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Každý z nás prožívá život tak, jak si ho přeje prožít… Někdo dává před-
nost teplu rodinného krbu, někdo naopak vyráží do světa a objevuje pro 
našince dosud nepoznaná a hodně vzdálená místa. Jedním z takových 
cestovatelů je i sezemák Tomáš Halda. S Tomášem jsem si povídala krát-
ce před jeho další cestou do Libanonu. Není to jeho první cesta, naopak. 
Blízký Východ mu naprosto učaroval a strávil tam několik let. Pojďme se 
ale vrátit na začátek jeho prvního dobrodružství.

Tomášovi je 35 let, vystudoval střední průmyslovou školu v Chrudimi, 
později pak jazykovou školu také v Chrudimi. Vždycky měl tendence 
objevovat jiné krajiny. Nedělalo mu problém se sbalit a jet na brigádu 
po evropských státech. Vždycky zbyl čas mezi prací poznávat jiné kultu-
ry, potkávat zajímavé lidi. Když projel prakticky celou Evropu a nasbíral 
řadu zkušeností, rozhodl se, že se podívá trochu dál a vyrazil na svou 
první dlouhou cestu na Blízký Východ.

Jaké bylo tvoje první setkání se Sýrií?
„Vyrazil jsem stopem, moc jsem ještě připravený nebyl, nevěděl jsem, 
co mě čeká. Prvně mně učarovali lidi, extrémní pohostinnost. Místní mě 
zvali k sobě domů, byli velice přátelští, stopem se tam jezdilo bez pro-
blémů. Bylo mi jasné, že tam vládne tvrdá totalita. Pro mě to ale zname-
nalo absolutní bezpečí, vůbec jsem se tam nemusel bát. Kriminalita tam 
v podstatě nebyla. Byl jsem ze všeho nadšený – z kultury, jak už jsem 
říkal, z jejich vřelého přijetí… Chtěl jsem ale poznat víc. 

Další cesta byla do Izraele a okupované Palestiny a trvala téměř dva 
roky. Přijel jsem tam v lednu a také v té době stopem. Byl to pro mě 
obrovský zážitek, bydlel jsem ve starém Jeruzalémě, našel jsem si práci 
v restauraci, poznával jsem město, pak jsem odjel do Eilatu k Rudému 
moři. Tam jsem také pracoval, tentokrát jako tesař na pláži. Za našetřené 
peníze jsem jel do Egypta. V Káhiře jsem si lehce „přičichl“ k fi lmové-
mu umění. O bílé cizince byl poměrně velký zájem, tak jsem si zahrál 
v jednom seriálu. Tady se bohužel nikdy nepromítal. Málokdo ale asi ví, 
že po Americe a Indii je Egypt třetí největší zemí s fi lmovou produkcí. 
Hrál jsem německého agenta, kouřil dýmku a tvářil se nepříjemně. Do-
stal jsem kuře a 60 liber za den, prostě super týden. Cestoval jsem dál 
po zemi a snažil jsem se poznat co nejvíce egyptských míst.“

Měl jsi někdy strach?
„Ne, neměl. Snad jen z řidičských schopností lidí, které jsem si stopnul. 
Nakonec jsem proto raději jezdil vlakem. Třetí třída byla taky silným zá-
žitkem. Spal jsem v levných hotelích. Za 5 dolarů na noc. Sice je to dost 
neútulné, ale dá se to, sám o sobě je to zážitek. Teď už jsem z toho trochu 
unavený, když mám bydlet v nějaké díře, ale tehdy jsem to bral, tak jak 
to bylo. Dva dny jsem byl i „zavřený“. Jel jsem totiž do oblasti středního 
Egypta, kde se tehdy trochu střílelo. V těchto místech se turismus moc 
nepěstuje, vystoupil jsem z vlaku a hned se mě ujali tajní policisté. Na-
bídli mi doprovod do luxusního hotelu, ale já jsem odmítl. Tak mě radě-
ji obrněným transportérem nechali odvézt na služebnu do sousedního 
města. Měli totiž strach, aby se mi něco nestalo. Nebylo to proto doslova 
a dopísmene zavření, ale nepustili mě nikam. 

Pak jsem se vrátil do Izraele. Pracoval jsem ještě krátce v Eilatu, po-
tom v Tel Avivu. Nakrátko jsem odletěl do Německa. Kamarád mně tam 
sehnal brigádu v automobilce. Vydělal jsem nějaké peníze a zase jsem 
se vrátil do Izraele. Stal se ze mě řidič v opravně televizí. Hodně jsem 
četl a zajímal se o blízkovýchodní politiku, chodil na přednášky, stýkal 
se s místními novináři. Tenkrát jsem měl židovskou přítelkyni. Přes ni 
jsem dostal nabídku pracovat pro stanici BBC jako dopisovatel. V té době 
v Izraeli probíhala druhá intifáda a já jsem dostal příležitost komentovat 
právě probíhající události.“

Po návratu do Čech začal Tomáš pracovat jako hlavní redaktor v pardu-
bickém Evropském vydavatelství a stále více se věnoval psaní a foto-
grafování. Dlouho tu ale nezůstal a vrátil se do Sýrie. Jeho poznávání 
Blízkého Východu dostalo totiž úplně nový rozměr – 
více než milión uprchlíků z Iráku. Tuto velice dů-
ležitou kapitolu jeho života otevřeme v příštím 
čísle Sezemických novin. Navíc na měsíc září 
připravujeme besedu a výstavu jeho fotogra-
fi í iráckých uprchlíků. Fotografi e poputují 
po Rakousku a Anglii i do Sezemic. 

Rozhovor připravila 
Majka Schillerová

Ze Sezemic 
až na Blízký Východ….



Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město životnímu prost-
ředí řadu surovin. v minulém roce občané odevzdali k recyklaci 286 
televizí a 161 monitorů.
Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé 
spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu 
ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci sklení-
kových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla ana-
lýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci 
občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotře-
buje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobní-
ho automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti 
sprchování. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení je pro životní prostředí přínosný.

Město Sezemice TV Monitory Celkem

Počet sebraných kusů za rok 2010 286 161 447

Úspora elektrické energie (MWH) 46 20 66

Úspora ropy 827 491 1 318

Úspora primárních surovin (t) 2 784 224 3 008

Úspora vody (m3) 213 130 121 816 334 946

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 41 26 67

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2) 13 5 18

uPozorNěNí
Upozorňujeme občany, že v souladu se zákonem 449/2001 Sb., s při-
hlédnutím ke znění paragrafů 9 a 10 se není možno pohybovat s volně 
puštěnými psy polními a lesními pozemky mimo veřejné cesty. Po doho-
dě s Honebním společenstvem a Mysliveckým sdružením je dále možno 
k vycházkám využívat i lokalitu mezi Náhonem a Loučnou od tréninkové-
ho hřiště Spartaku ke splavu a bývalou pastvinou po levé straně silnice 
na Časy, pouze do úrovně evangelického hřbitova. 
Dohled nad dodržováním bude mít i městská policie, žádáme občany 
o respektování těchto pravidel.

zlAtá SvAtbA
Zní to až neuvěřitelně, ale naši sezemičtí spoluobčané, manželé Novákovi, 
oslavili v měsíci dubnu tohoto roku „Zlatou svatbu“.
Zástupci komise pro občanské záležitosti v Sezemicích manželům Nová-
kovým k jejich výročí přišli s kytičkou popřát. Bylo to opravdu milé setká-
ní. Jubilanti zavzpomínali a vyprávěli o svém společném životě.
Ke zlaté svatbě přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a ještě mnoho spo-
lečných let.

Za komisi pro občanské záležitosti Břetislav Černý 

Poděkování
Manželé Jana a Vladimír Novákovi děkují Městskému úřadu v Sezemicích 
za blahopřání k 50. výročí svatby.

měStSká Policie iNFormuje
Vážení spoluobčané, v nynějším příspěvku bych Vás rád alespoň okrajově 
seznámil s konkrétní činností MP Sezemice. Mnozí občané možná nevědí, 
co vlastně děláme nebo čím se zabýváme. Uvádím zde proto výpis činnos-
ti za měsíc březen, což by pro názornost mělo stačit. 
březeN 2011
• přijato oznámení o proříznuté pneumatice na osob. vozidle v Tyršově 

nám. – zjištěna majitelka poškozené pneu, pořízena fotodokumentace
• přijato tel. oznámení o volně pobíhajícím psu, který poničil vrata u ro-

dinného domu – pes odchycen, zjištěna majitelka psa, pes předán maji-
telce, která se domluvila na úhradě vzniklé škody na vratech

• Němčice – měření rychlosti – 4x BP 
• Dříteč – přijata tel. žádost o pomoc při hledání ztraceného psa – pes 

nalezen a předán mejitelce
• Počaply – přijato tel. oznámení o volně pobíhajícím psu na vozovce 

– francouzský buldoček – pes odchycen a převezen na služebnu MP
• přijato tel. oznámení o třech volně pobíhajících psech v areálu školy 

– psi odchyceni, zjištěni majitelé psů a psi předáni majitelům
• Sezemice – Pardubická – měření rychlosti – 5x BP
• předání psa do opatrování (francouzský buldoček) – Braňany, okr. Most
• Spojil – měření rychlosti – 3x BP 
• Němčice – měření rychlosti – 5x BP 
• přijata žádost o odchyt psa v ulici Žižkova – pes odchycen, zjištěn majitel 

psa a pes vrácen majiteli
• asistence SHD Sezemice – požár v katastru Němčice 
• PČR Dubina – porada s velitelem
• přijato tel. oznámení o volně pobíhajícím psu v ulici Jiráskova – pes 

odchycen, zjištěna majitelka psa (zjištěno, že není zaplacen poplatek 
za psa) – předáno MÚ Sezemice 

• žádost MÚ Sezemice o kontrolu kamerového záznamu v ulici Havlíčkova 
x Jungmanova – poničená DZ – předáno MÚ Sezemice 

• asistence PČR – kontrola kamerového systému
• žádost občana o pomoc při otevření vozidla (zamkl si klíče ve vozidle) 

– přivolána fi rma FIKEJS
• Sezemice – Masarykova – měření rychlosti – 1x BP 
• Němčice – měření rychlosti – 4x BP 
• asistence službě sociální péče – zjištěny rozbité balkonové dveře u starší 

osoby, pachatel nezjištěn, na místo přivolán sklenář
• Spojil – přijato tel. oznámení o kouři v lese – přivolána hlídka MP Pardu-

bice, věc předána k dořešení MP Pardubice
• nález uhynulého psa v lese směr Veská – pes převezen do Pce na veterinu
• Spojil – porada se starostou
• oznámení PČR podezření z TČ pomluvy – pořízena fotodokumentace 

– předáno PČR
• Spojil – měření rychlosti – 2x BP 
• Spojil – stížnost starosty na volné pobíhání psů – zjištěni majitelé psů 

– řešeno domluvou
• asistence HZS – zjištěn požár travního porostu v ulici Jiráskova – zjiště-

ni pachatelé, kontaktování matky pachatelů, uvědoměn starosta města 
Sezemice (fi nanční náhrada) 

• Spojil – tel. žádost starosty o řešení dvou osob za porušení vyhlášky 
o volném pobíhání psů – osoby zjištěny, řešeno domluvou – od přestup-
ců přijato oznámení pro přestupek občanského soužití – věc v řešení

(BP = bloková pokuta, VP = veřejný pořádek)

– Prováděny pravidelné kontroly veřejného pořádku (VP) Sezemic
– Prováděny pravidelné kontroly VP okrajových částí Sezemic
– Zajištěn BESIP u přechodů
– Každou středu prováděna kontrolní a preventivní činnost Němčice
– Každou noční směnu prováděny kontroly v obci Chvojenec, Býšť a Spojil
– Trvalý úkol: dohled nad VP v okolí školy, dohled v okolí pošty a spořitelny

celkem uloženo:
• Měření rychlosti: 7x  • Domluvy: 5x
• Výzvy: 8x  • Blokové pokuty: 7x
• Dořešené výzvy: 7x • Odchyt psů: 8x
• Upozornění: 9x  • Zjištěna závada na komunikaci: 1x

vrchní strážník Zdeněk Horák

Zprávy z radnice
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Prosinec 2010: tereza marková, Natálie kadlíková

Leden 2011: kateřina brandýská, tadeáš hakl

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí. 

Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním 
osobních údajů svého děťátka.

Narozeníček
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Akce v Sezemicích
Nejen občané Sezemic a přisloučených obcí se mohou těšit v následu-
jících dnech na řadu tradičních i nových kulturních a sportovních akcí. 
Pro úplnost přinášíme malý přehled. Věříme, že si vyberete a přijdete se 
podívat a pobavit se. 
Bližší informace najdete uvnitř Sezemických novin, na městských nástěn-
kách, na kabelové televizi a také na webu města 
– www.sezemice.cz

Těšíme se na Vás

Datum Akce Pořádá Místo

30. 4. Slet čarodějnic Město Sezemice 
a Spartak

Areál  
Spartaku Sezemice

 5. 5. Májové setkání  
nejen s dechovkou Město Sezemice Sál Sezemického domu

 7. 5. Hop sem – hop tam Agility Sezemice Cvičiště Sezemice

 7. 5. 37. ročník  
Memoriálu J. Krátkého Cyklistický oddíl Sezemice

27. 5. Festival kapel Kamil Hajník Areál  
Spartaku Sezemice

 1. 6. Dětský den s knihovnou Knihovna Sezemice Knihovna Sezemice

10. 6. Dětský den Město Sezemice 
a Spartak 

Areál  
Spartaku Sezemice

11. 6. Step by rock Kamil Hajník Areál  
Spartaku Sezemice

16. 6. Pasování prvňáčků Knihovna Sezemice Knihovna Sezemice

18. 6. Čtyřválec – zábava Kamil Hajník Areál  
Spartaku Sezemice

18. 6. Paní Piperová zasahuje 
od 19.00 hod. Ochotníci Sezemice Sál Sezemického domu

19. 6. Paní Piperová zasahuje 
od 17.00 hod. Ochotníci Sezemice Sál Sezemického domu

23. 6. Školní akademie Základní škola 
Sezemice Sál Sezemického domu

24. 6. Paní Piperová zasahuje 
od 19.00 hod. Ochotníci Sezemice Sál Sezemického domu

25. 6. Dandy cup  
– fotbal. turnaj hospod Kamil Hajník Areál  

Spartaku Sezemice

25. 6. Oslavy 130 let SDH 
Sezemice SDH Sezemice Sezemice 

28. 6. Vyřazování deváťáků Základní škola 
Sezemice Sál Sezemického domu

30. 6. Rozloučení se školou Knihovna Sezemice Knihovna Sezemice

PANí PiPerová zASAhuje
Znáte paní Piperovou? Pokud ano, tak jistě víte, že je to hlavní posta-
va detektivní komedie anglického autora Jacka Popplewela. Tento veselý 
a zamotaný příběh jsme si jednohlasně vybrali k nastudování a již od loň-
ského podzimu se dvakrát týdně scházíme, učíme se dlouhé texty, zkou-
šíme na jevišti, pilujeme, občas se i pohádáme, ale nakonec nás všechny 
usmíří výborné buchty Jiřinky Kolářové. Hra není jednoduchá, ale hubatá 
a mazaná paní Piperová nás dostala svým vtipem a humorem, takže se při 
práci chvílemi i královsky bavíme a nelitujeme volného času. 
A kdy bychom měli dospět k cíli? Premiéra se uskuteční v sobotu 18. červ-
na 2011 v 19.00 hod. a představení zopakujeme v neděli 19. června 2011 
v 17.00 hod. odpoledne. V případě zájmu budeme hrát ještě v pátek  
24. června 2011 v 19.00 hod. večer, samozřejmě vždy v sále sezemické 
radnice. Vstupenky lze zakoupit již od 1. června v obchodě Elektro –  
Holubovi v Masarykově ulici. 
Držte nám tedy palce, ať hru zdárně dokončíme, ať nás paměť nezradí, 
a přijďte se podívat na své sousedy a známé, kteří svá povolání vymění 
na chvíli za „prkna, která znamenají svět“. Těšíme se, že se pobavíte a váš 
potlesk bude naší největší odměnou.

Sezemičtí divadelní ochotníci

Nová SlužbA Pro SeNiory. chcete ji?
Městská knihovna Sezemice by ráda věnovala svoji pozornost nejenom 
dětem a aktivním čtenářům, ale i seniorům. Samozřejmě především ze 
Sezemic a okolí. Učili jsme Vás při školení počítačové gramotnosti, organi-
zovali jsme „Hašlerky“ i Povídání s promítáním. Nakoupili jsme knihy dle 
Vašeho přání i knihy pro neslyšící, takzvané audioknihy. Naším hlavním 
úkolem ale je učinit knihovnu dostupnou i těm, kteří do ní z jakéhokoli 
důvodu nemohou přijít. V loňském roce jsme zpracovali projekt s názvem 
Knihovna jde za Vámi a byli jsme úspěšní. 
Rádi bychom proto, abyste se nám Vy, kteří byste rádi četli, ale z nějakého 
důvodu nemůžete do knihovny přijít, ozvali. 
Zavolejte nám, napište, nebo pošlete rodinného příslušníka či známého. 
Společně jistě najdeme cestu, kterou bude moci knihovna přijít i k Vám.

Za knihovnu Petra Procházková

Nový klub Pro DiAbetiky Sezemice
Milí přátelé, 
protože se na mě stále častěji obracíte a žádáte o radu, pokusím se v ná-
sledujícím období zodpovědět vaše rozmanité dotazy. 
téma – DiAbeteS. 
Pro někoho slovo nenáviděné a zapuzované, pro jiného slovo nepocho-
pené. Slovo, které nám kompletně a od základu změní život. Ale máme 
opravdu důvod tuto nemoc nenávidět? Má smysl s ní urputně bojovat? 
Co nám přinese sebelítost? 
Pojďme se společně zamyslet nad naším uvažováním a celkovým postojem 
k životu. Zamysleme se my zdraví i my nemocní. Zdraví těžko chápou po- 
city diabetika a diabetik to ví. Proto se většina z nás stáhne do ulity a pře-
stane žít PlNohoDNotNým životem. Pojďme se na cukrovku podí-
vat z jiného úhlu pohledu. 
To ona zastavila naše kroky na cestě do černého tunelu. To ona nám 
rázně řekla STŮJ, tvoje cesta je u konce. Jsi unavený, vyčerpaný. Probuď 
se člověče a začni dělat něco pro sebe. Nemůžeme mít většího přítele, 
než je cukrovka. Nikdy ji nevyženeme ze svého života, nikdy ji nevypudí-
me ze svého těla. Usadila se v nás navždy a stále nás bude upozorňovat 
na to, co děláme špatně. Už jsi toho vypil dost, nepřejídej se, hýbej se 
konečně, nestresuj se, nenech se využívat, nepracuj tolik, nesleduj, co si 
koupí soused... Přestaňme vinit ze svého neúspěchu stát, partnery, firmu, 
lékaře, dietní sestru a jiné. Je to jen naše ruka, která vede do úst sladké 
dortíky, mastné klobásy, brambůrky či popcorn. Je to náš mozek, který 
nám velí nikam nechoď, vždyť je venku ošklivě. Nejezdi na kole, pohyb 
přece nemáš rád. 
Moc bych si přála, milí zdraví i nemocní přátelé, abychom se společně 
pokusili naše myšlení přehodnotit, předávali si zkušenosti, vyměňovali si 
osvědčené recepty a poskytovali zázemí nově zjištěným diabetikům v na-
šem Klubu pro diabetiky v Sezemicích.
Více informací neleznete na www.alttyll.estranky.cz

Ivana Tyllerová
Poradce zdravého životního stylu a diabetik 2. typu

NároDNí AbilymPiáDA
Pardubické občanské sdružení Česká abilympijská asociace (informace 
na www.caacz.cz) již řadu let velice aktivně pracuje ve prospěch osob 
se zdravotním postižením. Velmi oblíbenou každoroční akcí je abilym-
piáda, národní soutěžní přehlídka schopností a dovedností osob s růz-
ným stupněm a typem zdravotního postižení v disciplínách řemeslného 
i volnočasového charakteru. Letošní 19. ročník se uskuteční v pátek  
27. a v sobotu 28. května od 9 do 17 hodin ve velké hale pardubické ČEZ 
arény (zimní stadion). 
Vždy je úžasné sledovat nejen nevidomé, neslyšící či vozíčkáře, s jakou 
vervou se snaží co nejlépe se vypořádat se soutěžním zadáním, např. 
v aranžování květin, háčkování, košíkářství, návrhu plakátu, dřevořezbě, 
cukrářství i v dalších více než 20 disciplínách.
Na abilympiádě se ale nejen soutěží, organizátoři připravují vždy i celo-
denní doprovodný program se zajímavými akcemi. Letošními lákadly se 
mohou mj. stát ukázky výcviku asistenčních psů, jízd modelů trucků nebo 
taneční vystoupení s hadem či mečem. 
Novinky z oblasti rehabilitační, zdravotní, kompenzační apod. techniky 
nabídne výstava ABI-REHA, kde se s velkým zájmem může setkat před-
stavení speciálního miniauta uzpůsobeného pro vozíčkáře. Dostatečný 
prostor dostanou také chráněné dílny, na jednotlivých stáncích budou 
nabízet výrobky svých zdravotně postižených zaměstnanců, především 
různé dárkové či ozdobné předměty. 
Vrcholem doprovodných akcí bude páteční večerní koncert oblíbené sku-
piny Čechomor v malé hale. 
Pokud tedy uvažujete o nějakém netradičním prožití závěru posledního 
květnového týdne, neváhejte a přijeďte se podívat do Pardubic, že i život 
se zdravotním postižením může být plný elánu.

Miloš Kajzrlík, Abilympijský zpravodaj

Informujeme
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Základní škola se hlásí

Zprávy z mateřské školy

Opět se Vám hlásíme s novinkami z naší mateřské školy. Jak už jsme v úno-
ru informovali, proběhl na naší mateřské škole „Den otevřených dveří“. 
Rodičů s dětmi přišlo hodně. Děti si pohrály s hračkami. Rodiče si prohlédli 
prostory tříd včetně vybavení, pohovořili s p. učitelkami, které jim zodpo-
věděly případné dotazy, týkající se režimu dne, apod. 
V březnu se děti z mateřské školy zúčastnily oblastního kola „Mateřinka“ 
v Holicích, kde vystoupily s tancem „Mrazík“ a „Vodní svět“. Jejich vy-
stoupení mělo velký úspěch, hlediště si dokonce vyžádalo „Ivánka“, aby 
ještě jednou předvedl ruského „kozáčka“. Ještě jednou jim za jejich výkon 
děkujeme – byli úžasní!
11. dubna nám skončil plavecký kurz v Pardubicích (plavecký bazén na 
Dubině – Hastrmánek).
Dále jsme navštívili Ekocentrum Paleta s velikonočním programem pro 
děti – zdobení velikonočních kraslic, výrobky z vizovického těsta a dal-
ší tradice. V následujících dnech nás navštíví policisté z dopravní policie 
z Pardubic, kteří děti seznámí s bezpečností v silničním provozu a další 
problematikou týkající se prevence bezpečnosti.
Květen je tradičně měsícem loučení se s mateřskou školou pro naše nej-
starší děti – předškoláky, kteří v září nastoupí do základní školy. Proto již 
teď začíná příprava na „rozloučení předškoláků“, které proběhne v sále 
městské radnice koncem května.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta akcí (zmiňované rozlou-
čení, výlety, Den dětí, pyžamová párty + noc ve školce pro předškoláky 
a další akce). Věříme, že se nám vše vydaří, ale o tom, jak vše proběhlo, 
Vás budeme informovat zase příště.

Iveta Prausová

Co nám přinesly poslední dva měsíce. Žáci druhého stupně se zúčastnili 
školního kola recitační soutěže. Vítězové v první kategorii Adéla Šrámková 
a v druhé kategorii Denisa Zbudilová postoupili do okresního kola v Par-
dubicích. 
Kristýna Voženílková a Lenka Trávníčková školu reprezentovaly v okresním 
kole Olympiády českého jazyka. 
Matematické znalosti žáků prověřily soutěže Pythagoriáda pro 6. až 8. 
ročník a Matematický klokan pro 3. až 9. ročník. 
Dobře si žáci vedli i v chemických soutěžích. Naše škola se umístila na 
vynikajícím 4. místě ze 35 základních škol Pardubického kraje v soutěži 
Hledáme nejlepšího mladého chemika. Ještě lépe se jim dařilo v soutěži 
Kdo by se bál chemie? Naši žáci se v této soutěži stali absolutními vítězi 
a na předávání cen v pardubickém PARAMO za 1. místo obdrželi poukázky 
na nákup knih v částce 3 000 Kč. V soutěži jednotlivců se umístily Kateřina 
a Soňa Šrenkelovy z 32 škol na 11. místě a František Lejhanec a Tadeáš 
Víšek na 6.místě.
V souvislosti s projektem Volba povolání v Pardubickém kraji proběhla 
na škole literární soutěž, které se zúčastnilo 82 žáků z osmých a devátých 
tříd. Na prvním místě se se svou prací umístila Klára Třísková, na druhém 
místě skončil Radek Buldra a na třetím místě Jakub Halda. Jmenovaní ob-
drželi od manažerky projektu Bc. Ivany Králové pěkné věcné ceny. Práce 
těchto žáků postoupily do okresního kola.
22. března žáci 9. tříd pod vedením svých třídních učitelů navštívili mon-
tážní závod TPCA v Kolíně. Měli možnost zhlédnout úvodní film o výrobě 
automobilů a práci v továrně, dále se pod vedením průvodců svezli vláč-
kem po celé výrobní hale. Zbyl i čas na dotazy žáků. Druhou část exkur-
ze  tvořila návštěva závodu Cyklos Chvaletice. Zde se seznámili s výrobou 

strojů a zařízení pro konečné zpracování tiskovin. Doufáme, že návštěvy 
obou podniků budou žákům inspirací při volbě dalšího studia a přispějí 
k jejich rozhledu v technických oborech. Na žáky osmých tříd zajímavé 
exkurze ještě čekají.
Všechny prvňáčky potěšilo pozvání jejich mladších kamarádů z mateřské 
školy na maškarní karneval. Ve škole si vyrobili lampionky jako dárky pro 
děti a ve středu 3. března s chutí vyrazili, aby se zapojili do karnevalové-
ho reje. Společně s předškoláčky si zatancovali, zahráli hry a zasoutěžili. 
Domů si pak ze školky odnesli diplomy.
Třída 4. B se zúčastnila vlastivědné exkurze, jejímž cílem bylo zhlédnout 
zajímavou výstavu o životě starých Slovanů, která se konala v Pardubicích. 
Po úvodním přivítání paní průvodkyně měli žáci za úkol ve dvojicích vyhle-
dat na popisných panelech odpovědi na otázky, které postihovaly různé 
zajímavosti ze života starých Slovanů. Po vyplnění pracovních listů ve sku-
pinách následovala společná kontrola a prohlédnutí vystavených exponá-
tů. Na závěr si žáci mohli obléct oblečení, které nosili staří Slované, nebo 
si zahrát na archeology – úkolem bylo v pískovišti najít úlomky starých váz 
a poskládat je tak, jak k sobě patřily. Některým dětem se podařilo sestavit 
téměř celou vázu, a tak jsme u nich objevili archeologické nadání. Velmi 
se nám líbilo toto aktivní pojetí výstavy, děti byly zapojeny do činnosti po 
celou dobu výstavy. 
Ve dnech 23. a 24. února se žáci naší školy zabývali důležitým tématem 
ochrany zdraví. Letos jsme se zaměřili na problematiku alkoholu. Žáci si 
připravili na projektový den materiály, které potom zpracovávali. Součástí 
projektového dne byly i interaktivní přednášky externích pracovníků zpro-
středkované Ekocentrem Paleta. Žáci s pozvanými odborníky probírali vlivy 
alkoholu na chování lidí, zjišťovali, proč je alkohol škodlivý, jaké má dopady 
na jedince, rodinu, společnost. Ve svých výstupech trénovali metodu odmí-
tání, vyhodnocovali následky pití alkoholu, zhotovovali plakáty. Všichni se 
ve slohových pracích a řečnických cvičeních zaměřovali na toto téma. Bu-
deme rádi, když si žáci uvědomí, že alkoholik je nebezpečný jak sám sobě, 
tak i velice širokému okolí. Nehledě na stránku estetickou, kdy na opil-
ce skutečně nebývá pěkný pohled. Kromě blízkých rodinných příslušníků 
a přátel pak nejvíce trpí alkoholikova játra. V dnešní době mají všichni 
mnoho možností, jak naložit se svým životem a věříme, že i tento projekt 
jim pomůže správně se rozhodnout a nehazardovat tak se svým zdravím.
Součástí výchovně vzdělávacího plánu je účast žáků 7. tříd na lyžařském 
výcvikovém kurzu. Letos se ho zúčastnilo 32 dětí ze 7., 8. a 9. tříd základní 
školy na horské boudě Helena v Peci pod Sněžkou. Vedoucí kurzu byla 
paní učitelka Iva Kaplanová, instruktory byly paní učitelky Jana Plecháčko-
vá a Eva Valentová a pan ředitel Jiří Březina. Natěšení žáci odjeli v neděli 
20. března do Pece pod Sněžkou, kde přendali zavazadla a lyže na rolbu 
a vyrazili pěšky na chatu Helena. Po příchodu na chatu se ubytovali, najedli 
a šli na svah, kde byli rozděleni do čtyř družstev podle zdatnosti. Výcvik 
probíhal tak, že polovinu dne žáci strávili na sjezdovkách a druhou polo-
vinu na běžkách. Během výcviku se žáci zdokonalovali ve sjezdovém i bě-
žeckém lyžování a mnozí si vyzkoušeli i lyžování na školních carvingových 
miniski. Na běžkách děti podnikly několik velmi pěkných výletů po okolí 
(např. na Černou horu, Tetřeví boudy a rozhlednu na Hnědém vrchu. Ve-
černí program byl také velice zajímavý. V pondělí nás navštívil člen Horské 
služby Pece pod Sněžkou a více jak dvě hodiny dětem vyprávěl, co jeho 
práce obnáší, jaké jsou nejčastější úrazy na horách a jejich příčiny. Ve čtvr-
tek na boudu přijel zaměstnanec KRNAP, který dětem vyprávěl o přírodě 
v Krkonoších, pravidlech, které zde musí člověk dodržovat. Povídání bylo 
spojeno s promítáním obrázků zvířat a rostlin z chráněného území. Ostat-
ní večery hráli žáci společenské hry, sledovali promítání fotografií a videa 
pořízená na lyžařském výcviku. O volném odpoledni navštívili Kolínskou 
boudu, kde si každý mohl objednat občerstvení dle svého výběru, nej-
častěji pohár. Nejvíce se samozřejmě děti těšily na diskotéku, která pro-
běhla poslední večer. V neděli si všichni zabalili zavazadla, poklidili pokoje 
a po naložení věcí na rolbu sešli na autobus do Pece. Celý týden žákům 
počasí přálo, všichni se vrátili domů krásně opálení. Sněhové podmínky 
byly vzhledem k průběhu letošní zimy pozitivní, o čemž svědčí i fakt, že se 
lyžařský výcvik obešel bez úrazu. 
V pondělí 18. dubna byl zahájen již 18. ročník tradičního kurzu společen-
ského tance a společenského chování pro žáky 8. tříd, který pořádá ZŠ 
Sezemice ve spolupráci s Tanečním studiem Hany Flekrové z Holic. 
V posledních letech si žáci 9. tříd zvykli, že se na střední školy téměř neko-
nalo přijímací řízení formou přijímací zkoušky. Výjimku tvořila pouze gym-
názia. Od letošního roku téměř všechny střední školy Pardubického kraje, 
které jsou ukončené maturitní zkouškou, rozhodly, že budou žáky přijímat 
na základě jednotných testů z českého jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů. První kolo přijímacího řízení proběhne na školách 
od 26. do 28. dubna. S přípravou na přijímačky žákům pomáhají jejich 
vyučující českého jazyka a matematiky. Žákům přejeme, aby uspěli nejen 
u přijímacího řízení, ale i později při studiu na vybraných školách.

Informace o veškerém dění ve škole najdete na www.zssezemice.cz
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Plochá, rovinatá krajina širokého okolí Pardubic je známa několika do-
chovanými středověkými vodními díly, která jsou dokladem technického 
umu vodního stavitelství 16. stol. Jedná se o Opatovický kanál, Haldu 
a kanál s dvojím jménem – zvaný v horní části jako Dvakačovický, v dolní 
jako Zmínka. Posledně jmenovaná stavba sloužila od roku 1567, kdy byla 
dostavěna k napájení rybníku v prostoru dnešních obcí Veská a Staro-
černsko. Převádí vodu z Novohradky do Loučné, do které se u Sezemic 
vlévá. Loučná byla postrachem širokého okolí svými povodněmi, které se 
opakovaly několikrát do roka. Velkou vodou trpěla úroda, voda odná-
šela půdu z polí, vnikala do domů, chlévů i stodol. Je zaznamenáno, že 
v roce 1845 byla tak velká voda, že v nedalekých Dašicích zalila náměstí 
tak vysoko, že klády zde složené volně plavaly. Po dlouholetém úsilí bylo 
přikročeno v letech 1892–1893 k potřebné regulaci Loučné a potoku  
Lodrant a Barevna ústících do Loučné u Sezemic. Byl rozšířen profil kory-
ta, nahoře místy až 32 metrů. V nebezpečných místech bylo koryto oblo-
ženo kamenem. U Lodrantu a Barevny se koryta upravila. 
Zatouláte-li se dnes u Sezemic proti proudu Loučné do polí a luk, můžete 
obdivovat dvě pozoruhodné technické památky. Jsou to v naší republi-
ce ojedinělé vodní mosty – takové, které umožňují mimoúrovňové kři-
žování dvou vodních toků. První a větší z nich přivádí vodu od zdymadla 
na Loučné přes koryto Lodrantu k sezemickému mlýnu. Je to důkladná 
stavba 13 metrů dlouhá a 6 metrů široká. Tvoří ji dva segmentové oblou-
ky z pískovcových kvádrů opírající se o dno a boky Lodrantu. Na nich je 
vlastní koryto náhonu s cihlovými boky. Shora je chrání pískovcové des-
ky. Výškový rozdíl obou vodních hladin je za normálního stavu vody asi  
230 cm. Druhý vodní most přivádí vodu Zminky nad korytem potoka Ba- 
revna. Je 6 metrů dlouhý a 3,5 metrů široký, postavený ze žulových kvád-
rů s betonovým korytem. V levé boční stěně je propust se stavidlem. Pře-
bytečná voda Zmínky přepadá do Barevny. Výškový rozdíl jejích hladin je 
asi 120 cm. Zmínka ústí do Loučné před zdymadlem Barevna pod ním. 
Z dějin vodního družstva. 

Marie Marková

V našem pojetí slavení Velikonoc se prolínají dvě tradice, které určují jejich 
charakter: oslava jara jako obnoveného života přírody tradovaná z dob 
předkřesťanských a křesťanský příběh o smrti a tajemném zmrtvýchvstání 
Ježíše Nazaretského.
Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky. Z dramatu Ježíšovy 
smrti, které se odehrálo v Jeruzalémě kolem roku 30, nevzešly jen veliko-
noční svátky, ale i sama podstata křesťanské víry. 
K době prvního jarního úplňku se vážou židovské svátky Pesach, v nichž 
se pojí jarní svátky zemědělců a pastevců s připomenutím vysvobození 
Židů z egyptského otroctví a také zrození Izraele jako státu. Svátky trva- 
jí týden a jejich součástí je slavnostní rodinná večeře. Kromě mnoha ji-
ných pokrmů jsou na stole macesy, nekvašené chleby – když Židé prchali 
z Egypta, nebyl čas na vykynutí těsta.
Stanovení data oslav Velikonoc vychází ze složitých astronomických a teo-
logických výpočtů lunárního času. Nám snad postačí vědět, že datum Veli-
konoc je pohyblivé a určující pro ně je jarní úplněk měsíce, přesněji řečeno 
nejbližší neděle po prvním jarním úplňku. Velikonoční svátky tedy mohou 
být v rozmezí od 22. března do 25. dubna. 
Pro křesťany předchází Velikonocům dlouhých čtyřicet dnů trvající půst, 
který ustanovila církev v 5. století. A proč je těch dnů právě čtyřicet? Sym- 
bolicky vyjadřuje počet dnů, které trávil Ježíš na poušti, když se duchov-
ně připravoval na své veřejné působení. Stejně dlouhý půst podstoupil 
Mojžíš na hoře Sinaj i starozákonní prorok Eliáš při svém putování k Cho-
rebu (Sinaji). Půst je časem odříkání a duchovních příprav, věřící mají zti-
šit své smysly i konání a svou mysl soustředit ke spoluprožívání příběhu 
Ježíše Krista.
Půst začíná Popeleční středou (Popelcem) po bujarém masopustním úte-
rý. Jak napovídá její název, opravdu souvisí s popelem. V tento den totiž 
dělá kněz věřícím na čele křížek – „popelec“ a tento úkon provází slovy 
„Prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo také „Čiňte pokání a věřte evan-
geliu“ na znamení pomíjivosti pozemského života člověka i jeho poko-
ry. Popel k tomuto obřadu se získává ze spálených kočiček svěcených 
minulého roku na Květnou neděli. Tento zvyk se datuje od 12. století. 
Čtyřicetidenní předvelikonoční půst obsahuje šest nedělí a každá z nich 
má své pojmenování. 
Květná neděle, poslední postní neděle, zvaná též Květnice či Palmová 
neděle, již souvisí s církevními svátky. Slaví se na počest Ježíšova vjezdu 
na oslátku do Jeruzaléma. Podle evangelií lidé vítali Ježíše palmovými ra-
tolestmi, ve středověku vnímanými jako symbol vítězství a slávy. U nás se 

v ten den v kostelech světí rašící větvičky jívy, lísky, břízy i jiných stromů. 
Po posvěcení si je lidé přinášeli domů a uchovávali za obrazy svatých. 
Květnou nedělí začíná pašijový (Svatý, Tichý) týden. Pojmenování „pašije“ 
(= utrpení, ponížení) se užívá pro části evangelií, které se týkají umučení 
Ježíše Krista. Dny pašijového týdne, počínajícího Květnou nedělí, mají své 
názvy – Modré pondělí, úterý má nejčastěji přívlastek Šedé, nejspíš proto, 
že se nic mimořádného nepřihodilo. Důležité jsou až dny nadcházející, 
během nich, jak se píše v evangeliích, se odehrál Ježíšův velikonoční pří-
běh: příběh zrady, mučení, ukřižování a nakonec i zázračného zmrtvých-
vstání. Škaredá středa, to je den, kdy Jidáš přislíbil veleknězům jeruzalém-
ského chrámu zradit Krista za odměnu třiceti stříbrných. Jeho ošklivý čin 
dal středě pojmenování. Velikonoční třídenní (triduum) tvoří časový celek 
umučení Ježíše Krista. Začíná večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. Se 
Zeleným čtvrtkem je spojena poslední večeře Ježíše s učedníky, jeho noční 
modlitby v Getsemanské zahradě a Jidášova zrada polibkem na Kristovu 
tvář. Velký pátek je časem smutku a důsledného půstu k poctě ukřižování 
Ježíše Krista. Bílá sobota je posledním postním dnem a časem přechodu, 
očekávání a příprav na Velkou noc. 
Velikonoční neděle, říká se jí též Velká, je svátečním dnem. Je to den 
radosti ze vzkříšení Ježíše Krista, božího syna. Oslavou jeho vzkříšení se 
oslavuje věčný život.

Vodní mosty u Sezemic

Velikonoce

NOC  KOSTELŮ

V pátek dne 27. května 2011 se od 20.00 hodin  
kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích  

připojí k projektu nazvanému Noc kostelů,  
který bude souběžně probíhat v Česku, na Slovensku a v Rakousku. 

Noc kostelů:
– je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání 

a objevování krásy křesťanských výtvarných  
a architektonických pokladů,

– je projevem kreativity a důvěry v život lidí,  
kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i těch, kteří je dnes obývají  

a chtějí se podělit o svou víru, o svoje osobní obdarování a dovednosti, 
– dává šanci vstoupit do osvětleného interiéru kostela, vyslechnout si 

varhanní koncert, účastnit se komentované prohlídky  
a nahlédnout do prostor, jež jsou běžně uzavřeny.
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Sezemice objektivem

Dnešní rubriku Sezemice objektivem pojal Milan Poledno (videokronikář 
města) jako porovnání nedávné historie a současnosti. 
V příštím čísle uveřejníme snímky A. Růžka.

Fotografie č. 1a Havlíčkova ulice – kino Máj (2000); fotografie č. 1b Dům 
s pečovatelskou službou (2004); fotografie č. 2a Masarykova ulice – Pul-
pitovi, Červinka (2000); fotografie č. 2b Bavorský dvůr (2006); fotografie 
č. 3a Husovo náměstí – Tesla (2000), dříve Leona, Telegrafia, Chirana; 
fotografie č. 3b Východočeská tiskárna, s. r. o. (2008); fotografie  
č. 4a Husovo náměstí – pohled od mostu Náhona (1985), fotografie  
č. 4b výstavba nové radnice (2002); fotografie č. 4c nová radnice (2004)

1a

1a 1b

2a 2b

1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a1a 1a1a 1a3a 3b

4b 4c4a
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Knihovna

Jarní měsíce byly v knihovně přímo nabité akcemi. Především březen, kte-
rý je již tradičně nazýván Měsícem čtenářů, měl opravdu co nabídnout. 
Přivítali jsme u nás ty nejmenší děti ze zdejší MŠ a společně si povyprávěli 
o knihách a oblíbených hrdinech. Také jsme pro Vás připravili první a jak 
doufáme ne poslední Povídání s promítáním. Na pozvání knihovny k nám 
zavítal známý spisovatel, cestovatel a fotograf Roman Vehovský. Podělil 
se s námi o poutavé povídání z kontinentů, které při své cestě navštívil, 
a ukázal nádherné fotografi e z cest. Jeho cestopisnou knihu „Cestou 
osudu“ si budete moci zapůjčit v naší knihovně. Na této akci jsme také 
oceňovali ty nejlepší čtenáře za rok 2010, a to krásnou knihou a pamět-
ním listem. Předávání proběhlo za přítomnosti místostarosty pana Marti-
na Staňka. Z dospělého oddělení ocenění získali: paní Václava Moravcová, 
Sezemice a pan Ing. Jan Brožek, Sezemice. Z dětského oddělení to byli: 
Lenka Rotterová, Sezemice a Martin Bureš, Veska. Všem oceněným bla-
hopřejeme, přejeme mnoho dalších krásných knih a současně začínáme 
sledovat a vybírat kandidáty pro rok 2011. V březnu také odstartoval 
cyklus Svět zvířátek v knihovně. Pro naše malé i velké čtenáře jsme ve

spolupráci s klubem Agelity 
Sezemice připravili program, 
ve kterém se budeme set-
kávat s různými zvířátky. Bu-
deme si ukazovat, co umí, 
jak s nimi zacházet, čím je 
krmit a jak o ně pečovat. 
První nás přišla navštívit fen-
ka Agáta. Její dovednosti 
nám předvedla a velmi pou-
tavě dětem povídala její pa-
nička Bára Ulrychová. Jsme 
rádi, že se Vám povídání lí-
bilo a nezapomeňte se přijít 
podívat na další. V tomto 
měsíci nechyběla ani anketa 
významných osobností naše-
ho města. Oslovili jsme pře-
devším naše zastupitele, ale 
také osobnosti z oblasti spor-
tu, kultury a školství. Z odpo-

vědí jsme sestavili zajímavou statistiku, o které si povídáme s dětmi. Znění 
ankety i její výsledky najdete na našich webových stránkách. Vidíte, že 
březen byl opravdu nabitý akcemi. Duben ale nebude jiný. Již první dub-
nový aprílový pátek jsme se zúčastnili mezinárodní akce Noc s Anderse-
nem, a to již posedmé. Dočtete se o ní v samostatném článku. Společně 
jsme také oslavili Velký pátek, a to Velikonoční dílnou pro malé i velké, 
turnajem v Člověče nezlob se a výstavou knih o Velikonocích. A v květ-
nu? Májová dílna, pokračování cyklu o zvířátkách, příprava na Pasování 
prvňáčků a loučení se školním rokem… tak pokud se chcete bavit s kni-
hovnou, nezapomínejte nás sledovat. A protože je již schválený rozpočet, 
který je letos díky městu Sezemice stejný jako v loňském roce, můžeme 
opět naplno odstartovat nakupování knih. Na novinky v knižním fondu se 
tedy můžete těšit zase příště. Krásné jaro plné sluníčka.

Petra Procházková, Iva Říhová

Již posedmé jsme se v naší knihovně 
připojili k mezinárodní akci Noc s An-
dersenem, která je organizována na pod-
poru dětského čtenářství. Povídání o tom, proč 
by děti měly číst a především jak toho dosáhnout, by bylo dlou-
hé. A i když je tu jistě škola a jsou tu knihovny, rodina, ať už 
zastoupená rodiči, prarodiči nebo sourozenci, a ať už se to ně-
komu líbí nebo ne, je základem toho, zda dítě bude čtenářským 
analfabetem, tedy nebude číst vůbec, nebo pro něj bude samo-
zřejmostí, že k  životu patří zajímavý časopis, pěkná kniha, 
nebo zábavný komiks… A v tom bychom Vám rádi pomohli. 
Nejen radou při výběru knih, nejen bohatým knižním fondem, 
který ušetří Vaši kapsu, ale i akcemi, které pro děti pořádáme. 
Především proto, aby si děti našly vztah ke knihám co možná 
nejdříve, zveme je do knihovny již v předškolním věku a snaží-
me se je jako knihovna upoutat. A Noc s Andersenem jistě pa-
tří k akcím nezapomenutelným. Již tradičně jsme oslovili děti 
druhých tříd a letošní počet přihlášených byl rekordní, 25 dětí. 
K nim se přidaly děti z vyšších ročníků a dospěláci jako po-
hádkové bytosti a knihovna jen hučela. Myslím, že i letos jsme
děti pobavili při dílně šikovných rukou, rozproudili při sou-
těžích, nakrmili při pohádkové večeři a samozřejmě pořádně 
vyzkoušeli při pohádkové honbě za pokladem. 
Velikánské díky patří všem, kdo se na organizování, uskuteč-
nění a zdárném průběhu celé akce podíleli. Věřte, že je opravdu 
zač. Spaní v knihovně si díky skvělým výkonům pořadatelů 
získává oblibu, a tak již přemýšlíme nad jeho rozšířením. Co 
takhle na konec školního roku? Přihlásili byste Vaše děti? Za-
jímavé fotografi e z  akce nejen letošní najdete ve  fotogalerii 
knihovny na  webových stránkách města Sezemice. Společně 
snad dětem ukážeme svět za počítačem…

Petra Procházková

který je letos díky městu Sezemice stejný jako v loňském roce, můžeme 
opět naplno odstartovat nakupování knih. Na novinky v knižním fondu se 
tedy můžete těšit zase příště. Krásné jaro plné sluníčka.

Petra Procházková, Iva Říhová

Již posedmé jsme se v naší knihovně 
připojili k mezinárodní akci Noc s An-
dersenem, která je organizována na pod-
poru dětského čtenářství. Povídání o tom, proč 
by děti měly číst a především jak toho dosáhnout, by bylo dlou-
hé. A i když je tu jistě škola a jsou tu knihovny, rodina, ať už 
zastoupená rodiči, prarodiči nebo sourozenci, a ať už se to ně-
komu líbí nebo ne, je základem toho, zda dítě bude čtenářským 

Noc s Andersenem 
v sezemické 
knihovně
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A TADY JSOU TI, CO NAŠLI

Ája – dvouletá fenka křížence 
knírače – bydlí u moc hodných lidí 
se třemi dětmi ve Vlčí Habřině.

Max – buldoček, nalezen 
a odchycen v obci Počáply, během 
dvou dnů našel hodnou paničku 
prostřednictvím inzerátu a bydlí 
na nové adrese až v Mostě.

Tedy – tříletý psík střední velikosti 
našel nový domov v Rokytně. 

Kazan – dvouletý kříženec 
německého ovčáka je 
od poloviny dubna v jedné rodině 
na Chrudimsku. 

Našli – hledají nový domov
V minulém čísle jsme vás informovali o psech, kteří našli nový domov, a kteří ho ještě hledají.

Touto cestou moc děkujeme všem hodným lidem, kteří se pejsků ujali a snaží se tak smazat jejich mnohdy nepříjemnou minulost. Věříme, 
že těchto případů budeme řešit co nejméně. Pokud byste chtěli pomoci i vy a chcete dát pejskům odchyceným u nás nebo v okolních 
obcích nový domov, podívejte se na stránky www.psi-podlistany.estranky.cz – paní Romana Jeníková – 723 901 915. Moc děkujeme. 

V případě, že vám uteče váš pejsek nebo jiné zvíře, kontaktuje v první řadě služebnu Městské policie Sezemice – 602 413 250. 
A na závěr stálá prosba pro všechny pejskaře. Pamatujte, že veřejná zeleň a prostory města a obcí nejsou veřejnými toaletami pro vaše 
psy. Po městě a zvláště pak na sídlištích jsou nainstalovány schránky i s obaly. Využívejte jich. Chraňme si naše společné prostory. 
Děkujeme.

Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice

18. ročNík miNitANečNích v Sezemicích
V pondělí 18. dubna zahájil již další ročník tradičního kurzu společenského 
tance a společenského chování pro žáky 8. tříd, který pořádá základní ško-
la v Sezemicích ve spolupráci s Tanečním studiem Hany Flekrové z Holic. 
Zájem dívek a chlapců o společenský tanec a společenské chování, které je 
nedílnou součástí výuky, je velmi potěšující. Za zmínku stojí i to, že se kurz 
v průběhu uplynulých let ani jednou nepřerušil, takže je evidentní, že je to 
akce, která mladé lidi zajímá, oslovuje je a má jim co nabídnout. Spolu-
práci základní školy a TSHF před lety inicioval p. Jeník jako člen Sdružení 
rodičů a přátel školy. Během let kurzem prošli všichni jeho synovci a neteře. 
V loňském roce se na této akci ještě podílel, ač příliv Jeníků skončil. Ráda 
bych mu poděkovala za dlouholetou a výbornou spolupráci: „Pepo, díky!“
Letos již organizační záležitosti převzala paní učitelka Jana Plecháčková. 
Zahajovací lekce se zúčastnilo třicet dva dívek a chlapců ve společenském 
oblečení a s očekáváním nových zážitků. Odcházeli s úsměvem na rtech 
a novými znalostmi, ať už ze společenského tance, nebo ze společenského 
chování. A vše zvládli na výbornou. 
Závěrečná prodloužená pro rodiče a veřejnost se uskuteční koncem května.

Hana Flekrová, učitelka tance

májové PoSezeNí NejeN S Dechovkou
Jarní dny budou v Sezemicích plné různých akcí pro děti, akcí sportovních 
i kulturních. A mezi ně patří i pozvání na májové posezení s duem Chorus. 
Zpěvačku Ninu a Jaromíra Bečku nemusíme v Sezemicích dlouze předsta-
vovat. Určitě je řada z vás zná. A právě tito profesionální hudebníci vám 

budou více než dvě hodiny hrát a zpívat pěkné melodie různých žánrů 
– dechovky, písničky 80. a 90. let… Pokud si chcete zpestřit jeden májo-
vý podvečer, určitě nebudete litovat. Ve čtvrtek 5. května od 17.00 hod. 
v Sezemickém domě. Vstupné je 50 Kč. Těšíme se na Vás.

Majka Schillerová, komise školství a kultury

Slet čAroDějNic v Sezemicích
Město Sezemice a Spartak Sezemice vás zvou na tradiční pálení čaroděj-
nic. Sobota 30. dubna bude patřit těm, které se chystají o půlnoci prole-
tět nad Sezemicemi a chtějí se pořádně připravit. Pozvání je adresováno 
i těm z vás, kteří se chtějí pobavit, dát si něco dobrého na zub a také 
vyhrát spoustu čarodějnických dobrot. Areál Spartaku Sezemice od 17 
hodin nabídne všem řadu soutěží, čarodějný taneční rej, tanec čarodějnice 
s kouzelným pejskem, pořádnou čarodějnou rozcvičku před půlnočním 
letem, zumbu pro děti i pro dospělé, skákací hrad a trampolínu. Nebude 
chybět ani velká ohnivá vatra, popcorn a cukrová vata. A pozor! Nově také 
proběhne 1. ročník soutěže o nej… čarodějnici. U vcho-
du do areálu dostanete hlasovací lístky. A je na vás, 
která z čarodějnic se stane vítězkou a dostane 
pěkné ceny. Moderuje Petra Procházková. O zvuk 
se tradičně postará Marek Levínský. Vstupné do 
areálu je dobrovolné. Takže teď už jen pěkné po-
časí a dobrou náladu s sebou. Těšíme se na vás.

Komise školství a kultury, město Sezemice

Kulturní akce



ProSbA
Vážení přátelé,

jmenuji se Eliška Sojková, bydlím v Hradci Králové a obracím se na vás  
s velkou prosbou. Sestavuji rodokmen naší rodiny a jedna větev míří k vám 
do Sezemic. Otec mojí maminky se narodil v Sezemicích dne 26. 7. 1870. 
Jmenoval se Antonín Šáron (možná, že se kdysi psal Scharon), vyučil se 
ševcem. Zemřel v květnu 1959 V Hradci Králové. A to je vše, co vím (a už 
není nikdo, kdo by mě mé znalosti doplnil). Možná, že v Sezemicích žije 
někdo, kdo by mně mohl v mém pátrání pomoci. 
Byla bych vám velice vděčná, kdybyste mohli moji prosbu uveřejnit ve va-
šich městských novinách.

Srdečně zdravím a předem děkuji.

Eliška Sojková, Čajkovského 924, 500 09 Hradec Králové
E-mail: e.soj@seznam.cz

Střelecký klub Sezemice
Na závody odjíždíme převážně v sobotu, ale výjimečně jsme jeli v neděli 
20. 2. a to hned na dva střelecké závody. Do Prahy na „Jarní pražskou di-
abolku“ odjela skupina puškařů: J. Novák, K. Dvořáková, K. Procházková, 
V. Štěrbová a pistolářů: P. Hrobař a J. Forman. Stříbrnou medaili si odvez-
li K. Dvořáková nástřelem 299 b. a J. Forman nástřelem 367 b. Bronzovou 
medaili J. Novák za 578 b. Neoblíbenou čtvrtou příčku obsadila s 296 b. 
K. Procházková. Tentýž den odjela druhá skupina: S. Hozáková, L. Blažek, 
J. Turzo a J. Adamová na závody do Žďáru nad Sázavou. V pistolové dis-
ciplíně si S. Hozáková vystřílela 1. místo a v puškové J. Adamová 2. místo.
Ligu Královéhradeckého a Pardubického kraje jsme 5. 3. ukončili v Týništi. 
Páté kolo bylo zároveň i fi nálové. Po sečtení všech kol se můžeme pochlu-
bit výbornými výsledky, a protože náš klub měl největší zastoupení, posbí-
rali jsme také nejvíc ocenění. 
Zde jsou výsledky:
Dívky vzPu30 do 14ti let: K. Dvořáková 1. místo, K. Procházkova 2. mís-
to, V. Štěrbová, 3. místo, L. Hrobařová 4. místo. 
v chlapcích vzPu30 do 12ti let: J. Burda vystřílel 2. místo. I. Stiller skon-
čil pátý a naši nováčkové F. Rotrekl šestý, L. Beranová osmá.
v chlapcích vzPu30 do 14ti let: M. Morávek 2. místo, M. Hubálek 4. mís-
to, O. Kamenický 7. místo. 

V. Štěrbová soutěžila i v disciplíně VzPu40 ran, kde stále obsazovala 1. mís-
to, a tudíž získala absolutní prvenství v této disciplíně. To samé předvedl 
dorostenec J. Novák, který si ve stejné disciplíně VzPu40 ran vedl výborně 
a právem mu náleží prvenství. Nesmíme zapomenout i na naše pistoláře. 
v disciplíně vzPi40 mladší dorost: J. Forman 1. místo, L. Blažek 2. mís-
to, J. Turzo 3. místo.
Do Chrasti jsme se vypravili v neděli 6. 3. na poslední, páté ligové kolo. 
V puškové disciplíně VzPu40 si z celkového součtu bodů nejlépe vedla 
V. Štěrbová – 3. místo. Ve VzPu60 obsadil 4. místo J. Novák a 10. místo 
T. Čihák. V družstvech jsme získali 3. místo. 
V pistolové disciplíně VzPi60 ran si z celkového počtu 46 závodníků vy-
střílel J. Forman 11. místo a P. Hrobař 20. místo. V družstvech byli šestí. 
Těchto závodů „O putovní pohár SSK Chrast“ se ještě zúčastnili za náš 
klub J. Adamová, F. Čihák, A. Demuth, S. Hozáková, L. Blažek a J. Turzo.
Tělocvična v Hradci Králové nás přivítala 12. 3. na krajském přeboru Hra-
deckého a Pardubického kraje. Po nezbytných formalitách se zalehlo 
na palebnou čáru a byl odstartován padesátiminutový závod. Největší 
naději jsme vkládali do děvčat, která měla skvělou formu. A ta opravdu 
nezklamala. K. Dvořáková a K. Procházková výborně samostatně praco-
valy a rozhodčí jim nenašel žádnou ztrátovou ránu. Takže v disciplíně 
VzPu30 ran do 14ti let jim napočítal absolutní nástřel 300 b. z 300 mož-
ných zásahů do terče. Společně si vystoupily na stupně nejvyšší, získaly 
zlatou medaili a byl jim udělen titul „Krajský přeborník“. 
V. Štěrbové napočítali 299 b., to ji stačilo na 3. místo a M. Hubálek se 
s 295 b. usadil na 4. místě. 
Dívčí družstvo „A“ (Dvořáková, Procházková, Štěrbová) získalo nejvíce 
bodů a to je právem vyneslo na 1. místo. Všechny dostaly zlatou medai-
li a staly se krajskými přebornicemi. Družstvo „B“ složené z Hrobařové, 
Hubálka a Rotrekla se umístilo na 2. místě a přivezlo si stříbrné medaile. 
Doufejme, že dětem dobrá forma vydrží, protože se blíží Mistrovství ČR.
Vrcholem sezóny je účast na Mistrovství ČR. 
Na tento jedinečný závod, který se konal v Plzni 18. 3.–20. 3., jsme se 
pilně připravovali. Z našeho klubu byli nominováni pistoláři J. Forrman, 

P. Hrobař, S. Hozáková a puškaři T. Čihák, J. Novák a V. Štěrbová. Hned 
první den byl pro nás příznivý – první medaile. Tu si odvezl pistolář 
J. Forman v disciplíně VzPi40 ran. Svými 361 b. si zajistil 3. místo a bron-
zovou medaili. P. Hrobař se v disciplíně VzPi60 probojoval s 550 b. na
5. místo a zúčastnil se fi nálového rozstřelu. V něm si svou pátou pozici 
obhájil. V ženách se S. Hozáková umístila na 18. místě. Druhý den nás 
štěstíčko neopustilo a opět medaile. J. Novák si v disciplíně VzPu40 ran 
vybojoval nástřelem 380 b. nádherné 2. místo a stříbrná medaile byla 
jeho. V disciplíně VzPu60 ran muži měl T. Čihák velkou konkurenci (na-
stoupilo 42 startujících). Slušným nástřelem 570 b. se umístil na 13. 
příčce. V. Štěrbová v mladším dorostu v disciplíně VzPu40 ran skončila 
s 363 b. na 19. místě.
Pražská sportovní hala v Ruzyni nás přivítala 2. 4. na Mistrovství ČR mlá-
deže 2011. Na jedničkový závod se sjeli nejlepší sportovní střelci z celé 
ČR. Samozřejmě jsme nechyběli ani my. Nominováni byli: K. Dvořáková, 
L. Hrobařová, L. Beranová, K. Procházková, V. Štěrbová, J. Burda, M. Hu-
bálek, M. Morávek, F. Rotrekl a I. Stiller.
Po slavnostním nástupu a poslechu státní hymny byly ofi ciálně zaháje-
ny přípravy na palebné čáře. Závodníků se sjelo mnoho, a tak se střílelo 
ve čtyřech směnách. Po každé padesátiminutové směně jsme s napětím 
prohlíželi výsledkové listiny, jak si naši mladí střelci vedou. A vedli si dob-
ře, ba spíš výborně, jednotlivci i družstvo. V disciplíně VzPu30 ran vleže 
si K. Dvořáková vystřílela s 299 b. nádherné 1. místo a zlatou medaili. 
Zároveň jí byl udělen titul „Mistr republiky“. O další medaili se postarala 
V. Štěrbová. Za 299 b. si pojistila 3. místo a onu bronzovou medaili. K. Pro-
cházková si nevedla špatně, ale 296 b. ji posunulo až na jedenáctou příč-
ku. Nicméně i ona přispěla svou troškou do mlýna a dopomohla svým 
výsledkem k úspěchu družstva. Toto ideálně sestavené dívčí trio (Dvo-
řáková, Štěrbová, Procházková) si součtem bodů zaslouženě vybojovalo 
3. místo. Bronzové medaile a věcné ceny jim předával předseda ČSS p. 
Baroch. Všichni štěstím jen zářili a málem zavařili telefony, jak rozesílali 
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Sport

ČERSTVÝ ČESKÝ KAPR NA VÁŠ JARNÍ STŮL Z LUKOVNY
Příjďte si koupit výborné kapry z rybníka Špaček
Bližší informace – Jana Jeníková – 606 222 507

Inzerce

KOUPÍM poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky, 
tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli.

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292
nebo tiskarna@komurka.cz

KOUPÍM

BYT
V SEZEMICÍCH

Tel.: 607 140 226
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dobré zprávy. Ovšem musíme pochválit i ostatní naše závodníky, kteří 
také slušně reprezentovali sezemický klub. J. Burda si výsledkem 296 b. 
zajistil 11. místo, L. Hrobařová s 291 b. skončila dvacátá první. Překva-
pili hlavně nováčkové. L. Beranová s 281 b. byla v pořadí na 9. místě  
a F. Rotrekl s 287 b. na 24. místě. Závěrem, zhodnocení obou mistrovství 
– jsme dobří ! – Přivezli jsme 5 medai lí.                                      SSK Sezemice

XXXvii. ročNík cykliStického memoriálu jArky krátkého
Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci s městem Sezemice zve obča-
ny v sobotu 7. května 2011 na 37. ročník cyklistického závodu „Memoriál 
Jarky Krátkého“. Závod se opět jede jako český pohár „Masters“, start 
je v 10.00 hod. V 9.00 hod. bude odstartován náborový závod mládeže. 
Zúčastnit se mohou žáci 6.–9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. 
Zde je potřeba souhlas zákonného zástupce a ochranná přilba. 
Všechny mladé závodníky i diváky srdečně zveme k účasti.                 SCP

Agility Sezemice
Nyní jsme v období velkých příprav. Blíží se nám závody. 7. 5. 2011 pořá-
dáme na kynologickém cvičišti již 8. ročník agility závodů HOP SEM – HOP 
TAM spojený se 4. ročníkem Speciálu BŠO a 3. Mistrovstvím chodských 
psů v agility. Celá 100 závodních týmů k nám přijede z celé ČR.
Tak jestli se chcete mrknout na běhající „lední medvědy“, psy slavných 
Chodů, nebo si najít třeba Maxipsa Fíka z Večerníčku, určitě si pozna-
menejte datum 7. 5. 2011 do kalendáře a v sobotu přijďte mezi nás. 
Pro mlsaly dobrá zpráva, ani letos nebude chybět kantýna plná domácích 
dobrot. Všichni jste srdečně zváni!
Dále se pak chystáme se zvířátky do knihovny. Úmyslně píšu se zvířátky, 
protože mezi námi je plno bláznů a doma nemáme jen PSY.
První setkání má název Povídání s Agátou. Jde o krásnou a milou 
fenku border collie, která dětem ukáže, jak krásný může být život, když si 
pes a člověk rozumějí. Další povídání bude s morčátky, asi potkánky, další-
mi pejsky, možná papoušky, hady a jinými potvůrkami. Uvidíme, co na to 
děti řeknou. Povíme jim o radostech, ale i velkých starostech se zvířátky, 
na kterých bohužel, nebo spíš bohudík není tlačítko OFF, ale pouze ON. 
A ať člověk chce, nebo nechce, když už si zvířátko pořídí, musí se o něj 
dobře postarat. O tom žádná pochybnost. Není výchovné nepohodlného 
tvorečka někam „uklidit“, a proto je dobré si vše řádně rozmyslet, ale 
věřte, že ta trocha nepohodlí za to stojí.
A něco veselého na závěr
Vtípek ke Speciálu bílých švýcarských ovčáků (ledních medvědů) v agility.
Jdou dva lední medvědi (táta a syn) po severním pólu. Najednou se zasta- 
ví a syn se zeptá. „Tatí, opravdu jsme lední medvědi?“ „Jo, jsme lední med-
vědi,“odpoví otec. „A nejsem já třeba medvídek koala?“ „Ne, nejsi med-
vídek koala.“ „A nejsem já třeba grizly?“ „Ne, nejsi ani grizly.“ Tak jdou 
dál a za chvíli se zase malý medvídek ptá: „A tatí, nejsem třeba panda?“  
„Ne, nejsi medvídek panda.“ Jdou dál. „A tatí! Vážně jsem lední med-
věd?“ „Jo, jsi lední medvěd. A proč se pořád tak blbě ptáš?“ „No, proto-
že mi je zima jako prase.“ Více na www.agility.tym.cz

Renata Novotná

FotbAlová mláDež NA SouStřeDěNí
Týden před zahájením jarní části fotbalové sezóny absolvovalo mužstvo 
starších žáků tradiční přípravné soustředění. Společně s námi se ho zú-
častnilo také mužstvo mladších žáků a přípravka – celkem 34 dětí a 16 
dospělých. Pod záštitou starosty města pana Bohuslava Kopeckého, mís-
tostarosty pana Martina Staňka a fotbalového oddílu Spartak Sezemice 
proběhlo ve dnech 30. března až 3. dubna v rekreačním zařízení Astra 
Dlouhé Rzy v Orlických horách. Počasí nám tentokrát docela přálo, takže 
tréninkové jednotky probíhaly bez komplikací. Byly zaměřeny především 
na zvýšení fyzické kondice. Kluci absolvovali výběhy do okolních kopců, 
různé formy posilování, běhání a pohybových her. Všichni makali napl-
no, a proto jsou trenéři zúčastněných mužstev spokojeni jak s přístupem 
k tréninkovým jednotkám, tak i s poklidnou a přátelskou atmosférou 
ve volných chvílích. Děkujeme všem, kteří nám osobně pomáhali zajistit 
zdárný průběh celé akce. Dík patří i našim sponzorům. Hospodě U Buku 
Bukovina, Pekařství MarPek Sezemice a firmě FLOR Sezemice.

TJ SparTak Sezemice Jaro 2011

Datum Den ÚZ
A–tým

ÚZ
B–tým

ÚZ
Dorost

ÚZ
Starší žáci

ÚZ
Mladší žáci

ÚZ
El. do 10

ÚZ
El. do 8

26. 3. SO 15.00
Moravany

27. 3. NE 15.00
Mnětice

12.45
Chrast

2. 4. SO 16.30
Mikulovice

16.30
Opatovice

14.15
Slatiňany

5. 4. ÚT 16.00
FK AS Pce

9. 4. SO 16.30
Ředice

9.30
Zaječice

11.15
Zaječice

10. 4. NE 16.30
Pardubičky

14.15
Pardubičky

16. 4. SO 17.00
Chvaletice

17. 4. NE 17.00
Hradiště

14.45
Stolany

9.30
Miřetice

11.15
Miřetice

10.00
Moravany

20. 4. ST 17.30
Mnětice

23. 4. SO 17.00
Nemošice

9.30
Krouna

11.15
Kameničky

24. 4. NE 17.00
Řečany

14.45
Řečany n.L.

27. 4. ST 16.30
AFK SKP

29. 4. PÁ 17.00
Ostřešany

30. 4. SO 14.00
Opatovice

1. 5. NE 17.00
Pardubičky

14.45
Křičeň

9.30
H. Městec

11.15
H. Městec

2. 5. PO 17.00
Ostřešany

3. 5. ÚT 16.30
Dříteč

7. 5. SO 17.00
Újezd

14.15
Holice

9.30
Stolany

11.15
Stolany

8. 5. NE 17.00
Litětiny

9. 5. PO 16.30
H. Jelení

14. 5. SO 17.00
Libišany

9.00
Pardubičky

10.45
Pardubičky

15. 5. NE 17.00
Ostřešany

14.45
Ostřešany

17. 5. ÚT 16.30
H. Jelení

21. 5. SO 17.00
Dašice

9.30
Holice

11.15
Holice

22. 5. NE 17.00
Přelovice

14.30
Živanice

10.00
Chvojenec

23. 5. PO 16.30
Roveň

26. 5. ČT 17.00
Býšť

28. 5. SO 17.00
Paramo

29. 5. NE 17.00
Chvojenec

14.45
Kameničky

9.30
Třemošnice

11.15
Třemošnice

31. 5. ÚT 16.30
Srch

4. 6. SO 17.00
Choltice

9.30
AFK Chrudim

11.15
AFK Chrudim

5. 6. NE 17.00
Torpedo

10.30
Moravany

11. 6. SO 17.00
Jaroslav

12. 6. NE 17.00
Dříteč

14.45
Třemošnice

18. 6. SO 17.00
Roveň

19. 6. NE AFK SKP 14.00
Miřetice

jednoduchý text – Sezemice venku Torpedo – hřiště Mnětice
tučně – Sezemice doma  FK AS Pardubice „B“ – Letní stadion

PozváNkA NA Domácí volejbAlové záPASy

  4. 5. 2011 TJ Spartak Sezemice – Sokol Polabiny B 
11. 5. 2011 TJ Spartak Sezemice – ČOS SOKOL Pce I.
18. 5. 2011 TJ Spartak Sezemice – Cyklos Choltice
23. 5. 2011 TJ Spartak Sezemice – ČOS SOKOL Přelouč B
30. 5. 2011 TJ Spartak Sezemice – SK Sparta Dašice

začátky zápasů vždy v 17.30 hodin na hřišti areálu Spartaku Sezemice
Přijďte nám fandit. Těšíme se na Vás.



Inzerce
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Kontakt: 
+420 776 888 021, +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice

Nyní slevy 
od 15% do 30%

E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA HOLICE
Hradecká 290, 534 01 Holice

Tel.: 466 682 099, 733 127 341
oznamuje

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN
Po–Pá 8.00–20.00 • So–Ne 8.00–12.00

Stálá pohotovost, výjezdy k pacientům, hospitalizace, 
čipování a vydávání petpasů, digitální RTG, USG, EKG, 

referenční stomatologické pracoviště

POTŘEBUJETE PORADIT S PRODEJEM 
VAŠÍ NEMOVITOSTI?

Uvažujete o jiném bydlení a nevíte, s kým se poradit?
Právě pro Vás jsme tu my!

Nabízíme Vám tyto služby:
✔   Konzultace
✔   Inzerce Vaší nemovitosti v tisku a na internetu
✔   Prohlídky s klienty
✔   Právní servis

Nabízíme Vám veškeré služby, které jsou spojeny s realitním servi-
sem. Realitní kancelář se specializuje na prodej a pronájem nemovi-
tostí (prodej bytů, pronájem bytů, domy na prodej, pronájem domů, 
prodej nebytových prostor, pronájem nebytových prostor, prodej 
pozemků, výstavbu novostaveb a další). Neváhejte nás kontaktovat.

MICHAL BRÁT
Servis a uvádění plynových zařízení do provozu

Autorizovaný servis s oprávněním provádět servis těchto značek
plynových spotřebičů: 

DAKON, JUNKERS, THERM, PROTHERM, VIADRUS, BAXI, DESTILA, 
ARISTON, COSMOGAS, KARMA, KP, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM.

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:
• uvádění plynových kotlů a bojlerů do provozu
• pravidelné servisní prohlídky
• čištění a opravy plynových kotlů a seřízení těchto spotřebičů
• montáž termostatů a jejich seřízení včetně dodání 
• výměna plynových zařízení (kotlů) včetně všech potřebných revizí
• práce voda – topení – plyn

MICHAL BRÁT
Za Humny 704
533 04 Sezemice
Tel.: 603 964 296
E-mail: plynoservis.brat@tiscali.cz

Servis a uvádění plynových zařízení do provozu

Autorizovaný servis s oprávněním provádět servis těchto značek
plynových spotřebičů: 

DAKON, JUNKERS, THERM, PROTHERM, VIADRUS, BAXI, DESTILA, 
ARISTON, COSMOGAS, KARMA, KP, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM.

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:
• uvádění plynových kotlů a bojlerů do provozu
• pravidelné servisní prohlídky
• čištění a opravy plynových kotlů a seřízení těchto spotřebičů
• montáž termostatů a jejich seřízení včetně dodání 
• výměna plynových zařízení (kotlů) včetně všech potřebných revizí
• práce voda – topení – plyn

MICHAL BRÁT
Za Humny 704
533 04 Sezemice
Tel.: 603 964 296
E-mail: plynoservis.brat@tiscali.cz

VETERINÁRNÍ PÉČE 
PRO MALÁ ZVÍŘATA V SEZEMICÍCH
– ordinační doba dle dohody
– možnost návštěvy u vás doma

MVDr. PAVLA MAREŠOVÁ
Kladinská 783, Sezemice
Tel.: 605 435 649

www.drmaresova.webnode.cz

PRODÁVÁME 
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO


