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JAK JSME SE V SEZEMICÍCH BAVILI NA JAŘE
Na letošní jaro pro Vás město Sezemice připravilo jak tradiční, tak i nové 
kulturní akce. Vždy, když plánujeme něco nového, přemýšlíme o tom, co tu 
ještě nebylo a co by potěšilo největší počet z Vás. U akcí tradičních pak pře-
mýšlíme o tom, jak je zlepšit k Vaší spokojenosti. Novinkou byl v dubnu 
hudební pořad nazvaný Hašlerky, aneb ta naše písnička česká. Byl to pořad 
určený všem, kdo mají rádi pěkné písničky a nechtěli strávit další jarní pod-
večer koukáním „ na bednu“. Nadšeně jsme sledovali jak se sál plní lidmi, 
kteří si přišli nejen poslechnout, ale i zazpívat písničky z Čech i Moravy. 
Musím říct, že pořádat něco nového, je vždycky sázka do loterie nebo spíš 
na Vás, na lidi. Ať děláte co děláte, stejně nikdy nevíte, jak celá akce dopad-
ne. Tak tentokrát to vyšlo a my jsme se hned vrhli na další. Již za deset dní 
se totiž konalo tradiční pálení čarodějnic. Tato akce se pořádá ve spoluprá-
ci s TJ Spartak Sezemice a je u Vás velmi oblíbená. Troufám si říct, že je to 
nejnavštěvovanější akce v celém roce. Za jedním večerem se ale skrývá prá-
ce mnoha lidí, kteří se starají o program, ceny, zvuk, občerstvení a zábavu. 
A pak to přijde. Letos začal večer mírným deštíkem, věřili jsme, že se i tak 
vydaří a nemýlili se. Návštěvnost byla víc než skvělá, počasí se umoud-
řilo, klobásky voněly, pivo se točilo, a tak mohli být všichni spokojení. 

Kolem půl šesté začal program, který zahájilo taneční vystoupení skupiny 
Sweets, což znamená sladké a děvčata opravdu sladká byla. Vystřídali je 
Agility Sezemice, kteří se svými psími mazlíčky ukázali něco ze svého 
umění. A pak už se jen tančilo a soutěžilo. Večer uváděli Zdeněk Levinský 
a já, Petra Procházková. Také naše kolegyně, čarodějnice Naďa Kudrnová 
a Iva Říhová, měly plné ruce práce. Do soutěží jako: čarodějná opičí drá-
ha, čarodějný pařát nebo čarodějný tanec se skvěle zapojili i rodiče. Je-
jich pomoc děti uvítaly i při výrobě čarodějnic, které potom mohly společ-
ně s hlavní čarodějnicí, kterou pro nás vyrobila paní Levinská upálit….tím 
ale večer zdaleka nekončil. Pod bedlivým dohledem členů dobrovolných 
hasičů vzplála, i s čarodějnicemi, obrovská vatra. Malé kouzlo potom pro-
měnilo čaroděje Zdenka Levinského ve zpěváka, který byl předskokanem 
pro naše mladé hudební talenty, skupiny Vypuštěné koupaliště a sešLOST. 
Když nás potom ještě navštívila Hanka Zagorová v podání Jakuba Něm-
ce, večer byl v plném proudu. Ještě dlouho potom se tančilo a skotačilo, 
ale to už jsme my, unavené čarodějnice, sebraly košťata a hurá do hajan. 
Ale za rok určitě zase přiletíme.
  Petra Procházková

UCTĚNÍ PAMÁTKY
V letošním roce uplyne šedesátpět let od ukončení II. světové 
války, jedné z nejkrutějších válek v dějinách lidstva. 
Za naši svobodu v ní také bojovali a někteří obětovali 
to nejcennější (vlastní životy) občané Sezemic. K uctění jejich 
památky, ale i k uctění památky těch, kteří položili své životy 
v I. světové válce, se konal 1. května v Sezemicích pietní akt, 
při kterém byly ke všem pomníkům padlých položeny věnce.
Za příjemného počasí sobotního dopoledne se vedle 
zastupitelů města a občanů Sezemic pietního aktu zúčastnili 
ve svých uniformách místní hasiči a skauti. 
Dalším účastníkem byla skupina vyznavačů historických, 
vojenských uniforem z poměrně vzdálených měst, 
Mladá Boleslav a Trutnov.

místostarosta

Foto Břetislav Černý



Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města  
ze dne 2. 3. 2010
Usnesení č. z/3/2/2010
zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
i.  schvaluje
ii.  schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. z/4/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vě-
domí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání za-
stupitelstva města.
Usnesení č. z/5/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle § 12  
z. č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů
i.  schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2010, 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 sta-
noví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapitálové výdaje 
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

ii.  schvaluje rozpočet města na rok 2010 dle stanovených závazných 
ukazatelů uvedených v příloze takto:

 – příjmy rozpočtu na rok 2010  ve výši 45 066 100 Kč
 – výdaje rozpočtu na rok 2010  ve výši 48 645 900 Kč
 – financování rozpočtu na rok 2010  ve výši 3 579 800 Kč
Usnesení č. z/6/2/2010
zastupitelstvo města dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 o vy-
tvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 
projednalo zprávu a
i.  schvaluje na základě výběrového řízení poskytnutí půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení 
ii.  ukládá uzavřít smlouvu o půjčce  
Usnesení č. z/7/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  ruší usnesení č. Z/49/5/2009
ii.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 815/90 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

iii.  schvaluje směnu části pozemků p. č. 596/42 a 596/51, které jsou 
označeny dle geometrického plánu č. 1153–327/2009 jako pozemky 
p. č. 596/150 za pozemek v majetku města p. č. 815/90 v k. ú. Seze-
mice nad Loučnou za následujících podmínek:

 1.  náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady spojené se 
vkladem do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem

 2.  daň z převodu pozemků uhradí Město Sezemice
 3.  kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, kupující nepoža-

duje doplatek případného rozdílu v kupní ceně, navrhuje použít tyto 
finanční prostředky na uvedení pozemku do původního stavu – od-
stranit původní cestu (vybagrovat navážku a navézt hlínu)

iv.  ukládá
 1.  zajistit vyhotovení znaleckého posudku
 2.  zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se směnou pozem-

ků uvedených v bodu II. tohoto usnesení a s uvedením pozemku do 
původního stavu

Usnesení č. z/8/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  ruší usnesení č. Z/50/5/2009
ii.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 815/90 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

iii.  schvaluje převod části pozemku p. č. 1773/4 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou, která je dle geometrického plánu č. 1153–327/2009 ozna-
čena jako pozemek p. č. 1773/4 o výměře 13 m2 za kupní cenu ve výši 
200 Kč/m2, přičemž Město Sezemice uhradí náklady spojené se vkla-
dem do katastru nemovitostí

iv.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku p. č. 1773/3 do majetku Města Sezemice

Usnesení č. z/9/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 1987 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje převod pozemku p. č. 1987 za kupní cenu ve výši 160 Kč/m2, 
přičemž kupující uhradí náklady spojené se vkladem do katastru nemo-
vitostí

iii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku p. č. 1987 z majetku Města Sezemice

Usnesení č. z/10/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 574/12 v k. ú. Vel-

ké Koloděje byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje převod pozemku p. č. 574/12 v k. ú. Velké Koloděje z ma-
jetku Města Sezemice za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, přičemž kupu-
jící uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a ná-
klady na vklad do katastru nemovitostí

iii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku p. č. 574/12 v k. ú. Velké Koloděje z majetku Města Sezemice

Usnesení č. z/11/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 1869 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje převod pozemku p. č. 1869 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
z majetku města, a to za kupní cenu ve výši 160 Kč/m2

iii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku p. č. 1869 z majetku Města Sezemice za podmínek:

 1.  kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2010
 2.  návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po zaplace-

ní kupní ceny 
Usnesení č. z/12/2/2010
zastup. města projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí se smě-
nou pozemků p. č. 166 a p. č. 163/1 v k. ú. Kladina za měst. lesní pozemky
Usnesení č. z/13/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  souhlasí s převodem části pozemku p. č. 314/8 v k. ú. Sezemice nad 

Loučnou z majetku města za podmínky, že žadatelé předloží geomet-
rický plán na dělení pozemku a znalecký posudek

ii.  ukládá po předložení geometrického plánu a znaleckého posudku 
podat zprávu zastupitelstvu města za účelem stanovení kupní ceny 

Usnesení č. z/14/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 47/4 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje převod části pozemku p. č. 47/4 v k. ú. Sezemice nad Louč-
nou o výměře 111 m2 z majetku Města Sezemice za kupní cenu ve výši 
200 Kč/m2, náklady na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující

iii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku uvedeného v bodu II. tohoto usnesení

Usnesení č. z/15/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemky p. č. 705/1 a 784 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje formou směnné smlouvy převod následujících pozemků:
 1.  převod pozemku p. č. 1721/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do ma-

jetku Města Sezemice za následujících podmínek: 
  a) směnnou smlouvu vyhotoví Město Sezemice na své náklady
  b) náklady na vklad do katastru nemovitostí uhradí Město Sezemice
  c) daňové přiznání podá Město Sezemice
  d) daň z převodu uhradí kupující
 2.  převod městských pozemků p. č. 705/1 a 784 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou z majetku Města Sezemice za podmínek, uvedených 
v bodu 1. tohoto usnesení

iii.  ukládá zabezpečit převod pozemků specifikovaný v bodu II. tohoto 
usnesení a všech potřebných náležitostí, týkajících se tohoto převodu

Usnesení č. z/16/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  schvaluje převod pozemků p. č. 855/3, 855/4 a 910/93 v k. ú. Seze-

mice nad Loučnou do majetku města
ii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s bezúplat-

ným převodem pozemků p. č. 855/3, 855/4 a 910/93 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou do majetku města

Usnesení č. z/17/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a 
i.  souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 300 Kč na jízdné městské 

hromadné dopravy pro občany, kteří mají trvalý pobyt na území města 
Sezemice a jsou starší 70 let

ii.  schvaluje příspěvek ve výši 30% měsíčního jízdného na dopravu žá-
kům, kteří dojíždějí do Základní školy Sezemice. Město Sezemice po-
skytne příspěvek za měsíce leden až červen a září až prosinec;

Usnesení č. z/18/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vě-
domí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2009

Zprávy z radnice
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Ohlédneme se zpátky a podělíme se se čtenáři o informace z akcí školy 
za minulé dva měsíce. 
Učitelky českého jazyka uspořádaly školní kolo soutěže dětských recitá-
torů, kde si vyslechly řadu pěkných veršů. V kategorii osmých a devátých 
tříd byl nejlepší Patrik Mareš a v kategorii šestých a sedmých tříd Radek 
Buldra. Ten nás také reprezentoval v okresním kole této soutěže. 
U českého jazyka zůstaneme. V okresním kole Olympiády v českém jazyce  
nás úspěšně zastupovali žáci deváté třídy Radim Bednář a Jan Plecháč. 
V okresním kole Pythagoriády soutěžili Jiří Turzo a Dominik Řezníček, 
na výsledky dosud čekáme. Žáci naší školy se jako minulá léta zapoji-
li do matematické soutěže Klokan, která byla rozdělena podle věku žáků 
do různých kategorií. 
SPŠCH Pardubice připravila pro žáky základních škol ve spolupráci se 
sponzory soutěž „Kdo by se chemie bál?“. Pět dvojic se zúčastnilo prv-
ního kola, do druhého kola postoupily dvojice dvě, které se umístily 
na předních místech. 
Žáci 7. A se zapojili do celostátního testování SCIO – Stonožka, které ma-
puje znalosti z českého jazyka, matematiky a obecné studijní předpokla-
dy sedmáků v rámci celé republiky. Obdobné testování ještě čeká na žáky 
pátých tříd. 
Chlapci a dívky na prvním stupni se zapojují do různých aktivit, při kterých 
se seznamují s řemeslnou výrobou. Sledovali například základní techniku 
tkaní, měli možnost zhotovit si přívěsek. Jiní zase vyráběli z kukuřicové-
ho šustí košíčky a panenky. Osvojili si také techniku stencil (šablonování),  
pomocí které si vyrobili přáníčko a především ozdobili barevné tričko. 
Čtvrťáci se zaměřili na tématiku Velikonoc a vyrobili si velmi hezké dárky. 
Dále také přišel mezi třeťáky a čtvrťáky strážník městské policie pan Miloš  
Frei. Besedoval s dětmi v rámci prevence o správném chování ve škole 
i na veřejnosti. Zabýval se otázkou krádeží, loupeží, sprejerstvím, nevhod-
ným chováním k sobě navzájem. S nadcházejícím jarem připomněl dětem 
základní pravidla a vybavení pro cyklisty. V závěru besedy odpovídal dě-
tem na jejich všetečné otázky. Beseda byla velmi poutavá a přinesla dětem 
poučení i zajímavé poznatky.
Chlapci a děvčata ze sedmé třídy se zúčastnili akce, kterou pro ně při-
pravili pracovníci TyfloCentra Pardubice, které je střediskem denních slu-
žeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany Pardubického kraje. 
Seminář se dělil do několika částí. Nejprve se žáci v rozhovoru seznámi-
li s potížemi a potřebami nevidících spoluobčanů, vyzkoušeli si brýle, kte-
ré simulovaly různá oční postižení. V další části si na vlastní kůži vyzkou-
šeli, jaké to je, když člověk nevidí. S klapkami na očích psali krátký text, 
pohybovali se se slepeckou holí, hráli „člověče, nezlob se“se slepeckými 
figurkami a kostkami. Vůbec to nebylo snadné. Při následném pohovoru 
si také vyslechli příběh mladého muže, který po autohavárii přišel o zrak, 
a přesto dokáže pomáhat dalším. Spřátelili se s vodicím psem, který si je 
všechny okamžitě získal. Nejdůležitější ale je to, že se seznámili se způso-
by pomoci potřebným lidem a že se dokázali vcítit do života jiných. 

Jaro už je v plném proudu, a tak se žáci prvního stupně připravují na ná-
sledující cyklistickou sezónu na dětském dopravním hříšti v Pardubicích. 
Připomněli si pravidla silničního provozu, ale především si vyzkoušeli tech-
niku jízdy podle semaforu a například na kruhovém objezdu. 
Žáci 8. tříd se vypravili na pardubický zámek do Východočeského muzea. 
Zúčastnili se tu programu s názvem Muzika etnika. Prostřednictvím sedmi 

multimediálně realizovaných oken měli možnost nahlédnout do hudeb-
ního života Inuitů Severní Ameriky, indiánů peruánských hor či muslimů. 
Byla zde představena i hudba čínských čajoven, národů z oblasti střední 
Afriky nebo koncertní hudba severní Indie a ostrova Jávy. Žáci měli mož-
nost seznámit se s některými nástroji i „naživo“ – vyzkoušeli si jejich zvuk 
i způsob použití. 
Už je to jako vzpomínka, ale sedmé třídy prožily báječné chvíle v Krkono-
ších na chatě Helena. Někteří se teprve naučili lyžovat, jiní si zdokonalili  
své lyžařské umění, nejvíce je bavila jízda na krátkých lyžích, kde si pro-
cvičovali různé cviky carvingového stylu. Ale především si upevnili vzta-
hy mezi sebou navzájem. Je jen škoda, že se ze zdravotních nebo jiných 
důvodů nemohli akce zúčastnit všichni žáci. Každý přece víme, na co se 
z doby školní docházky nejvíce vzpomíná.
Druháčkové vítali příchod jara pohanskými zvyky. Vyrobili si Moranu, kte-
rou podle starých zvyků vynášeli ze vsi a vhodili ji do vody. Tím definitiv-
ně zahnali zimu. 
Aby poznali práci dospělých, navštívili páťáci místní pekárnu a Východo-
českou tiskárnu v Sezemicích. Starší žáci v rámci podpory technických 
oborů navštíví některé strojírenské podniky. 
Prvňáčkové si zatančili na maškarním karnevalu v mateřské škole. 
Osmáci budou v tělocvičně nacvičovat své první taneční krůčky. Závěrečné 
minitaneční proběhnou koncem května v sále v Chotči. 
U příležitosti Dne učitelů vybírali žáci 2. stupně mezi učiteli na druhém 
stupni nejoblíbenějšího učitele. Tentokrát neznámkovali učitelé, ale žáci 
měli možnost pětistupňovou škálou známek ohodnotit své vyučující. Třetí  
nejoblíbenější učitelkou se stala paní učitelka Radka Svatoňová, druhé 
místo obsadila Dana Kuřová a na místě prvním skončila Marie Krátká.  
Paním učitelkám blahopřejeme.
V úterý po velikonočních svátcích děti zajásaly, protože je čekal ještě jeden 
volný den – bylo vyhlášeno ředitelské volno. Učitelé se totiž celý den vzdě-
lávali v projektu Rozumíme penězům. Tento projekt učitelům zprostřed-
koval poznání a pochopení základních principů hospodaření s penězi,  
základní nabídky finančních produktů a služeb a základní principy zod-
povědného rozhodování. Cílem celého projektu bylo poskytnout peda-
gogům základních škol finanční vzdělávání. Nově získané znalosti učitelé  
využijí při práci s dětmi. 
Den Země jsme oslavili celoškolním projektem s názvem „Uslyšíme také 
kukačku?“. Děti vyhledávaly a zpracovávaly informace z ptačího života, 
pozorovaly ptactvo dalekohledem a poslouchaly ptačí zpěv. Využily se 
také ptačí budky, které v hodinách pracovních činností vyrobili žáci sed-
mých tříd. Výstup z projektu bude prezentován 18. května při informač-
ním odpoledni ve škole. 
A co nás také čeká? Deváté třídy se rozloučí s povinnou devítiletou do-
cházkou na slavnostní akci, kterou s nimi chystají jejich třídní učitelé.  
Rozloučení proběhne v sále naší radnice koncem června. 

Dobrý den, opět máme možnost Vás informovat o dění v naší škole. Mi-
nulý měsíc jsme společně přivítali jaro. Vynášeli jsme s dětmi Morenu, ma-
lovali velikonoční vajíčka. S předškolními dětmi jsme navštívili Ekocentrum 
Paleta Pardubice, které pořádá výukové programy pro děti. Zúčastnili jsme 
se velikonoční dílny. Cílem tohoto setkání bylo prohloubení úcty k tradi-
cím. Děti pletly pomlázky, vyrobily si ozdoby z těsta, ozdobily si vajíčka.
V tomto měsíci jsme se zúčastnili přehlídky mateřských škol Mateřinka  
v Holicích. Předškolní děti zatančily ukázku z pohádky Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. Děti chodící do kroužku Břišních tanců pod vedením Marti-
ny Ptáčkové nacvičily pro tuto příležitost ukázku své činnosti.
Duben je měsíc bezpečnosti. Proto jsme se v tomto měsíci zaměřili na bez-
pečnost nejen v silniční provozu. Naplánovali jsme si také návštěvu Poli-
cie ČR. Policisté si s dětmi popovídají o všem, co je může potkat a jak se 
mají chovat na pozemních komunikacích. Společně se seznámí s doprav-
ními značkami, ukáží jim policejní výbavu, kterou při své práci potřebují.
Rádi bychom Vás informovali o našich zahraničních kamarádech z Glas-
gow. Již několik let si s touto mateřskou školou dopisujeme, vzájemně si 
vyměňujeme své zkušenosti. V poslední době komunikujeme prostřednic-
tvím emailové pošty a využíváme i službu Skype. Děti se tak se svými ka-
marády spojí obrazem i zvukem. 
V květnu nás čeká dračí týden, plný her a písniček zaměřených na po-
hádkové bytosti. Tento týden završíme společným výletem na Kunětickou 
horu. Zde děti uvidí pohádku Princ Bajaja.
Děti nastupující v září do první třídy pro své rodiče a kamarády nacvičují hu- 
dební pohádku Mrazík, kterou zahrají 27. května v sále městské radnice.
Na konec školního roku plánujeme oslavu Dne dětí, společný výlet, spor-
tovní týden a premiéru bude mít zábavné odpoledne, kde slavnostně 
ukončíme činnost kroužků a budeme se společně těšit na prázdniny.

Základní škola se hlásí

Zprávy z mateřské školy
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Velmi nás překvapil a potěšil zájem o novou rubriku. Slibujeme, že všichni 
zájemci dostanou možnost ukázat své snímky. Dnes se můžete seznámit, 
jak vidí Sezemice a okolí Josef Gabriel.
V příštím čísle zaostří svůj objektiv Břetislav Černý.

Sezemice objektivem



Na své výroční schůzi hodnotili členové MS Sezemice uplynulý myslivecký 
rok. Kromě mnoha jiných záležitostí byl jedním z hlavních diskutovaných  
témat průběh letošní zimy. Nevím, kolik z nás pamatuje takovou zimu, 
jaká byla ta poslední. Silné mrazy a neobvykle vysoká sněhová pokrývka, 
která držela od začátku ledna do konce února, způsobila obrovské problé-
my pro všechnu volně žijící zvěř. Chyběla jí nejen potrava, ale i nezbytný  
kontakt s půdou a zbytky rostlin, které hluboký sníh skryl. Pro nás, mys-
livce, to znamenalo jediné – výrazně zintenzivnit běžně prováděné přikr-
mování. Tady už nestačilo individuální krmení, zorganizovali jsme několik 
akcí, kdy za pomocí techniky bylo rozváženo zejména seno, ale i jaderné 
krmivo a okusové větve do míst s největší koncentrací zejména srnčí a za-
ječí zvěře. Velmi nás mrzí, že i přes veškerou snahu se nedalo zabránit ško-
dám, a to nejen na zvěři, ale i na porostech. Již během ledna a února jsme 
nacházeli padlé kusy hlavně srnčí zvěře, většinou důsledkem strádání a na-
prostého vyčerpání. Za těchto podmínek vysokého sněhu a silných mra-
zů stačí, když je zvěř na svých stávaništích vyrušena, ať už člověkem nebo 
volně pobíhajícím psem, a po uběhnutí několika stovek metrů ztrácí rychle  
poslední zbytky energetických zásob a po zálehu dochází většinou k její-
mu úhynu. Rád bych poděkoval Vám, kteří jste nás upozorňovali na nale-
zené uhynulé nebo oslabené kusy srnčí zvěře. V některém případě se po-
dařilo tuto zvěř zachránit, bohužel většinou se již nedalo mnoho dělat.  
Věříme, že nadcházející měsíce budou ke zvěři příznivé a zimní ztráty se 
podaří alespoň zčásti nahradit. S přicházejícím jarem se blíží i čas kladení 
mláďat a snůšek vajec. Naší snahou bude pokusit se zajistit zvěři oslabené 
tuhou zimou maximální ochranu před rušivými vlivy. Prosíme o ohledupl-
nost i Vás, kteří chodíte na procházky se svými pejsky, snažte se využívat 
zejména veřejné cesty a mít své čtyřnohé svěřence pod určitou kontrolou. 
Setkal jsem se s dotazem, zda je vůbec pro ochranu zvěře zákonná opora.  
Nemůžu než zopakovat citaci ze zákona č. 449/2001 Sb., kterou jsem 
uváděl v jednom z loňských čísel Sezemických novin:
§ 9 odstavec 1: Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s vyjímkou 
opatření k zabránění škodám působených zvěří a dovolených způsobů 
lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět 
další činnosti záporně působící na život zvěře…
§10 odstavec 1: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat je volně 
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího
Rozhodně není naším záměrem omezovat kohokoliv ve vycházkách, pro-
síme skutečně pouze o trochu ohleduplnosti a snad i o dodržování zákon-
ných norem. Věřím, že nebude nutno využívat pomoci Městské policie, je-
jíž spolupráce nám byla nabídnuta. Rádi uvítáme každý nápad na zlepšení  
ochrany přírody v okolí našeho města.
Uplynulá zima nenapáchala myslivcům pouze škody na zvěři. Přívalem 
sněhu došlo také k totální destrukci našeho zařízení na odchov bažan-
tích kuřat a tím i zničení výsledků stovek hodin práce všech našich členů.  
Konstrukce voliéry včetně opláštění a části podezdívek byla úplně zničena, 
hmotná škoda je ve výši několika desítek tisíc korun. Protože jsme se roz-
hodli odchovnu obnovit, bude spoluúčast každého člena nezbytná. 
Už od počátku roku provádíme úpravy porostů na hrázích rybníka, čeká 
nás v nejbližší době příprava a osetí políček a hlavně již zmiňovaná re-
konstrukce odchovny. Takže nic nového, i letošní rok bude pro sezemické  
myslivce opět zejména rokem pracovním.           M. Jeník, mysl. hospodář

ChCete, aby vaše děti četly?
Ráda bych se dnes na chvilku pozastavila nad touto otázkou. Často slý-
cháme, že dnešní děti nečtou. My, kteří pracujeme v knihovnách, však 
dobře víme, že to není tak úplně pravda. Dětské oddělení v naší knihov-
ně zaznamenává ročně přes čtyři tisíce výpůjček dětských knih a časopisů.  
Při besedách a akcích pro děti dobře rozeznáme, kdo svět knih objevil 
a kdo ne. Oborníci říkají, že zodpovědnost za to, zda dítě bude nebo ne-
bude čtenářským analfabetem, leží zejména na tandemu rodič – učitel.  
I já si myslím, že především role rodiče je v tomto ohledu velice důležitá, 
nebo spíš nenahraditelná. Jistě je pohodlnější posadit dítě před obrazovku, 
ať už televizní nebo počítačovou, a říkat si, že vhodným výběrem progra-
mů své dítě vlastně také vychovávám. Ale co fantazie? Pokud dítě uvidí své 
hrdiny na televizní obrazovce, těžko si pak představí, že by mohli vypadat 
jinak. Kniha je stále nenahraditelným pomocníkem při rozvoji i výchově  
těch, na nichž nám záleží nejvíce. Našich dětí. Dítě, které není zejména ro-
diči, ale i školou vedeno k četbě, si pravděpodobně vztah ke knize nikdy 
neudělá. Důležitá je přitom také vzájemná pomoc a podpora těch, kteří  

se snaží děti ke knihám přivést. Učitel, který děti motivuje různými soutě-
žemi a vyprávěním ke čtení, těžko něco zmůže, pokud rodiče jeho snahu  
nepodpoří a obráceně. Jak má rodič vysvětlit dítěti, že povinná četba je dů-
ležitá, když je i přes dnešní možnosti někde nezáživná a zastaralá. Dítě, kte-
ré umí číst, přesto může být čtenářským analfabetem, neboli nemít vztah 
ke čtení. Přitom nejdůležitější jsou první čtenářské krůčky. Pokud je dítě 
odmala vedeno ke knihám, rozvíjí se u něho schopnost soustředění, samo-
statného uvažování i představivosti. Velice důležitá je zde také volba knihy. 
Jen Vy své dítě znáte nejlépe. Víte, co ho baví, zajímá a těší. A tady Vám 
můžeme pomoci.V knihovnách se nachází nejen rozmanité množství knih, 
ale také lidé, kteří Vám s výběrem rádi poradí. To, že knihy nemusíte kupo-
vat, je také v dnešní době příjemná skutečnost. Proto neváhejte a začněte 
své děti vést ke knihám už teď. Vždyť podle výzkumů pouhé dvacetiminu-
tové každodenní čtení „zadělává“ na čtenáře. Ne doba, ne škola, ale my, 
rodiče můžeme nejvíce ovlivnit to, zda naše dítě bude, nebo nebude číst.  
Vždyť není nad pocit, že jsme pro svého potomka udělali to nejlepší.

Petra Procházková

nOC s andeRsenem
Letošní Březen – měsíc čtenářů ukončila dlouho očekávaná Noc s Ander-
senem. Naše knihovna se k této mezinárodní akci připojila již posedmé.
Tak jako pro dvacet malých čtenářů, tak i pro mě to bylo první společ-
né spaní v knihovně a očekávala jsem, jaká vlastně Noc s Andersenem 
bude.Zároveň jsem byla zvědavá, jak na to děti budou reagovat, pro ně-
které z nich to bylo i první spaní bez rodičů… Po všech velkých přípra-
vách na Noc s Andersenem přišel onen den D. V  pátek 26. března se 
ve večerní 18. hodině před knihovnou postupně začali scházet nocležníci. 
A protože Noc s Andersenem je pohádková noc k oslavě výročí narození  
H. CH. Andersena, přivítali jsme děti v pohádkových kostýmech, rozlouči-
li se s rodiči a mohli jsme zahájit dobrodružnou pohádkovou noc, jejíž sou-
částí byla hra nazvaná „Hry skřítka Knihovníčka“. Nejprve na děti čekala  
pohádková dílna, kde si vyrobily masky a vizitky se jmény, aby se navzá-
jem poznaly a mohly se oslovovat jmény. Poté se rozdělily se do skupin 
a pak už jen hurá soutěžit. Čekaly na ně nejen kvízy pro bystré hlavy,  
ale také sportovní soutěžení, večeře a očekávána noční hra. Společně jsme 
se vydali na dobrodružnou výpravu do ulic. Cesta vedla kolem zdejšího 
hřbitova a samozřejmě jako na každé dobrodružné výpravě nechyběla ani 
strašidla. Naši dobrodružnou výpravu však nečekaně zastihla i bouřka,  
která umocnila u dětí emoce, strach a obavy, zda danou cestu za pokla-
dem dokončí. Za sedm let trvání Noci s Andersenem se podle vyprávě-
ní vedoucí knihovny nikdy nic podobného nestalo. I když obavy nejen 
dětí, ale i nás byly na místě, stihli jsme se vrátit včas a dokončit celou 
hru v knihovně. Co říci, děti byly úžasné, soutěživé, plnily nelehké úko-
ly i s nástrahami, které na ně čekaly. Odměnou pak pro ně byl vysloužený  
poklad – kufr plný drobných překvapení a sladkostí. A protože se spát niko-
mu nechtělo, následovaly zábavné hry a tanec. Jak se říká, všechno má svůj 
čas a děti musely jít spát, uložily se v knihovně do svých spacáků a po pře-
čtení pohádek se oddávaly sladkému spaní. Když už to v knihovně všechno 
spalo, nakonec i my, knihovnice, jsme si na chvilku lehly k dětem. V sedm 
ráno následoval budíček a ještě jeden úkol, před knihovnu zasadit strom 
„pohádkovník“. Možná řada z Vás ani netuší, že již dva takové stromy, před 
knihovnou máme. Jsou označeny štítky a datem, kdy byly zasazeny. A jest-
li si myslíte, že děti byly unavené, naopak, s chutí se pustily do zasazová-
ní stromku, pak následovalo společné foto, loučení a odjezd domů. Co říci 
na závěr, Noc s Andersenem byla, tak jako děti, perfektní a nad moje oče-
kávání velmi příjemná. Domů jsem odjížděla sice unavená, ale spokojena.  
A o tom, že se Noc s Andersenem líbila i dětem, že jsme si ji společně užili, 
se můžete přesvědčit ve fotografiích na našich webových stránkách.

I. Jarkovská, dětské oddělení

Na začátku sezony pro příznivce a nadšence plastikového modelářství se  
6. března 2010 uskutečnil již 3. ročník soutěže a výstavy pod názvem:
„SEZEMICE MODEL 2010 aneb modelářské setkání pod Kuňkou“.
Pro soutěžící bylo vypsáno 6 dětských a 7 seniorských kategorií, které byly 
hodnoceny systémem líbí-nelíbí komisí zkušených modelářů pořádajícího 
klubu KPM Sezemice.
Ředitel soutěže (Ing. Svoboda Jan) společně s dalšími dobrovolníky vza-
li na sebe nelehký úkol uspořádat další ročník modelářského setkání 
v pardubickém kraji. Vlastní soutěž měla tradičně a dobře zažitý průběh.  
Od sobotního rána, probíhala přejímka modelů. Po uzavření přihlášek 
a slavnostním zahájení byla soutěž otevřena pro širokou veřejnost. V rám-
ci doprovodného programu mohli návštěvníci vyzkoušet své střelecké 
schopnosti v soutěži o sezemického „ostrostřelce“, dále zhlédnout upe-
čené dobroty a sladkosti v „ženské“ soutěži o sezemickou „vařečku“. 

Myslivecké sdružení
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Knihovna

„Sezemice model 2010“

  Manželé Kudrnovi děkují městskému úřadu a komisi pro občanské  
  záležitosti za blahopřání a dárek ke zlaté svatbě.         manželé Kudrnovi
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Pro nejmenší děti byl připraven dětský koutek, ve kterém mohly děti stavět 
papírové modely, hrát různé hry (pexeso či puzzle) nebo si malovat a kreslit  
omalovánky. Dále byly k vidění mimo soutěž papírové modely (celkem 5) 
a mimosoutěžní plastikové modely (celkem 8 modelů). Připravené ukázky 
RC modelů a airsoftových zbraní. Návštěvníci mohli také zhlédnout výstav-
ku modelů a cen domácího modelářského klubu.
Děti a všechny ženy měly vstupné zdarma.
Modeláři i návštěvníci tohoto modelářského setkání mohli od přítomných 
prodejců v rámci burzy zakoupit nové stavebnice či modelářské potřeby 
přímo na místě. Do prostorné a výborně osvětlené jídelny v Základní ško-
le Sezemice (zde se soutěž uskutečnila) zavítalo několik desítek „kitařů“  
nejen ze Sezemic a blízkého okolí, ale také soutěžící z dalších míst naší  
republiky (např. z Prahy, Pardubic, Hradce Králové, Neratovic, Tanvaldu,  
Náchoda, Českých Budějovic, Písku, Lázní Bohdaneč, Medlešic, Hlinska, 
Stráže nad Nisou aj.) Celkem bylo přihlášeno 137 soutěžních modelů, 
z toho 74 dětských modelů, což je oproti loňskému ročníku opět nárůst 
(vloni celkem 120 modelů). Nejen rodiče a příznivci plastikového modelář-
ství mohli na vlastní oči zhlédnout celou řadu velmi pěkných a zajímavých 
modelů. Do soutěže ve střelbě z kuličkových zbraní se zapojilo 15 střelců 
a v soutěži o „vařečku“ se zúčastnilo 5 žen. V odpoledních hodinách byly 
vyhlášeny oficiální výsledky a nejúspěšnějším soutěžícím předány diplomy 
a věcné ceny. Nejen v dětských a seniorských kategoriích, ale také prvním 
3 soutěžícím o sezemického „ostrostřelce“ a o sezemickou „vařečku“. 
Dále byla předána celá řada speciálních cen od sponzorů soutěže.
Závěrem pořadatelé poděkovali vedení ZŠ Sezemice (řediteli Mgr. Jiřímu 
Březinovi) za poskytnutí soutěžních prostor a samozřejmě všem sponzo-
rům, jmenovitě těmto firmám:
RCM Pardubice, AZ model, IJS MODEL, Agama-color, Agama-draco, Pi-
vovar Medlešice, Svopetra, Copycan, SDV model, Karlovarská Becherovka 
a CMK. Za podporu a věnování hodnotných cen neboť bez jejichž přispě-
ní by se celá soutěž nemohla vůbec uskutečnit! 
Spokojení vítězové, ať již děti, ženy či muži si domů odvezli velmi pěkné 
ceny. No a ostatní alespoň pěkné dojmy a chuť dokázat, že budou v příš-
tím roce určitě lepší než letos.
Mezi nejúspěšnější účastníky v dětských kategoriích se letos zařadila ze 
sezemických dětí pouze Kačenka Svobodová, a to 3. místem v katego-
rii Děti do 12 let – letadla! Kompletní výsledovku včetně „Speciálních cen 
od sponzorů“ a fotografií ze soutěže naleznete na této klubové adrese: 
„www.kpmsezemice.estranky.cz“
Takže závěrem můžeme konstatovat: Nashledanou v příštím roce při  
4. ročníku soutěže v plastikovém modelářství „SEZEMICE MODEL 2011“.

XXXvi. ROčník CyklistiCkéhO memORiálU JaRky kRátkéhO
Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci s městem Sezemice zve obča-
ny v sobotu 8. května 2010 na 36. ročník cyklistického závodu „memoriál  
Jarky Krátkého“. Závod se opět jede jako český pohár „Masters“, start 
je v 10.00 hodin.
V 9.00 hodin bude odstartován náborový závod mládeže. Zúčastnit se 
mohou žáci 6.–9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Zde je potře-
ba souhlas zákonného zástupce a ochranná přilba. Všechny mladé závod-
níky i diváky srdečně zveme k účasti.                 SCP

mladší žáCi a přípRavka na sOUstředění
Před zahájením jarní části fotbalové sezóny absolvovala mužstva našich  
malých nadějí soustředění v Orlických horách. Zúčastnilo se ho celkem  
31 dětí v doprovodu trenérů a dalších pomocníků z řad rodičů. Pod zá-
štitou starosty města pana Bohuslava Kopeckého a fotbalového oddílu TJ 
Spartak Sezemice proběhlo ve dnech 31. března až 4. dubna v rekreačním 
zařízení Astra Dlouhé Rzy. Počasí si s námi tentokrát pěkně pohrálo, takže 
si kluci vyzkoušeli tréninky za zimy a deště, další den bylo krásně slunečno 
a teplo a jedno ráno nás vítalo 25 centimetry nového sněhu, který během 
dne zase roztál. Aprílové počasí jako vyšité. Celý pobyt tak provázelo neu-
stálé převlékání a sušení mokrého oblečení. U mladších žáků byly tréninky 
zaměřeny především na zvýšení fyzické kondice. Výběhy do okolních kop-
ců, různé varianty posilování, běhání a pohybových her. Kluci z přípravek 
se v rámci možností soustředili na práci s míčem, ale vzhledem ke špatným 
podmínkám na místním hřišti se i oni často vydávali „poznávat krásy okolí“.  
Všichni makali naplno, a proto jsou trenéři všech zúčastněných mužstev 
spokojeni jak s přístupem k tréninkům, tak i s pohodovou atmosférou 
ve volných chvílích. Organizátoři děkují všem, kteří osobně pomáhali zajis-
tit zdárný průběh celé akce. Dík patří i našim sponzorům: hospodě U Buku 
Bukovina, Pekařství MarPek Sezemice, paní Rudolfové Sezemice a firmě 
FLOR Sezemice za finanční příspěvky a suvenýry pro děti. 

trenéři mládeže TJ Spartak Sezemice

střeleCký klUb sezemiCe
S blížícím se koncem zimy se i nám blíží konec vzduchovkové sezóny.
Poslední závod jsme 6. 3. odstříleli v Týništi. Bylo to páté finálové kolo ligy. 
A výsledky: V kat. VzPu 30 dívky do 12 let si Dvořáková Kamila vystřílela 
1. místo – zlatou medaili s absolutním nástřelem 300 b., 2. místo – stříbr-
nou medaili Procházková Kateřina s 297 b. a s 292 b. 3. místo – bronzo-
vou medaili Hrobařová Lenka. V kat. VzPu 30 chlapci si vybojoval 3. místo 
s 291 b. Turzo Jiří – bronzovou medaili, na 4. místě se umístil Burda Jan 
s 288 b. V kat. VzPu 30 do 14 let dívky Štěrbová Veronika s 298 b. obsadi-
la 2. místo – stříbrnou medaili a v kat. dorost VzPu 40 si Novák Jakub s ná-
střelem 392 b. odnesl zlatou medaili za 1. místo. V pistolové disciplíně si 
dobře vedl Forman Jakub a s 366 b. se umístil na 1. místě se zlatou medaili.  
Nesmíme ale zapomenout i na ostatní naše závodníky, kteří byli obdaro-
váni malými dárečky za umístění a účast. Jsou to Hovorka Petr, Stiller Ivan, 
Suchánek Petr, Blažek Leoš, Vávra David, Čihák Tomáš a Adamová Jana.
Také 7. 3. jsme ukončili pátým kolem soutěž „O putovní pohár SSK 
Chrast“. Po součtu tří nejlepších výsledků se střelci z našeho klubu umísti-
li takto: Ve vzduchové pušce VzPu 40 – Novák Jakub – 1. místo, Adamová 
Jana – 6. místo, Štěrbová Veronika – 8. místo, Svobodová Nikol – 9. mís-
to, Hozáková Stanislava – 10. místo, VzPu 60 – Čihák Tomáš – 5. místo, 
V družstvech puškaři skončili na 3. příčce.
Ve vzduchové pistoli VzPi 40 – Forman Jakub – 1. místo, Růžička Roman 
6. místo, ve VzPi 60 se zúčastnili i Čihák František a Demut Aleš. V druž-
stvech obsadili sezemičtí pistoláři 6. místo.
S jedenácti dětmi jsme 13. 3. odjeli do Hradce Králové na závod „Memoriál  
Aleny Greplové“ a zároveň s ním se střílel i „Přebor východočeského re- 
gionu“. Naši byli dobře připraveni, a proto ovládli přední příčky výsledkové 
listiny. V disciplíně VzPu 30 (vleže) do 12 let si nástřelem 299 b. Procház-
ková Kateřina vybojovala 1. místo – zlatou medaili a zároveň jí byl udě-
len titul „Přeborník Východočeského regionu“ . 2. místo – stříbro obsadila  
s nástřelem 299 b. Hrobařová Lenka a 3. místo – bronz získal s 294 b.  
Burda Jan. Čtvrtý byl Turzo Jiří, sedmá Dvořáková Kamila, osmý Hovorka 
Petr, na desátém Beránek Josef a hned za ním Suchánek Petr a Stiller Ivan. 
Ve stejné disciplíně, ale do 14 let si Štěrbová Veronika vydobyla 2. mís-
to nástřelem 298 b. a získala stříbrnou medaili. Na čtvrté pozici s 293 b.  
skončil Morávek Matěj. Na všechny soutěžící se dostaly drobné ceny.
A nyní nás čekají ty nejdůležitější závody – mistrovství ČR, tam se vše ukáže. 
Mistrovství ČR ze vzduchových zbraní se konalo ve dnech 20.–21. 3. 2010 
na plzeňské střelnici. První den byly stanoveny pistolové disciplíny. V dis-
ciplíně VzPi 40 ran v kat. dorostenci do 16 let si dosáhl na metu nejvyšší  
Forman Jakub. Nástřelem 368 b. si vybojoval nádherné 1. místo. Na stup-
ni vítězů mu zlatou medaili předal president ČSS p. Baroch a zároveň i di-
plom s titulem „Mistr České republiky pro rok 2010“. V tomto dni si nevedl  
špatně ani Hrobař Petr. V disciplíně VzPi 60 ran v kat. junioři si po finálo-
vém rozstřelu udržel sedmou příčku. Druhý den 21. 3. se střílely puškové  
discipliny. Náš klub zastupovali Adamová Jana, Čihák Tomáš, Štěrbová Ve-
ronika a Novák Jakub,. Všichni se snažili udělat co nejlepší výsledek, ale 
největší překvapení nám přichystal Novák Jakub. V disciplíně VzPu 40 ran 
v kat. dorost do 16 let jsme na výsledkové listině četli: 1. místo Novák Ja-
kub 384 b. Ještě několikrát jsme se byli přesvědčit na vlastní oči, že máme 
opět zlato. Na slavnostním předávání byl dekorován rukou státního trenéra  
p. Šaňáka zlatou medailí a byl mu předán diplom s titulem „Mistr Čes-
ké republiky pro rok 2010“. S velkou euforií jsme odjížděli domů – za dva 
dny – dvě zlaté medaile. V padesátileté existenci klubu jsou to první zlaté 
medaile a tituly mistrů ČR a doufáme, že ne poslední.
V sobotu 3. 4. se ze všech koutů naší republiky sjeli trenéři se svými svěřen-
ci na Mistrovství ČR mládeže 2010 ve sportovní střelbě v kat. dívky a chlap-
ci 12–14 let. Od nás byli nominováni Dvořáková K., Hrobařová L., Pro- 
cházková K., Svobodová N., Štěrbová V., Burda J., Morávek M. a Turzo J. 
Zároveň přijeli fandit i rodinní příslušníci. Konkurence byla veliká. Toho jsme 
si byli vědomi a děti jsme na to během sezóny připravovali. Po slavnost-
ním zahájení a státní hymně se u některých začala projevovat tréma. I přes 
veškeré uklidňování ze strany trenéra si nervozita vybrala svou daň ve for-
mě špatných výsledků. Na druhou stranu zase jiní psychickou zátěž udrželi 
na uzdě a dobře nastříleli. V kat. VzPu 30 ran dívky do 12 let se nejlepším 
výsledkem mohla pochlubit Procházková Kateřina. Na palpostě pracovala 
svědomitě a rozhodčí jí napočítali 298 b. (z toho 27 středových desítek).  
Umístila se těsně „pod bednou“ tj. na 4. místě a bronzová medaile jí unikla  
o jeden jediný bodík. I když to bylo pro ni velké zklamání, pro nás to je 
velký úspěch. I Hrobařová Lenka zdárně odstřílela a s 297 b. obsadila os-
mou příčku. Ve stejné kat., ale dívky do 14 let, podaly dobrý výkon i Štěr-
bová Veronika s 297 b. na 5. místě a Svobodová Nikol s 296 b. na 8. místě.  
Chválíme i eléva Burdu Jana, pro kterého to byl první tak velký závod.  
Sezemické družstvo (Procházková, Hrobařová, Dvořáková) skončilo v mlad-
ších do 12 let na 7. místě.
A zhodnocení sezóny? V něčem se nám dařilo, něco musíme vylepšit, a pro- 
to si po tréninku s dětmi sedneme, úspěchy oslavíme, neúspěchy rozebe-
reme, aby jich v budoucnu bylo co nejméně.                SSK Sezemice

Sport



výsadba zeleně a parkování vozidel
Jistě většina našich občanů po letošní nekonečně dlouhé zimě zazname-
nala rozsáhlou proměnu některých ulic v Sezemicích. Již od loňského roku 
probíhá v našem městě rozsáhlá výsadba okrasných stromů. Rekultivace 
rozježděného či jinak poškozeného trávníku bude následovat, někde již 

byla realizována.
Tímto článkem chci upozornit občany, aby vždy 

zvážili, zda je nezbytně nutné takto upravené 
plochy využívat pro parkování svých vozidel. 
Svým jednáním nejenom ničí práci a úsilí dru-
hých, ale zároveň se dopouštějí přestupku 
dle § 47/1g, zák. číslo 200/1990 Sb. Jedná se 
o tzv. zábor veřejného prostranství, kdy výše 

pokuty uložené městskou policií může do-
sáhnout až 1000 Kč. Myslím si, že zachování této 

zeleně pro příští léta stojí za udělání „pár kroků“ navíc.
Vrchní str. Horák

Informace

8 www.sezemice.cz

Dne 6. 3. 2010 se ve Velkých Kolodějích v hostinci U Pařízků konal již třetím 
rokem dětský karneval. Účast byla veliká, na děti čekaly různé soutěže s odmě-
Dne 6. 3. 2010 se ve Velkých Kolodějích v hostinci U Pařízků konal již třetím 
rokem dětský karneval. Účast byla veliká, na děti čekaly různé soutěže s odmě-
Dne 6. 3. 2010 se ve Velkých Kolodějích v hostinci U Pařízků konal již třetím 

nou a jako loni tak i letos si každé dítko odneslo nějakou tu maličkost z tomboly. 
Doufám, že se všem karneval líbil a rádi přijdou zase příště. Všem, kteří se za-
sloužili o hladký průběh letošního karnevalu, děkuji.              Jana Walderová

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,
OBÁLKY, 
POHLEDNICE,
BANKOVKY A MINCE,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli.

Komise sociální a zdravotní pořádá:
Humanitární sbírku 

kde: víceúčelový sál sezemice
kdy: v sobotu 5. června 2010 od 7.30 do 14.00 hodin
sbírka: šatstva, ložního prádla, věcí do domácnosti

VINOTÉKA S KAVÁRNOU
Nově otevřená vinárna 
Vás všechny srdečně zve 
k příjemnému posezení 
v nově zrekonstruovaném 
a velmi příjemném prostředí.
Nabízíme uspořádání akcí jako např. 
oslavy narozenin, malé svatby, třídní 
setkání, promoce a dále dle dohody.

PODLAHY ERBER 
Vám nabízí

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292

dětský karneval 2010
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„májové posezení s hudbou“
vážené dámy, vážení pánové,
přemýšlíte, co s volným časem o víkendu? 

Posloucháte rádi hudbu, posedíte si u sklenky vína či šálku kávy a zakous-
nete se do něčeho dobrého? V tom případě pro Vás máme inspiraci!

v sobotu 8. května 2010 od 13.00 hodin do 17.00 hodin
si budete moci tyto slastné pocity vychutnat 

spolu se svými přáteli plnými doušky. Stačí, když Vaše kroky 
za pěkného počasí zamíří na hřiště TJ Spartak Sezemice – v případě bouře, 

vichru, deště – do velkého sálu Sezemického domu. 
Máme pro Vás připravené „Májové posezení“, při kterém Vám bude hrát 

chrudimská kapela BIG BAND 
a jako bonus navíc na Vás bude čekat i malé překvapení…

Tak tedy: Sbalte dobrou náladu, prima přátele i své děti a přijďte si posedět. 

Srdečně Vás zveme!      za TJ Spartak Sezemice Eva Holečková
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otvírací doba:  PO-PÁ od 14:00-22:30 
SO-NE od 13:00-22:30 

Tyršovo nám. 28
Sezemice 533 04
tel.: 777 162 904
tel.: 776 441 188

Nabízíme moravská vína od Krista z Milotic.

• Pokládka 
plovoucích podlah

•Pokládka parket

•Renovace parket

•Pokládka linolea

• Pokládka koberců

•Pokládka korku

•Broušení parket

• Vyrovnání 
a štěrkování 
podkladů

tel.: 731 533 259
email: erber.podlahy@seznam.cz

MILAN ERBER
CHVOJENEC 71
IČO 48183482

Nehtové studio provozuje Radka Plačková
Mezi Mosty 693, Sezemice
(v budově hasičské zbrojnice)

Provozní doba: dle objednání na tel.: 723 590 523

MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ


