejném městě, tedy v Brně, se konalo 15.–17. března soustředění, zaměřené na střelbu z malorážky spojenou s třífázovým tréninkem v kryté hale. Soustředění, které bylo jak fyzicky, tak i psychicky
náročné, se zúčastnili: Čihák Tomáš, Holubová Veronika, Halmešová
Monika a Šimůnek Jan. Čerstvé zprávy máme z Poděbrad, kde se
1. dubna konalo Mistrovství ČR. V kategorii do 12-ti let ze vzduchové
pušky 30 ran vleže byli nominováni: Novák Jakub, který se umístil na
9. místě, Jeřábek Jan, ten vystřílel 21. místo, a Forman Jakub skončil na
22. místě. V kategorii do 14-ti let vystřílela Holubová Kristýna 7. místo,
Šimůnek Jan 28. místo a Holub Vít 36. místo. V družstvech do 12-ti let
jsme obsadili 9. místo a do 14-ti let 10. místo. Možná Vám to jako úspěch
nepřipadá a říkáte si, že se není čím chlubit. Ale pokud si uvědomíte, že
se zúčastnilo 120 střelců, které od sebe často dělil pouze bod, nebo dokonce počet nastřílených desítek, pak své hodnocení jistě změníte.Toto
mistrovství zakončilo vzduchovkovou sezónu, ale malorážková právě
začíná. Tu zahájíme 12.–16. dubna soustředěním na základně mládeže
v Krnově. S trenérem Františkem Čihákem tam odjedou Čihák Tomáš,
Halmešová Monika, Holubová Veronika a Svoboda Petr. Závěrem se pochlubíme tím, že náš klub 22. dubna pořádá na své střelnici již 16. ročník soutěže „Memoriál Josefa Březiny“ ve sportovní malorážce 30 ran
vleže. Všem střelcům přejeme do těchto závodů pevné nervy, jistou
ruku a přesnou mušku. A proč to samé nepopřát Vám všem. Tak krásné
pp
jaro a „střílejte přesně“.
SPV – Dětský aerobic, taneční kroužek Neonky
Jistě Vám už dávno nemusíme představovat naše nejmladší cvičence
a tanečníky, chlapce a dívky ve věku 3–6 let, kteří nejen tančí pro radost,
ale tančí tak dobře, že do Sezemic již přivezli nejednu trofej a ocenění.
V lednu se děti zúčastnily oblastního kola akce Děti proti drogám.
Z tohoto kola se dostaly do semifinále, které se konalo v Praze na Vinohradech. Tady se svým tancem dostaly mezi nejlepší a účastnily se finále jako nejmladší družstvo. Další akcí byla přehlídka dětských souborů
„Mateřinka“, které se zúčastnily všechny mateřské školky v regionu. Konala se v Kulturním domě Holice a děti se na ní představily se skladbami: „Hrajeme si“ a „Čarodějky“. 26. 3. 2006 odjely děti do Rychnova nad
Kněžnou, kde bojovaly v soutěži „O Rychnovský pohár“. Mimo skladeb,
které se jim moc vydařily v Holicích, přivezly tentokrát i novinku s názvem „Proměny“. Právě tato skladba spolu s chutí a nadšením malých
sezemických tanečníků zaujala porotu nejvíce a pohár za první místo
putoval do Sezemic. Dne 22. 4. 2006 se děti chystají bojovat v taneční
soutěži Týniště nad Orlicí a 20. 5. 2006 jedou do Pardubic na oblastní
kolo soutěže „Open“ v pódiových skladbách. Pokud si říkáte, že je to daleko a že byste se také rádi potěšili našimi malými a velmi nadějnými
tanečníky, můžeme Vás pozvat na první letošní vystoupení, které se
uskuteční na hřišti TJ Spartaku o Čarodějnicích. Přijďte jim i Vy zatleskat a povzbudit je i jejich trenérky.
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