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Hurik n EMA

Model 2008

1. března se přes naše zem přehnal hurik n Ema. Ničivý v tr spolu
s deštěm a kroupy způsobily na zem Česk republiky ztr ty na životech, materi ln škody a četn výpadky elektrick ho proudu. Na některých m stech byla vyhl šena mimoř dn situace. Ani Sezemic m se Ema
nevyhnula. Naštěst se jej ř děn obešlo bez v žných zraněn . Svoji daň
si však tento př rodn živel vybral předevš m na stromech a střech ch.
Silný n por nevydržela tak zast vka v Z most .

Šachy
Družstvo ve složen Filip Liduch, Daniel Vančura, Dominik Řezn ček
a Jakub Tl skal reprezentovalo ZŠ Sezemice na Mistrovstv ČR škol
1. 5. tř da. Přebor ČR čtyřčlenných družstev se uskutečnil ve dnech
14. 15. 4. 2008 v Malenovic ch (Frýdlant nad Ostravic ). ZŠ Sezemice
postoupila za Pardubický kraj z prvn ho m sta krajsk soutěže. Z cel republiky se přeboru z častnilo 26 družstev a naši šachisti vybojovali kr sn 3. m sto. Gratulujeme!
ml.

Ohl dnut za 1. ročn kem soutěže SEZEMICE MODEL 2008 .
Na zač tku sezony se 8. března 2008 (na sv tek MDŽ) pro př znivce
a nadšence plastikov ho model řstv uskutečnil prvn ročn k soutěže
a výstavy s n zvem: Sezemice model 2008 aneb Model řsk setk n
pod Kuňkou .
Pro soutěž c bylo vyps no 6 dětských a 6 seniorských kategori , kter
byly hodnoceny syst mem l b nel b , komis zkušených rozhodč ch
vybraných z př tomných model řů.
Ředitel soutěže (Ing. Svoboda Jan) z poř daj c ho KPM Sezemice vzal
na sebe nelehký kol uspoř dat dalš model řskou soutěž v pardubick m kraji.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o 1. ročn k, domn v me se, že organizačn tým se zhostil tohoto kolu s velkým spěchem. O čemž n s přesvědčil z věrečný potlesk od všech př tomných po skončen soutěže.
Většinu soutěž c ch, kteř přijeli do Sezemic, neodradilo nepř zniv počas ani nezn m prostřed kraje pod Kuňkou . Vlastn soutěž měla
obvyklý a dobře zažitý průběh. Od sobotn ho r na prob hala přej mka
modelů a po uzavřen přihl šek se soutěž otevřela pro širokou veřejnost. Děti a všechny ženy měly vstupn zdarma a nav c každ žena obdržela od pořadatelů kytičku jako d rek k sv tku MDŽ.
Model ři a n vštěvn ci mohli tak zakoupit dalš nov stavebnice nebo
model řsk potřeby př mo na m stě od př tomn ho prodejce.
Do prostorn a dobře osvětlen j delny v Z kladn škole Sezemice (zde
se soutěž uskutečnila) zav talo několik des tek kitařů nejen ze Sezemic a bl zk ho okol , ale tak např. soutěž c z Prahy, Prostějova, Mlad
Boleslavi, Chrudimi, Česk Třebov , Česk Skalice a z dalš ch m st pardubick ho kraje.
Celkem bylo přihl šeno 90 soutěžn ch modelů ve 12 kategori ch.
Rodiče a př znivci plastikov ho model řstv mohli zhl dnout celou řadu
pěkných a zaj mavých modelů.
Pro komisi rozhodč ch nebylo snadn vybrat nejlepš modely v jednotlivých kategori ch.
V odpoledn ch hodin ch, byly vyhl šeny ofici ln výsledky a nej spěšnějš m soutěž c m před ny diplomy a věcn ceny. D le bylo před no
několik speci ln ch cen od sponzorů soutěže.
Z věrem pořadatel poděkovali řediteli ZŠ Sezemice (Mgr. Jiř mu
Březinovi) za poskytnut soutěžn ch prostor a samozřejmě všem sponzorům, jmenovitě těmto firm m:
Junek-r, IJS MODEL, Agama, Futuro, Svopetra, Karlovarsk becherovka a Legato kits za podporu a věnov n hodnotných cen, neboť bez
jejich sponzoringu by se soutěž nemohla uskutečnit!
Spokojen v tězov , ať již děti či senioři, si domů odvezli velmi pěkn
ceny , no a ostatn alespoň pěkn dojmy a chuť dok zat v př št m roce
že budou určitě lepš než letos.
Mezi nej spěšnějš častn ky se tak zařadily sezemick děti z model řsk ho kroužku při ZŠ:
1. m sto: Hovorka Michal v kat. děti do 12 let ostatn
2. m sto: Nov k Leoš v kat. děti do 12 let ostatn
3. m sto: Marv n Aleš v kat. děti do 12 let letadla
3. m sto: Hovorka Petr v kat. děti do 12 let technika
Kompletn výsledovku včetně Speci ln ch cen od sponzorů a fotografie ze soutěže naleznete na t to klubov adrese:
www.kpmsezemice.estranky.cz
Takže z věrem můžeme konstatovat: nashledanou v př št m roce při
2. ročn ku soutěže v plastikov m model řstv Sezemice model 2009 .

Společensk rubrika
NAROZEN ČEK:
Jan Ipser
Luk š Varečka
Denis Ruml

nor
březen
březen

Vojtěch Čvančar
Kateřina Vaicov

březen
březen

Redakce přeje všem dětičk m hodně zdrav , štěst a l sky.

Oznamujeme občanům, že v p tek dne 9. 5. 2008 bude
Městský řad Sezemice uzavřen.
Ve dnech 15. 16. května 2008 bude z technických důvodů
na Městsk m řadě v Sezemic ch uzavřeno oddělen Matriky.

Stručný přehled v tězů v jednotlivých kategori ch:
Děti do 12 let:
Letadla: Hamb lek V t - Mlad Boleslav
Technika: Hamb lek V t Ml. Boleslav
Ostatn : Hovorka Michal Sezemice.
Děti do 17 let:
Letadla: Prouza Martin Chrudim
Technika: Deml Luk š Pardubice
Ostatn : Havrda Ladislav Česk Skalice
Senioři:
Letadla 1/72: Sedl ček Martin Česk Třebov
Letadla 1/48: Sedl ček Martin Česk Třebov
Technika 1/72: Hrdlička Tom š Česk Třebov
Technika 1/35: Myn ř Milan Škrdlovice
Dior my: Hrdlička Tom š Česk Třebov
Ostatn : Hrdlička Tom š Česk Třebov
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Zpr vy z radnice
USNESEN ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z 1. ZASED N KONAN&HO
DNE 26. 2. 2008
Usnesen č. Z/1/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontroln zpr vu a tuto
I. schvaluje
II. schvaluje prodloužen term nu plněn usnesen dle důvodov zpr vy
Usnesen č. Z/2/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zpr vu a bere na vědom zpr vu o činnosti rady města od posledn ho zased n zastupitelstva města
Usnesen č. Z/3/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a podle
12
z. č. 250/2000 Sb., ve zněn pozdějš ch předpisů
I. schvaluje z vazn ukazatele rozpočtu města na rok 2008, a to tak, že stanov dle platn rozpočtov skladby členěn př jmov č sti rozpočtu do
tř d 1, 2, 3, 4 a z vazn ukazatele pro výdajovou č st rozpočtu stanov
v členěn do jednotlivých paragrafů na běžn a kapit lov výdaje dle př lohy, kter je ned lnou souč st tohoto usnesen
II. schvaluje rozpočet města na rok 2008 dle stanovených z vazných ukazatelů uvedených v př loze takto:
př jmy rozpočtu na rok 2008 ve výši
43 023 400 Kč
výdaje rozpočetu na rok 2008 ve výši
47 885 400 Kč
financov n rozpočtu na rok 2008 ve výši
4 862 000 Kč
Usnesen č. Z/4/1/2008
Zastupitelstvo města dle obecně z vazn vyhl šky č. 2/2000, o vytvořen
a použit čelových prostředků Fondu rozvoje bydlen , projednalo zpr vu a
I. schvaluje na z kladě výběrov ho ř zen na poskytnut půjčky z Fondu
rozvoje bydlen půjčku ve výši 50 000 Kč panu TH
II. ukl d uzavř t smlouvu o půjčce dle bodu I.
Usnesen č. Z/5/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a
I. schvaluje převod pozemku p. č. 301/2 v k. . Kladina z majetku pana
JK do majetku Města Sezemice, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem
II. ukl d
1. zabezpečit vyhotoven znaleck ho posudku
2. zabezpečit vešker potřebn n ležitosti spojen s převodem pozemku p. č. 301/2 v k. . Kladina do majetku Města Sezemice
Usnesen č. Z/6/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a
I. schvaluje převod č sti pozemku p. č. 139/45 o výměře 50 m2, který je
dle geometrick ho pl nu č. 177 121/2007 označen jako pozemek
p. č. 139/53 v k. . Kladina, z majetku VD do majetku města, a to za dohodnutou kupn cenu ve výši 77 Kč/m2
II. ukl d zabezpečit vešker potřebn n ležitosti spojen s převodem pozemku p. č. 139/53 v k. . Kladina do majetku Města Sezemice
Usnesen č. Z/7/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a
I. schvaluje převod č sti pozemku p. č. 406/6 a p. č. 404/2 v k. . Počaply nad Loučnou o celkov výměře 596 m2, který je dle geometrick ho pl nu č. 406 120/2007 označen jako pozemek p. č. 406/36, z majetku pan RN do majetku města, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem
II. ukl d
1. zabezpečit vyhotoven znaleck ho posudku na výkup pozemku
p. č. 406/36 v k. . Počaply nad Loučnou
2. zabezpečit vešker potřebn n ležitosti spojen s převodem pozemku p. č. 406/36 v k. . Počaply nad Loučnou do majetku Města
Sezemice
Usnesen č. Z/8/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a
I. konstatuje, že z měr města přev st nemovitost uvedenou v bodu II tohoto usnesen byl zveřejněn v souladu s 39 z kona č. 128/2000 Sb.
o obc ch (obecn zř zen ), ve zněn pozdějš ch předpisů
II. schvaluje převod č sti pozemku č. 705/3 o výměře cca 620 m2 obci
Choteč za čelem vybudov n cyklistick stezky za cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž n klady na vyhotoven znaleck ho posudku,
geometrick ho pl nu a n klady spojen s převodem pozemku uhrad kupuj c
III. ukl d
1. do vybudov n cyklistick stezky uzavř t smlouvu o smlouvě budouc
kupn na převod č sti pozemku p. č. 705/3 o výměře cca 620 m2 z majetku Města Sezemice do majetku obce Choteč
2. po vybudov n cyklistick stezky a po předložen znaleck ho posudku
a geometrick ho pl nu zabezpečit vešker potřebn n ležitosti spojen s převodem č sti pozemku p. č. 705/3 o výměře, kter bude určena geometrickým pl nem (cca 620 m2), z majetku Města Sezemice do
majetku obce Choteč
Usnesen č. Z/9/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a
I. konstatuje, že z měr města přev st nemovitosti uveden v bodu II tohoto usnesen byl zveřejněn v souladu s 39 z kona č. 128/2000 Sb. o obc ch (obecn zř zen ), ve zněn pozdějš ch předpisů
II. schvaluje převod pozemků p. č. 454/2 a 456/3 v k. . Vesk z majetku
Města Sezemice do majetku pan EH za kupn cenu ve výši 170 Kč/m2

3
a za podm nky doplacen n jemn ho za obdob roku 2007 ve výši
4 Kč/m2, tedy celkem 1 628 Kč, a za leden a nor 2008 ve výši 272 Kč
III. ukl d po doplacen dlužn ho n jemn ho zabezpečit vešker potřebn
n ležitosti spojen s převodem pozemků p. č. 454/2 a 456/3 v k. .
Vesk do majetku pan EH
Usnesen č. Z/10/1/2008
Zastupitelstvo projednalo důvodovou zpr vu a nesouhlas s výkupem pozemku p. č. 1101 v k. . Dražkov nad Labem
Usnesen č. Z/11/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zpr vu a bere na vědom zpr vu o činnosti kontroln ho a finančn ho výboru za rok 2007
Usnesen č. Z/12/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a bere na vědom
Strategický pl n LEADER MAS Region Kunětick hory o. s. 2008 2013 .
Usnesen č. Z/13/1/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zpr vu a deleguje Josefa
Ulrycha, m stostarostu města, aby ve volebn m obdob 2006 2010 zastupoval Město Sezemice při jedn n ch na valných hromad ch Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631, a přitom činil vešker pr vn kony
souvisej c s čast akcion ře na valn hromadě, tj. předkl dal n vrhy, o předložených n vrz ch hlasoval a v pln m rozsahu vykon val pr va a povinnosti
akcion ře vyplývaj c z časti na valn hromadě v souladu s obecně z vaznými pr vn mi předpisy.
USNESEN Z MIMOŘ DN&HO ZASED N ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE DNE 15. 4. 2008
Usnesen č. Z/14/2/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zpr vu a podle 16 z k.
č. 250/2000 Sb., ve zněn pozdějš ch předpisů
I. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 2 uvedenou v rozpočtov m opatřen z vazných ukazatelů 1/2008
II. ukl d pož dat Ministerstvo financ ČR o prominut odvodu pen le ve
výši 154 545 Kč
Usnesen č. Z/15/2/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a:
I. schvaluje převod pozemku p. č. 377/35 v k. . Sezemice nad Loučnou
z majetku Města Sezemice do majetku manželů DB a BB, a to za celkovou cenu ve výši 406 800 Kč, přičemž n klady na vyhotoven znaleck ho posudku jakož i vešker ostatn n klady spojen s převodem pozemku uhrad kupuj c
Usnesen č. Z/16/2/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a:
I. schvaluje převod č sti pozemků p. č. 1391/34, 1391/28 a 1391/29
v k. . Sezemice nad Loučnou, kter jsou dle platn ho zemn ho pl nu
v zem neruš c výroby, z majetku Města Sezemice takto:
1. č st pozemků o výměře cca 5 000 m2 bude převedena firmě Stroj rensk Pardubice s. r. o., IČ 25954075, za kupn cenu ve výši 300 Kč/m2,
přičemž přesn výměra bude určena geometrickým pl nem, který zajist kupuj c na z kladě realizace staveb
2. č st pozemků o výměře cca 15 000 m2 bude převedena firmě 4home,
a. s., IČ 27465616, za kupn cenu ve výši 300 Kč/m2, přičemž přesn
výměra bude určena geometrickým pl nem, který zajist kupuj c na z kladě realizace staveb
3. kupuj c uhrad n klady spojen s vyhotoven m znaleck ho posudku
a geometrick ho pl nu, jakož i ostatn n klady spojen s převodem
pozemků uvedených v bodu I. tohoto usnesen
Usnesen č. Z/17/2/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a:
I. souhlas s převodem č sti pozemku 154/13 (dř ve PK 151/1) k. .
Kladina, kter je označena dle geometrick ho pl nu č. 92 26/2001 jako
pozemek p. č. 154/10 v k. . Kladina z majetku Města Sezemice za cenu, kter bude určena znaleckým posudkem
Usnesen č. Z/18/2/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zpr vu a:
I. schvaluje bez platný převod pozemku p. č. 40/9 v k. . Počaply nad
Loučnou z majetku Ministerstva obrany ČR se s dlem v Praze, Tychonova 1, do majetku Města Sezemice podle podm nek smlouvy, kter je
označena pod evidenčn m č slem MO ČR 81835 1917 a kter tvoř ned lnou souč st tohoto usnesen
Usnesen č. Z/19/2/2008
Zastupitelstvo města po projedn n
I. bere na vědom informace ve věci výstavby a provozu bioplynov
stanice
II. pověřuje starostu města a m stostarostu města jedn n m o t to problematice s představiteli Svazku obc Loučn
Usnesen č. Z/20/2/2008
Zastupitelstvo města podle ustanoven 35a a 84 odst. 2 p sm. h) z kona
č. 128/2000 Sb., o obc ch, ve zněn pozdějš ch předpisů, a v souladu s ustanoven m 1 odst. 1 z kona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecn policii, ve zněn pozdějš ch předpisů
I. zřizuje s činnost od 1. 7. 2008 Městskou policii Sezemice
II. vyd v obecně z vaznou vyhl šku č. 1/2008, kterou se zřizuje městsk
policie v Sezemic ch
III. schvaluje zněn předložen ho n vrhu obecně z vazn vyhl šky
č. 1/2008, kterou se zřizuje městsk policie v Sezemic ch
IV. pověřuje Josefa Ulrycha, m stostarostu města, ř zen m Městsk policie
Sezemice
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SOUTĚŽ OBC VE SBĚRU PAP RU A DALŠ HO ODPADU
V dubnu loňsk ho roku vyhl sil Pardubický kraj ve spolupr ci se společnost EKO-KOM a. s. 1. ročn k soutěže obc Pardubick ho kraje ve
sběru pap ru, plastů, skla, n pojových kartonů a tak nebezpečn ho
odpadu a elektroodpadů.
Uveden soutěže se z častnilo i Město Sezemice, a to v kategorii obc
do 5000 obyvatel. Je obzvl šť milou povinnost informovat občany
Sezemic, že v t to soutěži z skali sezemičt hlavn cenu. Odměnou pro
občany bude 9 ks nových kontejnerů na tř děný sběr a d le finančn odměna ve výši 70 000 Kč, kter mus být použita v odpadov m hospod řstv . Oceněn v podobě pern kov popelnice můžete vidět na obr zku. Z t to ceny měly největš radost děti ze zdejš mateřsk školky,
kde tato č st odměny skončila. Douf me, že všem chutnalo!
Občan se tedy mohou těšit na výměnu dosloužilých kontejnerů.
O použit finančn odměny dosud nen rozhodnuto, Vaše n měty uv t me na adrese sprava.majetku@sezemice.cz. O tom, jak byla odměna
využita, budeme informovat v někter m z př št ch vyd n Sezemických
novin. Nezbýv než poděkovat všem, kteř se zapojili do tř děn odpadů, a v neposledn řadě i pořadatelům soutěže za pěkn ceny, kterých
si v ž me.
OSMŽP, Fejtov Petra

www.sezemice.cz
lačky, mobiln telefony) bude možno odevzdat od května 2008 do
sběrn ho boxu ve vestibulu městsk ho řadu
Odbor spr vy majetku a život. prostřed , tel.: 466 741 020
KOMISE SOCI LN A ZDRAVOTN POŘ D
Sb rku dioptrických brýl
Sběrn m sto: Zdeňka Karlov , Masarykova ul. 111 (proti spořitelně)
Kdy: v sobota 17. května 2008 od 8.00 do 18.00 hodin
Humanit rn sb rku šatstva
Kde: V ce čelový s l Sezemice
Kdy: v sobotu 14. června 2008 od 7.30 do 15.00 hodin
UZ VĚRKA SILNICE
Obec Kladina
V t to obci prob h celkov oprava mostu E. č. 32251-3, E.č. 32251-2.
Pr ce prov d firma Mostn a pozemn stavby s. r. o. Čep . Předpokl daný term n dokončen stavby je 31. 7. 2008.
Obec Velk Koloděje
Prob h demolice nevyhovuj c ho mostu a výstavba nov ho mostu E.č.
32241-1 v obci Velk Koloděje. Pr ce prov d firma M-Silnice a. s.
Nový Bydžov. D le prob h rekonstrukce silnic III/32251 a 32254 v obci Velk a Mal Koloděje, kterou prov d firma Skanska DS a. s.
Předpokl daný term n dokončen 31. 8. 2008.
Investorem akc v obci Kladina a Velk Koloděje je Krajský řad
Pardubick ho kraje. Stavebn a technický dozor prov d Spr va a držba silnic Pardubick ho kraje.
OSMŽP
ZLAT LINKA JE TU PRO SENIORY
Na Zlatou linku seniorů se mohou obracet lid v důchodov m věku.
Person l linky poskytne volaj c m praktick informace a doporučen
z oblasti medic ny, pr va, psychologie, syst mu soci ln podpory a pomoci i o tr ven voln ho času. Na tuto bezplatnou linku důvěry tel.
č slo 800 200 007 se lze dovolat od ponděl do p tku od 8.00 do 20.00
hodin. Hovory jsou anonymn .
Senioři se mohou obracet na linku i prostřednictv m elektronick pošty
a poslat svůj dotaz na zlatalinka@elpida.cz.

Zaj mav odkazy, souvisej c s odpady a ochranou životn ho prostřed : www.terezanet.cz, www.jaktridit.cz, www.ekodomov.cz,
www.ekokom.cz, www.cistykraj.cz, www.asekol.cz,
www.elektrowin.cz, www.ekoskola.cz
Chov te se šetrně k př rodě? Chcete změřit svoji ekologickou stopu?
Zkuste www.hraozemi.cz
Provozn doba sběrn ho dvora v Dukelsk ulici:
ponděl , středa od 8.00 do 18.00 hodin
sobota od 8.00 do 12.00 hodin
Sběrný dvůr přij m od občanů Sezemic zdarma tyto odpady:
Pap r, sklo, plast, velkoobjemový odpad v omezen m množstv
100 kg/měs c, nebezpečný odpad a nab z výkup pap ru a kovů
Elektrozař zen ani z řivky nepatř do popelnic!!!
Sběrný dvůr přij m zdarma v r mci zpětn ho odběru n sleduj c zař zen (v nedemontovan m stavu):
vešker elektrozař zen , jako jsou ledničky, pračky, žehličky, f ny, mobiln telefony, kalkulačky, vrtačky a dalš spotřebiče, n řad a n stroje
všechny druhy televizn ch přij mačů a poč tačových monitorů, poč tače a notebooky včetně př slušenstv (kl vesnice, myši apod.)
vešker spotřebn elektronika (videa, DVD, radiopřij mače, věže, gramofony, magnetofony, dom c kina, d lkov ovladače, sluch tka, reproduktory apod.)
elektrick a elektronick hudebn n stroje
telefonn př stroje (klasick , bezdr tov , mobiln )
faxy, z znamn ky, tisk rny, mal stoln kop rky
elektrick hračky
světeln zdroje (z řivky a výbojky bez ohledu na výrobn značku)
baterie a akumul tory
Zpětný odběr drobných bateri (netýk se autobateri ) a drobných
elektrozař zen
drobn baterie (tužkov a knofl kov baterie, monočl nky apod.) je
možno od března 2008 odevzdat kromě sběrn ho dvoru i do sběrn ho boxu ve vestibulu městsk ho řadu a v z kladn škole u pana
Levinsk ho
drobn elektrozař zen (hračky, sluch tka, d lkov ovladače, kalku-

JARN SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRAD
Město Sezemice provede v sobotu 17. května 2008 ve spolupr ci s firmou FLOR s. r. o. svoz odpadů ze zahrad (větve, tr va) v přisloučených
obc ch s t mto časovým rozvrhem:
Dražkov
8.00 8.15 hodin
Lukovna
8.15 8.30 hodin
Poč ply ves
8.30 8.45 hodin
Poč ply chalupy
8.45 9.00 hodin
Vesk
kojenecký stav
9.00 9.30 hodin
Vesk
Kout
9.30 10.00 hodin
Vesk
Za lesem
10.00 10.30 hodin
Velk Koloděje
10.30 11.00 hodin
Mal Koloděje
11.00 11.30 hodin
Kladina
11.30 12.00 hodin
Svoz odpadu ze zahrad v Sezemic ch proběhne rovněž v sobotu
17. května 2008 s t mto časovým rozvrhem:
Sezemice Z most
12.00 12.30 hodin
u pomn ku K. Bezd čka
12.30 13.00 hodin
Tyršovo n měst
13.00 13.30 hodin
Bř zenka
13.30 14.00 hodin
Je třeba opět upozornit, že se jedn o svoz odpadů ze zahrad (tr va, list , větve), patř c ch občanům trvale bydl c m nebo vlastn kům rekreačn ch objektů na zem Sezemic a přisloučených obc , kteř maj ř dně
uhrazen m stn poplatek. V ž dn m př padě se nejedn o svoz bioodpadů poch zej c ch ze zemědělsk výroby nebo z produkce soukromých firem ani o svoz stavebn ch odpadů. Odvoz těchto odpadů si každ firma mus zabezpečit z vlastn ch n kladů.
Děkujeme za pochopen .
OSMŽP, Fejtov Petra

Mysliveck sdružen

Labsk

V žen čten ři Sezemick ho zpravodaje, po delš době bychom V s
opět r di trochu informovali o činnosti našeho mysliveck ho sdružen .
Většina z v s si možn představuje, že myslivost rovn se lov zvěře.
Tato, na prvn pohled pochopiteln vaha, je ovšem velmi vzd len
realitě. Hlavn m kolem každ ho mysliveck ho sdružen je pl novitý
chov a p če o zvěř a př rodu, činnost, kter nen v oč ch veřejnosti př -
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liš viditeln a zn m . Nejinak je tomu i u n s v Sezemic ch. Naše mysliveck sdružen hospodař v nelehkých podm nk ch př městsk honitby.
Velmi obt žně lze nal zt lokalitu s vhodným biotopem, kde by byly nerušen podm nky pro život a reprodukci zejm na drobn zvěře, tj. zaj ce, bažanta, kachny nebo koroptve. Mnoz m me ještě v živ paměti,
kolik bylo okolo obce různých poln ch cest os zených stromy, větš ch
či menš ch rem zků, hustě porostlých př kopů a struh, ale i drobných pol ček a zahrad. To vše byly podm nky t měř ide ln a je n m jasn , že
tento stav je už zřejmě nevratný. Dalš m velkým probl mem je hust s ť
silnic proch zej c zem m města a množstv vozidel denně proj žděj c ch. Každý z n s někdy zažil radosti s přech zen m vozovky v době
špičky, třeba u pošty nebo kostela. Pro n s, myslivce, to m dalš negativn dopad, a to je zvěř, kter hyne po střetech s motorovým vozidlem.
Pro ilustraci, v letech 2003 2007 jsme zaznamenali v našem rev ru
hyn t měř čtyřiceti kusů srnč zvěře po střetu s vozidlem a k tomu des tky dalš ch zaj ců a bažantů.
Naše mysliveck sdružen m v současn době 23 členů a hospodař na
výměře cca 860 ha přev žně poln honitby. Po cel lokalitě jsou rozm stěny z sypy a krmelce pro přikrmov n hlavně v zimn ch měs c ch
a každoročně spotřebujeme kolem 40 q krmiva. Těš n s, že v předv nočn době navštěvuj někter naše z sypy členov sezemick ho skautsk ho odd lu a předlož zvěři mnoho pochoutek. V mez ch možnost
jsme vysadili na vhodných m stech několik set stromků a keřů, nutno
ř ci že ne vždy se stoprocentn m výsledkem. V současn době se potýk me i my s odstraňov n m škod na našich zař zen ch, kter nap chaly
ned vn vichřice. Už několik let prov d me odchov bažant ch kuřat,
každ jaro vypoušt me na podporu divok populace do honitby dospěl bažant slepice. Zpravidla v měs ci březnu prob h dle nař zen
krajsk ho řadu pravideln sč t n zvěře, což je nezbytn pro zjištěn
skutečných stavů po uplynul zimě. Nasč tan stavy jsou jedn m z východisek pro vytvořen pl nů chovu a lovu zvěře na každý kalend řn
rok předkl dan m org nu st tn spr vy myslivosti.
Odměnou za celoročn pr ci jsou pro myslivce podzimn hony. Již d vno nejde o to dos hnout co nejvyšš počty uloven zvěře, dnešn výřady nedosahuj ani třetiny těch před dvaceti a v ce lety. Hon je př ležitost
se sej t s př teli, jde sp še o lov, o vych zku podzimn př rodou a pobaven se. K tomu patř jistě i tradičn posezen u posledn leče , kterou
už po několik let poř d me otevřenou i pro veřejnost.
Nadch zej c jarn měs ce, tj. duben, květen a červen jsou pro př rodu
nejen nejkr snějš , ale i nejdůležitějš . V tomto obdob se zač n rodit
nový život. Zač naj snůšky vajec u pernat zvěře, objevuj se vrhy mladých zaj ců a bl ž se kladen ml ďat srnč zvěře. Pr vě v tomto obdob
potřebuje zvěř nejv ce klidu a nejv ce ochrany. V Sezemic ch je mnoho
majitelů a chovatelů psů. Ch pu, že každý pejsek potřebuje prostor na
proběhnut a vych zku. Chtěl bych V s, majitele psů, pož dat, abyste
se snažili zejm na v tomto čase vyhýbat při svých proch zk ch těm několika m lo m stům, kde m zvěř možnost nal st trochu klidu k vyveden potomstva. M m na mysli zejm na břehy Loučn a N hona,
Barevnu a Zm nku nebo struhu od rybn ka Labsk do Lukovny. A tak
hr ze rybn ka, kde se objevuj a zahn zďuj i někter vz cnějš a i př sně
chr něn druhy ptactva. Stač , aby došlo opakovaně k vyplašen hn zd c zvěře, a ta se již na m sto nevr t a snůška či nakladen ml ďata jsou ztraceny. Mysliveck sdružen m možnost i pož dat m stn samospr vu ve smyslu z kona č. 449/2001 Sb. o někter opatřen
k ochraně zvěře, ale domn v m se, že to nebude nezbytn .
V ř jnu letošn ho roku bude naše MS poř dat podzimn zkoušky ohařů.
Akce patř svým rozsahem mezi velk a složit na organizaci, ale je velmi zaj mav i pro div ky z řad nemysliveck veřejnosti. Př pravy jsou
teprve v poč tc ch a jistě se k podrobnostem vr t me v někter m z př št ch č sel Zpravodaje.
Miroslav Jen k, myslivecký hospod ř

Tramvaj do Sezemic
Pokračov n z č sla 1/2008.
VLASTN TECHNICK ZPR VA
Dr ha tato jest veskrz jednokolejn a sloužiti m jednak ku dopravě
osob i zbož mezi n draž m priv. spol. c. k. st tn ch drah v Pardubic ch,
městem Pardubicemi, Sezemicemi a obcemi ku dr ze přilehlými a za
druh sloužiti m co městsk tranway (viz pozn. č s. 1) města Pardubic,
jež po cel d lce prot n .
Poč tečn stanice dr hy t to seř zena bude v ulici N dražn proti n draž priv. spol. c. k. st tn ch drah v Pardubic ch. Proch zej c pak dr ha
ulic N dražn zabýh (viz pozn. č s. 2) obloukem R=20 m do tř dy
Alžbětiny, kdež v km 0,6/7 (rukou přeps no na 0,5) nach z se 2. sta-

5
nice Smilova ul. . Obloukem R=75 a 100 m vch z pak ze Zelen ho
předměst do Kr lovsk tř dy, kdež v km 0,9 1,9 (viz pozn. č s. 3) um stěna 3. stanice Veselka . Proch zej ce př mým směrem tř du
Kr lovskou, překračuje v km 1,3/4 lev rameno řeky Chrudimky na
n draž (viz pozn. č s. 4), z tohoto pak obloukem R=25 dostane se do
ulice vedouc na n měst Hlavn (viz pozn. č s. 5), jež teprve zbour n m
domů zř zena býti m . Př mým směrem nen možno dostati se na Hlavn
n měst proto, poněvadž Zelen br na, j ž by se proj ti musilo, nem
potřebn světlosti, jak dr ha vyžaduje.
V km 1,5/6 nach z se 4. stanice Hlavn n měst , načež vch z dr ha
obloukem R=25 m do Pernštýnsk ulice a z t to obloukem R=25 m (rukou opraveno na 20 m) do ulice Arnoštovy, touto přich z čin c oblouky R=80 a 100 m (rukou opraveno na 90 m) na Bělobransk n měst ,
kdež zř zena 5. stanice Bělobransk n měst ; odtud zahýbaj c obl.
R=75 m (rukou opraveno na 70 m) na most, překračuje řeku
Chrudimku.
Obloukem R=40 m přijde do ulice Mezimosty, kdež opětně překračuje 2 menš mosty a čin c zde z hyb o R=130 m vch z obl. R=26 a 70 m
na zemskou silnici vedouc do Sezemic.
V m stě tomto v km 2,1/2 stanovena 6. stanice u Židova (rukou opraveno na Haldě ) odtud vedena jest dr ha po silnici zpravidla st le
kolem banketu, maj c nejmenš zakřiven R=80 (rukou opraveno na
120), v km 3,7/8 (rukou opraveno na 2,2/4), v km 2,8/9 (rukou opraveno na 2,9/3,0) odbočuje v pravo kolej do vozov ho parku (viz pozn.
č s. 6).
V km 2,5/6 seř zena jest stanice č. 7 na Haldě (rukou opraveno u Židova ). Dalš pak 8. stanice Donucovac pracovna nal z se v km
3,5/6 proti budově t hož jm na a seř zena jest při n výhybkov kolejnice (viz pozn. č s. 7). V km 4,6/7 stanovena 9. stanice Bělobransk
dubina ; dalš stanice Poč pl (viz pozn. č s. 8) nach z se ve vsi t hož
jm na v km 6,3/4.
Překračuj c pak dr ha v km 7,7 řeku Loučnou a v km 7,9 8 potok
Lodrantku, zahýb napravo obl. R=20 m do ulice v Sezemic ch, z t to pak obl. R=35 m vlevo do ulice (viz pozn. č s. 9) a překon vaj c
v m stech těchto maxim ln na trati se vyskytuj c stoup n 38 % (viz pozn. č s. 10), vch z na hlavn n měst ; z tohoto pak vede d le na silnici
k Novým Holicům, konč 13. stanic Jatky , maj c 8,9 km celkov d lky. Mimo tuto posledn stanici zř zeny jsou v Sezemic ch stanice č. 11
Sezemice v km 7,9 8 (rukou opraveno na 7,5/6) a stanice č. 12
Sezemice město v km 8,4/5 na Hlavn n měst (vše za č. 12 škrtnuto
a rukou opraveno na Mal n měst v km 8,0/1 a stanice 13 na
Vrš ch v km 8,4/5) (viz pozn. č s. 11).

Pozn mka č slo 1: V origin le je opravdu uveden tvar tranway . Je to překlep
nebo z měr? Dodnes někteř starš lid v našem regionu nam sto tramvaj ř kaj
tranvaj. Pozn mka č slo 2: Asi mělo být zahýb . Pozn mka č slo 3: Zřejmě
překlep. Spr vně km 0,9 1,0 . Pozn mka č slo 4: Jednalo se o tzv. Městskou
řeku, kter ještě v prvn dek dě 20. stolet tekla kolem Zelen br ny po dnešn m
n m. Republiky. Trať za mostem odbočila ne na n draž , ale samozřejmě na
n břež . Pozn mka č slo 5: Dnešn n zvy uvedených ulic a n měst (starý n zev = dnešn n zev): Alžbětina tř da = 17. listopadu, Kr lovsk tř da = tř. M ru,
Hlavn n měst = Pernštýnovo n m., Arnoštova ul. = Sv. Anežky Česk , Mezimosty = Mezi Mosty, zemsk silnice do Sezemic = Husova ul., Na Dr žce a pak
silnice č slo 36, Karlova ulice = Karla IV. a Arnošta z Pardubic. Pozn mka č slo
6: Rozuměj do vozovny . Vybaven a členěn depa nen ve zpr vě řešeno.
Pozn mka č slo 7: Rozuměj výhybna . Pozn mka č slo 8: N zev nen v origin lu dobře čitelný. Je možn , že jm no stanice zn Poč pl . Pozn mka č slo 9:
Autor zpr vy zřejmě nezjistil n zvy ulic v Sezemic ch, a proto je vytečkoval. Dva
po sobě n sleduj c protioblouky za mostem přes Lodrantku (vlastně n hon) kop rovaly původn směr komunikace vedouc tehdy po star m mostě kolmo na
vodn tok. Pozn mka č slo 10: Čti promile . Použitý psac stroj zřejmě nedisponoval př slušným znakem. Pozn mka č slo 11: Takže koncov stanice Jatky
měla m t vlastně č slo 14.
(pokračov n v př št m č sle)
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Škola
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. TŘ D
Od zač tku školn ho roku jsme se těšili, že pojedeme na lyžařský výcvik
na chatu Helenu v Peci pod Sněžkou. Jelikož zima nebyla nic moc, nesněžilo a bylo poměrně teplo, začali jsme se ob vat, že n s m sto sněhu uv taj bl tiv a mokr str ně. B li jsme se zbytečně.
Když po Velikonoc ch 25. března přišel den D, nasedli jsme do autobusu vybaveni nezbytnou lyžařskou výbavou, z sobami sladkost a dobrou n ladou, strach n s opustil. Sněhov zpravodajstv totiž hl sila b ječn podm nky pro lyžov n a už cestou se n m rozz řily oči při
pohledu na b l vrcholky hor. Jakmile jsme vystoupili z autobusu, hned
jsme se se sněhem přiv tali, a to koulov n m. Celý pobyt jsme měli kr sn počas , n dherný výhled do všech světových stran a předevš m super n ladu. Každý den jsme lyžovali na sjezdovk ch i běžk ch, ale běžky byly m ně obl ben . Večery jsme tr vili hrami, soutěžemi, předn š-

kami nebo diskot kou. Jen n s mrzelo, že učitel s n mi netančili. Sp t
jsme chodili velmi unaven a zmožen , ale r no jsme se probouzeli čil
a pln energie na dalš den. Týden uplynul jako voda a přišel čas balen
a n vratu. Rodiče n s již oček vali a chv lili n dhern op len . chvatně vypadali i ti, kteř měli b l m sta od brýl a od čepice. Doma jsme
vybalili batohy, podělili se o nezapomenuteln z žitky a nachystali se
do školy. Na lyž k budeme r di vzpom nat a v m pos l me alespoň
obr zek.
ž ci ZŠ Sezemice
ZPR VIČKY ZE ŠKOLY
Chladn dny a zimn čas jsou už za n mi. Nyn n s čekaj jarn měs ce,
kdy na n s pad jarn nava a z roveň obrovsk chuť vyběhnout ven do
př rody, ale my ještě mus me dobojovat školn rok.
Všichni se snaž me o to, aby čas tr vený ve škole byl i časem př jemným. Jen tak pro připomenut . Před velikonočn mi sv tky ž ci vyzkoušeli různ netradičn způsoby zdoben velikonočn ch kraslic, učili se
aranžovat květiny a batikovali kr sn š tečky. V hodin ch slohu v 7. tř dě nejenom popisovali výrobu panenky, ale z roveň ji z pap ru a textilu pro maminky vyrobili.
Cel škola navšt vila n š kostel, kde jsme se zaposlouchali do t`nů, ne
zrovna obvykl ho hudebn ho n stroje, varhan. Sedm ci str vili kr sný
slunečný týden v Krkonoš ch na lyžařsk m výcviku. O něm si můžete
přeč st čl nek př mo od našich ž ků. Pro rodiče a pedagogy jsme na
22. 4. 2008 uspoř dali předn šku PhDr. Lidmily Pekařov o výchově
a vzděl v n dět . Předn šky pan doktorky jsou vždy velmi podnětn
pro všechny, kteř hledaj konkr tn rady a inspiraci při výchově dět .
Netradičn m způsobem budou všichni ž ci vzděl v ni v oblasti ochrany zdrav . Na dva dny, a to na 29. a 30. dubna, jsme připravili projektov vyučov n , na kter m se budou vedle ž ků a učitelů pod let i odborn ci z řad Policie Česk republiky, studenti Středn průmyslov školy
elektrotechnick v Pardubic ch, předn šej c Česk ho červen ho kř že
Pardubice, B l ho kruhu bezpeč a z stupci ze Středn zdravotnick
školy v Pardubic ch. Ž ci nebudou jenom pasivně přij mat informace,
ale budou se aktivně pod let na tvorbě výstupů z jednotlivých č st projektu, kter budou připraveny pro rodičovskou veřejnost na tř dn ch
schůzk ch 6. května v j delně školy. S v cedenn mi projekty sami ještě
mnoho zkušenost nem me, a tak i my, učitel , se na pr ci těš me
a jsme zvědavi na výsledky.
V těchto dnech ž ci 9. tř d obdrž vyrozuměn o výsledc ch přij mac ho
ř zen na středn školy. Věř me spolu s nimi, že jim dopisy přinesou jen
radost.
Do konce školn ho roku zbývaj dva měs ce a n m nezbýv než popř t
dětem i rodičům mnoho el nu do školn pr ce, aby s výsledky školn ho
hodnocen byli nakonec všichni spokojeni.
S. P.

www.sezemice.cz
Knihovna
UŽ SE TĚŠ TE NA NOVOU KNIHOVNU?
Určitě bych lhala, kdybych ř kala, že j se netěš m. Těš m a moc. Většina
našich čten řů si velice pochvaluje, jak rychle rekonstrukce pokračuje,
a mus m ř ct, že vše n m
zat m vych z podle pl nu. Již koncem dubna
proběhne kolaudace, no
a pak už jenom stěhov n . Pokud se nevyskytnou
nepředv dan pot že, Pasov n prvň čků proběhne již v nov m. Ale abych
nepředb hala. Ž t se m
př tomnost a v t jsme
zat m st le ve star radnici. Poř d půjčujeme a poř d je co č st. Tak např klad z naučn literatury: Toulav kamera 5, Kluci v akci 3, Guiness
world 2008, Cestom nie 3, Všechnop rty, Sebeobrana pro n ctilet ,
Co se to se mnou děje, kluci i holky. Z českých rom nů: Obermannov
Irena Norm ln z zraky, Kl ra Janečkov Unesen , Monyov Simona
Sebemilenec a Tchyně a uzený M me i novou Daniellu Steel a jej
Květinový ples, nespočet nových rom nů pro p ny i d my a výčet dopln m Nejlepš mi novelami SF. Potěšit může i nový časopis pro děti a rodiče Pojď si hr t, ve kter m naleznete mnoho inspirace i n padů jak
zpř jemnit čas sobě i Vašim dětem. Ani jinak se tady nenud me. Zač tkem března jsme se připravovali na Velikonoce a v d lně jsme si vyrobili
nejen věnce, ale i jin dekorativn předměty motivovan t mto sv tkem.
Koncem března proběhlo tradičn nocov n v knihovně, o kter m se
dočtete v samostatn m čl nku, no a je tady dubem a v něm na mě ček Knižn , jaký jiný, veletrh v Praze, který je letos spojený s Knihovnickou d lnou. Ta se bude konat v pražsk městsk knihovně. Určitě se vynasnaž m pochytit spousty nových n padů a tak nakoupit mnoho
zaj mavých knih. Pak již přijde stěhov n a hned po něm začnu zv t děti ze z kladn a mateřsk školy na besedy do nov knihovny, aby ještě
před pr zdninami měly inspiraci jak a kde tr vit volný čas. V červnu nebude chybět ani již zmiňovan Pasov n prvň čků. A jak se n m povedlo a kolik m me nových ryt řů čten řstv , o tom V m nap ši zase př ště. Tak kr sn jaro.
NASTAL POH DKOVÝ ČAS A MY NOCOVALI V KNIHOVNĚ ZASÉ
Ano, i přestože knihovna m teď trochu st sněn podm nky, doufejme,
že už ne na dlouho, nemohla jsem ani letos ochudit děti o obl benou
akci zvanou Noc s Andersenem. Osm (v Sezemic ch p t ) společn
poh dkov noc proběhla letos v p tek 28. 3. 2008 a rozestlala dětem
spac ky ve v ce než 664 ř dně evidovaných spac ch a čtec ch m stech
středn Evropy. S poh dkami se nocovalo v knihovn ch veřejných, soukromých i školn ch, ve škol ch mateřských i z kladn ch, školn ch družin ch, středn ch škol ch i gymn zi ch, v občanských sdružen ch, dětských domovech, muze ch, klubech, centrech pro matku a d tě
Celkem se z častnilo 22 046 dět a 5 027 dospělých, což sečteno
a podtrženo d v 27 073 častn ků, kteř na vlastn kůži zažili kouzlo
společn ho poh dkov ho večera. Vše bylo ještě zpestřeno t m, že jsme
o sobě vz jemně věděli. Spojovala n s totiž elektronick konference
Andersen i nočn chat dět . A co se dělo konkr tně v naš knihovně?
Poh dkov odpoledne jsme zah jili v 18 hod. pov d n m a tak představov n m. Pak jsme hr li poh dkovou hru družstev, kter děti prověřila v rychlosti, šikovnosti, ale i schopnosti pracovat v týmu. Chybět nesměla ani poh dkov d lna, ve kter se vyr běla strašidla na několik
způsobů. Vlastně celý večer byl letos zaměřen na strašidla, a tak se ze
všech dospěl ků a pomocn ků pro tento večer stali tajemn kouzeln ci,
bub ci nebo hejkalov a z knihovnice dokonce čarodějnice. Mysl m, že
dětem se moc l bilo, když je strašidla obsluhovala při poh dkov hostině a při nočn hře o poklad se někteř i malinko b li, ale při z věrečn
diskot ce už zase ze všech tv ř z řila radost a spokojenost. Zahnat tuhle drobotinu do spac ků býv vždy nejtěžš kol večera. Ani letos tomu nebylo jinak. I když čten poh dek na dobrou noc trochu pomohlo
zklidnit mal nocležn ky, ještě dlouho do noci se ozývalo ze spac ků
šept n a chichot n . Nakonec se však všechna očka zavřela a my si
mohli pogratulovat k dalš dobře zvl dnut akci. 24 dět , kter str vily
noc v knihovně a r no nadšeně l čily sv z žitky rodičům, bude m t na
co vzpom nat. A i když se budu opakovat, mus m i letos velice poděkovat těm, kteř mi nezištně pomohli tento poh dkový večer zvl dnout.
V neposledn řadě i městu Sezemice, kter mi umožňuje tyto akce pro
V s a Vaše děti poř dat. Tak zase brzy v knihovně!
Petra Proch zkov
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MLADŠ Ž CI, STARŠ A MLADŠ PŘ PRAVKA NA SOUSTŘEDĚN
Velmi rychle se bl ž jarn pokračov n fotbalov sez`ny 2007 2008.
Na odd l mladš ch ž ků i obou př pravek v n čekaj dalš z pasy, a tud ž
souboje o mistrovsk body. Kvůli zlepšen fyzick kondice a tak z důvodu utužen kolektivu jsme pro našich 41 svěřenců z řad mladš ch ž ků, starš i mladš př pravky zorganizovali jarn soustředěn . Proběhlo
pod z štitou starosty města Sezemice a TJ Spartak Sezemice ve dnech
3. až 6. dubna v rekreačn m zař zen Astra v Orlických hor ch. Počas
n m př lo a i d ky tomu kluci bez větš ch pot ž zvl dli každodenn tř f zov tr ninky. Pracovalo se předevš m na zlepšen kondice našich
malých fotbalistů. V kr sn horsk př rodě na ně čekaly různ formy běhu, posilov n , pr ce s m čem a z bavných soutěž . Cel soustředěn
mělo př jemnou atmosf ru, kter spolu s v ce než výborným j dlem
uspokojila všechny z častněn děti i dospěl . Touto cestou děkujeme
všem, kteř n m osobně pomohli zajistit zd rný průběh t to akce a samozřejmě tak všem sponzorům, jejichž finančn pomoc n m umožnila toto soustředěn uskutečnit. Byli jimi: firma FLOR Sezemice, hospoda U Buku Bukovina, firma Viktor Lutera stavitelstv , Stroj rensk
Pardubice J. Kašpar, Pekařstv MarPek Sezemice, pan Rudolfov
Sezemice, HKP Form Pardubice, Agentura Generali pojišťovny
Stanislav Solčanský a pan Metelka Dražkov.
Zpr va z fotbalov ho děn TJ Spartak Sezemice ke dni 12. 4. 2008
Tak se naši skaln př znivci opět dočkali. Začala jarn č st okresn ch soutěž r. 2007 2008. Po zimn př pravě, kterou absolvovala všechna naše
družstva v m stn tělocvičně ZŠ, a d ky i m rn zimě na tr ninkov m hřišti, po odehr n několika př pravných utk n ch nastoupila k mistrovským
z pasům. S radost můžeme konstatovat, že pro n s vždy skončily v tězně. A. mužstvo Pod ,,novým tren rem Petrem Čih kem a vedouc m družstva Ladislavem Kubizň kem st. odehr lo A. mužstvo již 3 kola a vždy v tězně.
ve Chvojenci 4:1, branky: Kumpan 3, Bělohubý
doma s TESLOU C 2:1, branky: L ba, Kumpan
ve Chvaletic ch 3:0, branky: Bělohubý, T. Kašpar (PK), Štěrovský
Mužstvo pokračuje ve v tězn m tažen z osmi př pravných utk n , z toho čtyři odehr lo na uměl tr vě PAMAKO na Hůrk ch, kde vyhr lo
zimn turnaj 8 mužstev rozdělených do dvou skupin (3 z pasy naši vyhr li, 1x remizovali).
N š brank ř Marek Levinský vůbec neinkasoval a obdržel od pořadatelů turnaje PAMAKO jako nejlepš golman brank řsk rukavice.
B. mužstvo odehr lo jedno mistrovsk utk n
Doma zv tězilo nad Mikulovicemi B 6:1, branky: J. Brychta 2x (1x PK),
P. Plech ček 2x, T. Holeček, Zbudil.
Vysok v tězstv plně odpov d naš převaze.
V B. mužstvu ukončil v podzimn č st soutěže ve svých 55 letech aktivn fotbalovou činnost Josef Kut lek, dlouholet opora zadn ch řad
Spartaku, předevš m v obdob kolem r. 1980, kdy A. mužstvo hr lo krajskou soutěž. V každ m z pase vždy odv děl maximum, těžce nesl prohru. Jeho nohy byly skvěl v utk n ch, ruce šikovn a pracovit pro potřeby odd lu. Josef Kut lek k n m přestoupil v ř jnu r. 1975 z Vysok ho
Mýta. Stal se t m pravým ,,sezem kem a odd lu zůstal věrný celých 32
let. Obdivuhodn ! Děkujeme.
Dorostenci odehr li již 3 mistrovsk utk n : v Ostřešanech vyhr li 2:1,
branky: Z. Plech ček, Sušil doma s Ostřet nem 2:0, branky: A. Blažek,
Valenta v Dašic ch zv tězili 3:2, branky: J. Slez k 2x, Holub
Starš ž ci doma zv tězili nad Horn m Jelen m 2:1, branky: Novotný,
Zelinka. Mladš ž ci vyhr li v Bukovce 1:0 brankou Pavla Kmet ka.
El vov mladš př pravka (do 8 let) doma vyhr la s Paramem 6:0, starš př pravka (do 10 let) zv tězila na TESLE Pce 4:3, branky: L t 2x,
Solčanský 2x. V r mci př pravy na mistrovsk utk n se el vov z častnili silně obsazen ho halov ho turnaje ve Vysok m Mýtě, ve kter m
zv tězili. Z častnilo se 10 družstvech. Nejlepš m hr čem turnaje byl vyhl šen David L t, který byl z roveň i nejlepš m střelcem turnaje.
Gratulujeme! Přejeme si, aby naše družstva v tězně pokračovala a dělala našim př znivcům radost.
Radost n m však neudělala větrn smršť Ema, kter zač tkem března
navšt vila naše hřiště a zanechala po sobě značnou škodu na objektech.
Odnesla a plně zničila střechu z objektu p`dia a č stečně i střechu
ze starých kabin včetně kom nu plynov ho kotle. T m bylo vyřazeno
z provozu topen kabin a ohřev užitkov vody. Za oběť padlo i oplocen hřiště z vlnit ho plechu. TJ Spartaku nastaly probl my s opravou poškozen ho zař zen , a to předevš m po finančn str nce.
Za výbor odd lu kopan V clav Pap k
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TERM NOV LISTINA SPARTAK SEZEMICE JARO 2008
Datum
El vov do 8
Z
El vov do 10
29. 4.
Živanice
30. 4.
Rybitv
31. 4.
Moravany
7. 5.
Paramo
8. 5.
FK Pardubice 16.15 LS
Srch
12. 5.
Holice
16.30
21. 5.
Horn Jelen
17.00
24. 5.
Řečany n. Labem
27. 5.
Býšť
3. 6.
Holice
10. 6.
Moravany
17. 6.
Paramo
TERM NOV LISTINA

A
Den Datum
mužstvo
So

26. 4.

Ne

27. 4.

So

3. 5.

Ne

4. 5.

Z

Dř teč
Torpedo

17.00

Dašice

17.00

Čt

8. 5.
10. 5.

Ne

11. 5. Pardubičky 17.00

So

17. 5.
18. 5.

So

24. 5.

Ne

25. 5.

So

31. 5.

Dř teč
Živanice

Ne

15. 6.

So

21. 6.

Ne

22. 6.

dorost

Z

Starš
ž ci

Z

Mladš
ž ci

Z

17.00 H. Jelen 17.00 Morav. 11.30 Dašice 10.00
14.30

17.00

Veliny

17.00

Dašice

17.00

Č vice

17.00

17.00

7. 6.
8. 6.

Z

17.00

So

14. 6.

10.30
16.30
16.00
16.30
16.15

Tesla B

10.00

Dašice 10.15
Roveň

1. 6. Opatovice 17.00

So

16.30
17.00

Opatovice 17.00

Ne
Ne

16.30

SPARTAK SEZEMICE JARO 2008

Roveň

So

Ne

B
mužstvo

Z

St. Žd n. 11.30
Srch

14.30

Play off

D

Býšť

14.30 Litětiny 15.00

Opatov. 11.30 Chvalet. 10.00
PO
St. Hrad. 11.30

PO
Býšť

D

Řečany

15.00

9.30

Ostřeš. 10.00

Libišany

15.00

PO

Lipoltice

17.00

PO

Řečany

17.00

Fin le
D
F
Ostřet n

17.00

Spartak Sezemice

PO

dom c odd l, Spartak Sezemice

hostuj c odd l

A JSME TADY ZASE S NOVÝMI INFORMACEMI Z NAŠEHO KLUBU
Uprostřed měs ce ledna se konalo 3. kolo a 16. nora proběhlo 4. kolo
Ligy Hradeck ho a Pardubick ho kraje. Toto kolo bylo z věrečn . Zde
se sečetly jednotliv výsledky ze všech 4 kol a z vodn ci se mohli radovat ze z skaných medail a z velk ho množstv pěkných cen, kter jim
pořadatel připravili. V kategorii vzduchov puška 30 ran vleže do 12ti
let děvčata se stř brnou medail může chlubit Štěrbov Veronika, s bronzovou Svobodov Nikol a bramborovou Proch zkov Kateřina, kter obsadila 4. m sto. V kategorii vzduchov puška 30 ran vleže do 14 ti let si
vystř lel stř brnou medaili Nov k Jakub a opět 4. m sto Forman Jakub. Ve
starš ch chlapc ch do 16 let vzduchov puška 40 ran vstoje stř bro
Holub V t a bronz Nov k Jakub. V děvčatech do 18 ti let z skala bronzovou medaili Halmešov Monika a zase 4. m sto obsadila Veronika
Holubov . V discipl ně vzduchov pistole 40 ran si zlatou medaili vystř leli Hrobař Petr a Holubov Kristýna. Takt ž i soutěž o Putovn poh r v Chrasti skončila 5. kolem. V pistoli stanul na druh m stupni v tězů Hrobař Petr a na třet m Svoboda Petr. V pušce na 4. m stě Nov k
Jakub, na 5. m stě Čih k Tom š a na 6. m stě Adamov Jana.
Vyvrcholen m vzduchovkov sez`ny je mistrovstv republiky ze vzduchových zbran . Pro starš z vodn ky se konalo na střelnici v Plzni. Z našeho klubu bylo nominov no celkem 8 střelců (3 pistol ři a 5 puškařů).
V sobotu 8. 3. se stř lela pistolov discipl na. Ve VzPi 40 ran v dorostenc ch se um stil na 5. m stě Svoboda Petr s 355 body a těsně za n m
Hrobař Petr s 354 body. V dorostenk ch obsadila s 358 body velmi pěkn 4. m sto Holubov Kristýna. V neděli 9. 3. se soutěžilo v puškových
discipl n ch. Velikou radost udělala n m tren rům Halmešov Monika,
kter nastř lela v desetiranných položk ch 94, 100, 100 a 93. To d v
cekem 387 bodů. Tak z skala 2. m sto a stř brnou medaili. Holubov
Veronika skončila na 11. m stě a Čih k Tom š v juniorech na 17. m stě.
Ale i naši mal z vodn ci se intenzivně připravuj na svoje mistrovstv republiky ml deže ze vzduchových zbrani, kter se kon 5. dubna
v Praze. Z našeho klubu se nominovalo celkem 7 dět . V Hradci Kr lov
jsme byli 22. března a 29. března jsme se z častnili VC SSK50 ml deže
v Brně. Zde se stř lely v jednom dni dva z vody. Tam děti nas ly atmosf ru velkých z vodů a hlavně z skaj zkušenosti, jak se chovat na tak
velkých a důležitých z vodech.
SSK
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DĚTI

A ZAMĚSTNANCI

VÁS

28.–30.

ZVOU NA

DUBNA

DĚTSK

DNY

2008,

HO CENTRA

VESKÁ

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VŽDY OD

9.00

HODIN
KONTAKTY:
DĚTSK CENTRUM VESKÁ
VESKÁ 21
533 04 SEZEMICE
TEL.: 466 934 001
E-MAIL:
dcveska@quick.cz

URČENO PRO ŠIROKOU I ODBORNOU VEŘEJNOST
PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ
UKÁZKY L ČEBNÝCH I VÝCHOVNÝCH METOD

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteř se pod leli na oslavě 50. výroč naš svatby.
I když n m počas př liš nepř lo,
bylo to moc mil .

D ky, Jaroslav a L ba Voř škovi

KOUP M STAR& ZN MKY,
OB LKY, POHLEDNICE,
BANKOVKY A MINCE,

cel sb rky, větš množstv i pozůstalost
po sběrateli.
Plat m v hotovosti, nejvyšš možn ceny
Informace na tel.: 724 229 292

XXXIV. Ročn k cyklistick ho memori lu Jarky Kr tk ho
Sdružen cyklistů Pardubicka ve spolupr ci s městem Sezemice zve
občany v sobotu 10. května 2008 na jubilejn , již 34. ročn k cyklistick ho z vodu memori l Jarky Kr tk ho . Z vod se opět jede jako
český poh r Masters , start je v 10.00 hodin.
V 9.00 bude odstartov n n borový z vod ml deže. Z častnit se mohou ž ci 6. 9. tř d z kladn ch škol a v celetých gymn zi . Zde je potřeba souhlas z konn ho z stupce a ochrann přilba (možnost zapůjčen ). Všechny mlad z vodn ky i div ky srdečně zveme k časti.
SCP

Město Sezemice a TJ Spartak Sezemice
V s srdečně zvou

dne 30. dubna 2008

na TRADIČNÍ

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Na fotbalov m hřišti TJ Spartak Sezemice
na V s od 17.30 hod. čekaj :

z bavn hry pro děti

magický tanec pohybov tanečn skupiny eMP
různ soutěže s čarodějnými odměnami
tanečn rej všech čarodějnic a čarodějů
zap len čarodějn vatry s up len m všech
čarodějnic, kter se nechaj
Všechny magick a čarodějn
kostýmy budou odměněny!!!
Občerstven zajištěno
BUŘTY A DOBROU N LADU
S SEBOU!
VSTUPN DOBROVOLN

ZÍSKEJTE AŽ 5000 Kč
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE

Vlastn te
Auto, dům
pozemek či plot?

Pronajměte je pro reklamn
a nechte je vyděl vat

466 466 144

čely

volejte kdykoliv
za lok ln sazbu
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