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č. 2/2013 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Velikonoce v Dětském centru Veská



Mezinárodní den žen nejen pro 
ženy, konající se 8. března v Seze-
mickém domě, je za námi. Ti, co 
přišli, určitě nelitovali. Na všech-
ny čekala spousta pěkné muziky 
v podání tria Chorus (Nina, Jaro-
mír, Michal), taneční vystoupení 
dance company Východočeského 
divadla, barmanská show Petra 
Hurty, módní přehlídka kožeši-
nových výrobků a  v  neposlední 
řadě i tombola. Věříme, že si vše 
za rok zase zopakujeme.

Dubnový bleší trh nabídl opět rozličný sortiment zboží staršího i no-
vého nebo krásnou bižuterii a bylinky. Další trh bude zase na podzim.

Nedělní odpoledne s dechovkou Živaňanka bylo příjemným setkáním 
se známými písničkami. Živaňanka to rozjela, koneckonců jako vždy, 
pěkně od podlahy a přítomní si nejen zazpívali, ale i dobře zatančili. 
Dostaveníčko s dechovkou nebylo rozhodně poslední.

Tradice maškarního veselí pokračuje
Již jsme si tak nějak všichni zvykli, že plesovou sezonu zakončuje maš-
karní zábava. Přestože Sbor dobrovolných hasičů, který byl v posled-
ních letech pořadatelem této akce, se letos rozhodl ji nepořádat, měli 
„Sezemáci“ a zájemci o toto veselí možnost se ho zúčastnit. Lidé, kteří 
mají rádi, když se něco děje, a  rádi se baví, lidé, kteří si řekli, že je 
škoda opustit zavedenou tradici, si dali název Parta přátel dobré zá-
bavy a pustili se do její organizace. Jen někdo, kdo již podobnou akci 
pořádal, ví, kolik to dá shánění a práce. To máte: sál, kapela, program, 
tombola …a mohla bych jmenovat dál. A když je všechno hotové, zbý-
vá jen věřit, že když nabízíte soutěž v karaoke o šunkové prase, soutěž 
o nejlepší masku, která vyhrává uzenou kejtičku, a téměř dvě stě cen 
v tombole, že lidé prostě přijdou a budou se bavit. A lidé přišli a bavili 
se. Návštěva sice nebyla velká, ale o to větší byla zábava, což dokládá 
i několik fotogra� í, které k článku přikládám. Věřím, že i přes letošní 
nevelkou účast se nám podaří tradici maškarního zábavného večera 
zachovat, vylepšovat ho a příští rok zaplnit sál. Moc přeji letošním or-
ganizátorům, Partě přátel dobré zábavy, aby neztratila chuť a energii 
a příští rok nás všechny zase na tuto akci pozvala. A dál je to, vážení, 
jen na Vás, jestli máte chuť se bavit…                                 Petra Procházková

Sezemické akce za námi…

Sezemické akce před námi…
Dubnové akce pokračují i v závěru měsíce. 28. dubna se těšíme na světoznámý muzikál Divotvorný hrnec v podání Divadelního spolku Šembera Vysoké 
Mýto. Začátek představení je v 18.00 hodin v sále Sezemického domu. Vstupenky si můžete koupit hodinu před zahájením.
30. duben je tradičně věnován první venkovní akci – Čarodějnicím. Od 17.00 hodin se na hřišti Spartaku můžete těšit kromě soutěží na řadu pěkných 
vystoupení. Po 19. hodině vám budou hrát dvě sezemické kapely Sešlost a Vypuštěné koupaliště. Vstupné je dobrovolné. Letošní počasí je hodně složité, 
proto v případě hodně špatného počasí připravíme náhradní program do sálu Sezemického domu. Čarodějnice totiž létají za každého počasí. 
Těšíme se na vás.                                                                                                                                                                           Majka Schillerová, komise školství a kultury
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 4. 3. 2013
Usnesení č. Z/5/2/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto schvaluje
I.  schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
II.  ruší usnesení č. Z/9/1/2009
Usnesení č. Z/6/2/2013
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. Z/7/2/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a po- 
dle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I.  schvaluje 
 1.  rozpočet města Sezemice na rok 2013 o celkových příjmech ve výši 

53 324 100 Kč, celkových výdajích 54 674 100 Kč a financování ve 
výši 1 350 000 Kč

 2.  závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2013 a to tak, 
že stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části roz-
počtu do tříd 1, 2, 3, 4 a závazné ukazatele pro výdajovou část roz-
počtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapi-
tálové výdaje dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 3.  příspěvek příspěvkovým organizacím takto
  a) Základní škole v Sezemicích:
   1. příspěvek na provoz ve výši 5 200 000 Kč
   2. příspěvek na investice ve výši 300 000 Kč
  b) Mateřské škole v Sezemicích:
   1. příspěvek na provoz ve výši 2 420 000 Kč
   2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
 4.  příděl do Sociálního fondu ve výši 300 000 Kč
 5.  poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným k úča- 

sti na slavnostních aktech formou odměny a stanoví výši příspěvku 
na úpravu zevnějšku v částce 150 Kč na osobu a den, ve kterém 
budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut pově-
řeným osobám s účinností od 1. 1. 2013

II.  pověřuje Radu města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 1.  schválením podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2013 
 2.  schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2013 a stanovením 

„Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné čle-
ny zastupitelstva města v roce 2013“

 3.  rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním 
žadatelům

 4.  přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, 
přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města 
na rok 2013

Usnesení č. Z/8/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo zprávu a v souladu s Pravidly pro 
tvorbu a čerpání fondu obnovy domů a bytů a na základě výbě- 
rového řízení
I.  schvaluje pro r. 2013 poskytnout půjčky z Fondu obnovy domů a bytů 
II.  ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí půjček
Usnesení č. Z/9/2/2013
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání mění přílohu č. 1 ke 
Zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres Pardubice (viz příloha)
Usnesení č. Z/10/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 447/3, ostatní plo-

cha, ostatní komunikace v k. ú. Počaply nad Loučnou byl zveřejněn 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří- 
zení) ve znění pozdějších předpisů od 18. 12. 2012 do 7. 1. 2013

II.  schvaluje prodej pozemku p. č. 447/3, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 140 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou z majetku Města 
Sezemice do majetku DH – podíl ¼ pozemku, RŠ – podíl ¼ pozemku, 
MŠ – podíl ½ pozemku, za těchto podmínek:

 1.  kupní cena za 1 m2 činí 100 Kč, celkem 14 000 Kč
 2.  náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického prá-

va do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující
 3.  prodej pozemků bude uskutečněn po dořešení převodu pozemků 

uvedených v usnesení č. Z/30/4/2012 pod bodem 1–3
Usnesení č. Z/11/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  ruší usnesení zastupitelstva města č. Z/20/1/2006 ze dne 7. 12. 2006
II.  neschvaluje prodej části pozemků p. č. 728/12, 728/22 a st. p. č. 850/4 

ve vlastnictví města Sezemice ani jejich směnu za pozemky ve vlastnic-
tví firmy FLOR, s. r. o. p. č. 728/18 a st. p. č. 851/3 vše v k. ú. Sezemice

Usnesení č. Z/12/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 154, nově 

označenou jako p. č. 154/2 ostatní plocha, manipulační plocha o vý-
měře 42 m2 nacházející se v katastrálním území Lukovna byl zveřejněn 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 12. 2. 2013 do 28. 2. 2013

II.  schvaluje prodej části pozemku p. č. 154 v k. ú. Lukovna nově ozna-
čené jako pozemek p. č. 154/2 o výměře 42 m2 z majetku města do 
majetku pana MJ, za těchto podmínek:

 1.  kupní cena za 1 m2 činí 100 Kč, celkem 4 200 Kč
 2.  náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického prá-

va do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující
Usnesení č. Z/13/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  neschvaluje, aby se Město Sezemice stalo příjemcem dotace, staveb-

níkem a případně i investorem výstavby „Přemostění pro silnici III. třídy 
přes Mlýnský potok“

Usnesení č. Z/14/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  souhlasí s uzavřením dohody o ukončení SoSB s ČEZ Distribuce o při-

pojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
35kV (VN)

II.  ukládá zjistit možnosti uplatnit náklady na přípojku z dotace, kterou 
poskytl Pardubický kraj na přípravu území pro výstavbu bioplynové 
stanice

Usnesení č. Z/15/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  souhlasí se záměrem vybudovat rekreační zónu mezi Mlýnským poto-

kem a Zadní Lodrantkou v rozsahu varianty 2
II.  ukládá
 1.  jednat s vlastníky dotčených pozemků o možnosti výměny, odprode-

je, či pronájmu Městu Sezemice
 2.  v případě předběžného souhlasu stávajících vlastníků zahájit práce 

na projektu v rozsahu varianty 2
 3.  v případě předběžného souhlasu stávajících majitelů zahájit jednání 

s příslušnými institucemi (MmP, KÚ, EU, MF, MŽP…) o možnosti zís-
kání finančního příspěvku na tento projekt

Usnesení č. Z/16/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  schvaluje směrnici č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu v městě Sezemice se změnami
II.  rozhodlo v článku I. odst. 3 a v článku V. odst. 1 upravit částky takto:
 1. Stavební práce od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč bez DPH
 2. Dodávky a služby od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč bez DPH
Usnesení č. Z/17/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vě-
domí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2012
Usnesení č. Z/18/2/2013
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí odstranění písař-
ské chyby v článku 6 odst. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky města č. 2/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde v odst. 1 bude 
místo „čl. 3 písm. a“ uvedeno „čl. 2 odst. 1 písm. a)“ a v odst. 2 bude 
místo „čl. 3 písm. b“ uvedeno „čl. 2 odst. 1 písm. b“
Usnesení č. Z/19/2/2013
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání
I.  bere na vědomí dopis společnosti IPIefekt, s. r. o. ze dne 19. 2. 2013 

ve věci projektu „Přípravná fáze projektu případné výstavby bioplynové 
stanice Sezemice“

II.  konstatuje
 1.  město Sezemice se nezavázalo finančně se podílet na projektu dle 

bodu I.
 2.  město Sezemice dne 12. 6. 2012 vzalo na vědomí informaci firmy 

IPIefekt, s. r. o. ohledně zajištění osvěty a prezentaci výstavby bio-
plynové stanice s tím, že veškeré finanční náklady budou hrazeny 
z dotačních prostředků EU, o které firma požádá

 3.  Ing. Tomáš Moučka, zástupce firmy IPIefekt, s. r. o., ubezpečil na 
jednání zastupitelstva města dne 12. 6. 2012, že v přípravné fázi 
projektu výstavby bioplynové stanice Sezemice nevzniknou městu 
Sezemice žádné finanční závazky

III.  trvá na svém rozhodnutí ze dne 4. 12. 2012 (usnesení č. Z/48/5/2012)
IV.  souhlasí s připravenou odpovědí starosty města firmě IPIefekt, s. r. o. 

ve věci reakce na dopis ze dne 19. 2. 2013
Usnesení č. Z/20/2/2013
Zastupitelstvo města projednalo žádost Občanského sdružení LUNGTA 
ze dne 23. 1. 2013 a nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“

Zprávy z radnice
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Vítání občánků

NOC S ANDERSENEM 2013
K celostátní akci na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem jsme 
se s naší knihovnou připojili již podeváté. Když jsem se tak ohlížela zpátky, 
musím říci, že je stále těžší připravit takový program, aby bavil všechny 
děti, zabezpečit organizaci tak, abychom zvládli všechny aktivity bez pro-
blémů a úrazů a v neposlední řadě potěšit děti takovými dárky, které by 
nevyčerpaly roční rozpočet knihovny. Vždycky jsme chtěli, aby si děti tuto 
noc pamatovaly a měly ji spjatou s knihovnou a čtením, snad se nám to 
i letos podařilo. Hodně jsme si hráli, soutěžili, dali si dobrou večeři a ne-
směla chybět již tradiční honba za pokladem. Díky skvělé spolupráci se Zá-
kladní školou Sezemice nás nezaskočilo ani počasí. Zapůjčená tělocvična 
nám umožnila zvládnout vše i přes to, že venku byl pouze jeden stupeň. 
Většina dětí nás nadchla svojí šikovností, nadšením a spoluprací. Utvrdila 
nás tak v tom, že akce, kterou pořádáme ve svém volném čase, stojí zato 
a má prospěch pro potencionální budoucí čtenáře. Přesto si neodpustím 
napsat, že se našly i děti, kterým patrně doma nikdo neřekl, že sprostá slo-
va do slovníku „druháčka“ nepatří a slušné chování na akci se třiceti dětmi 
by mělo být samozřejmostí. Radost nám to ale nezkazilo a většina dětí 
nás potěšila svým úsměvem, překvapeným pohledem u strašidel a radostí 
nad nalezeným pokladem. Program byl zřejmě natolik vyčerpávající, že 
všechny děti okamžitě po příchodu do knihovny, což bylo kolem půlnoci, 
bez protestu zalezly do spacáků a většina z nich usnula ještě před koncem 
pohádky, která před spaním nesměla chybět. Upřímně děkujeme všem 
rodičům, kteří nám přispěli dobrotami, ať už zakoupenými, nebo doma 
vytvořenými, a samozřejmě všem, kteří se na letošní Noci s Andersenem 
podíleli. Již nyní začínáme připravovat pro nás jubilejní Noc s Andersenem 
2014. Držte nám při tom palce.

Petra Procházková

BŘEZNOVÝ MĚSÍC V KNIHOVNĚ
Březen je tradičně označován jako Měsíc knihy a čtenářů. V tomto měsíci 
jsme proto připravili spoustu besed týkajících se nejen čtení, ale i knih.
Zároveň jsme se zapojili do akce nazvané „Čtení sluší každému“. K této 
akci patří také čtení na netradičních místech. Při příležitosti této akce se 
naše knihovna rozhodla zavítat do tělocvičny, kde probíhalo cvičení rodičů 
s dětmi. Zde jsme měli svůj koutek s ukázkou knih a s možností v krátkosti 
představit knihovnu, její akce a krásné knihy určené nejen pro malé děti, 
ale i rodiče. Nejvíce se dětem líbily interaktivní knížky s magnety, které si 
mohly i vyzkoušet. Této akci právem patří označení, že čtení sluší každé-
mu. Malí čtenáři četli starším a zase naopak starší mladším. Do knihovny 
jsme si v rámci této akce pozvali oblíbeného pana Zdeňka Levinského, 
který svým nezaměnitelným humorným přednesem četl dětem pohádky. 
Patří mu velké poděkování. Na oplátku mu děti přečetly a přednášely bás-
ničky a zároveň si zasoutěžily v pohádkových testech. Nebylo snad dne, 
kdybychom v březnu v knihovně nepřivítali děti ze základní školy, družiny 
nebo mateřské školy. Se staršími dětmi jsme si vyzkoušeli také rychločtení 
a musíme říct, že jim to šlo skvěle. Březnový měsíc patřil také předveliko-
nočním svátkům. S naším klubem Betlémáčkem, který se nám rozrostl 
o další dvě maminky, jsme společně ozdobili velikonočně dětské oddělení. 
V rámci této dílny si maminky společně s dětmi mohly různými technikami 
ozdobit kraslice, či si vybarvit obrázky s velikonoční tématikou. Celý měsíc 
březen byl plný krásných akcí a nejen březen. Začátkem dubna proběhla 
v knihovně další akce pod názvem „Noc s Andersenem“. O té se dočte-
te v samostatném článku. Myslím si, že jsme v knihovně společně s dět-
mi prožili krásný březnový měsíc plný nezapomenutelných čtenářských  
zážitků…                                                           Dětské oddělení Iva Říhová

Březen – měsíc čtenářů jsme slavili také s „dospěláky“. Vyhlásili jsme 
čtenáře roku 2012, a to na kulturní akci MDŽ, kterou pořádalo město 
Sezemice. Oceněni byli za dětské oddělení Vojtěch Petera a Veronika 
Kačerová a za oddělení dospělých Olga Horynová a Pavel Chvála. Všem 
srdečně gratulujeme a doufáme, že ceny v podobě knih je potěšily. Svojí 
oblibu si také získává cyklus akcí Zdravě čtvrtky, kde hovoříme o zdraví, 
bylinkách, cvičení a dalších tělu prospěšných aktivitách. Nepravidelně se 
tak scházíme a budeme scházet v příjemném prostředí městské knihov-
ny při voňavých bylinkových čajích. Přesné termíny najdete na plakátech 
a na www stránkách knihovny. Jistě si také povšimnete, že pro Vás 
město Sezemice zrekonstruovalo zadní vstup do knihovny, který ocení 
především zdravotně postižení a maminky. Vylepšený dvorek bude sloužit 
k bezpečnému odstavení kol, kočárků, koloběžek apod. Samozřejmos-
tí v knihovně je nákup knih a plnění Vašich knižních přání. Bestsellery 
jako Padesát odstínů temnoty a novinky spisovatelů Vlastimila Vondruš-
ky, Magdy Váňové, James Pattersona, Mary Higgins Clark, Nory Roberts, 
Jackie Collins a jiných už najdete v půjčovně. 
Těšíme se na Vás v jarní knihovně.                                 Petra Procházková

Vážení čtenáři,
máme tu další, v pořadí druhý díl našeho seriálu o třídění odpadů. Dnes se 
budeme věnovat třídění a zpracování skleněných obalů a skla.
Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou převážně lahve od 
nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení těchto od-
padů je šikovným řešením plastová nebo kovová krabice, či kbelík i pev-
nější taška. Místem, kde budete doma uchovávat tříděný skleněný odpad 
před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dis-
pozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev. Do zeleného kontejneru 
můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Pokud na stanovišti kontejnerů je pouze zelený kontejner na sklo, pak 
do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné roz-
bíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad 
recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani auto-
sklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné 
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrov-
ské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Do vsádky může 
přijít podle technologie 60–85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří sou-
část sklářského kmenu, jsou společně s jeho dalšími částmi taveny při 
teplotách kolem 800–1400 °C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout 
nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze 
recyklovat neomezeně stále dokola. Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji 
obalové sklo – lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. 
Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového 
skla nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.

Vítání občánků – změna
V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 odst. 1, písm. f) a odst. 4 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět 
vítání občánků z iniciativy městského úřadu. Iniciativa musí vycházet ze 
strany rodičů dítěte.
Podrobné informace je možné získat na matrice Městského úřadu Seze-
mice, číslo telefonu 466 741 017.

Komise pro občanské záležitosti

KnihovnaŽivotní prostředí – SKLO

Listopad 2012:  Andrea Kopecká, Eliška Halbrštátová,  
Martina Matysová

Prosinec 2012: Michaela Petrusová

Leden 2013: Vít Flégl, Štěpán Krejčík, Alice Sejkorová

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

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

Narozeníček



www.sezemice.cz 5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE HLÁSÍ
Již dlouho čekáme na příchod skutečného jara, abychom se probudili  
ze zimního spánku a mohli se těšit ze sluníčka, zelené travičky a květin. 
Protože ještě máme v živé paměti vrstvy sněhu, vzpomínka na lyžařský  
výcvik není tak vzdálená. V letošním školním roce jsme opět pro žáky 
ze 7. ročníku, kteří mají základní lyžařský výcvik ve školním vzdělávacím 
plánu, připravili lyžařský výcvikový kurz. 
Vedoucí kurzu byla paní učitelka Iva Kaplanová, instruktory pan ředitel 
Jiří Březina a paní učitelky Eva Valentová a Jana Plecháčková. Kurzu se 
zúčastnilo třicet šest žáků ze 7. ročníku a osm z 8. ročníku. Žáci lyžovali 
v Horní Malé Úpě, kde byli ubytováni stejně jako v loňském roce v pen-
zionu Blesk. Žáci se během kurzu zdokonalili ve sjezdovém i běžeckém 
lyžování. Na výcvik byli rozděleni do čtyř družstev podle toho, jak zdatní 
byli v jízdě na sjezdovkách. Polovinu dne lyžovali na sjezdovce a druhou 
na běžkách v okolí Malé Úpy ve stopě Krkonošské magistrály. Mnozí si 
také vyzkoušeli lyžování na školních carvingových miniski.
I v tomto školním roce proběhla na naší škole již tradiční recitační sou-
těž. Monika Lacinová z 1. A, Ivana Šimková ze 7. B a Veronika Prausová 
z 8. B nás reprezentovaly v okresním kole. V zeměpisné olympiádě nás 
reprezentovali Martin Štěpánek z 6. A, Josef Beránek ze 7. B a Karolína 
Svatoňová z 9. A. Na naší škole má již tradici soutěž Mladý Demosthe-
nes, po prosincovém školním kole se regionálního kola zúčastnily Anna 
Matúšů ze 7. B a Barbora Lohniská z 8. B. Obě dosáhly pěkných výsledků. 
Anička se umístila na 3. místě a Bára na 2. místě. V okresním kole v olym-
piádě v anglickém jazyce si úspěšně vedla Lucie Procházková z 9. A, která 
ve velké konkurenci vybojovala krásné 5. místo. V okresním kole soutěže 
v německém jazyce se Karolína Svatoňová umístila na krásném 3. místě. 
Žáci 3. až 5. tříd se zúčastnili deseti lekcí plaveckého výcviku v pardubic-
kém plaveckém bazénu. Ve středu 20. a 27. března osmé třídy navazo-
valy na výuku finanční gramotnosti celodenním projektem. Tématem byla 
tentokrát dovolená. Žáci opět pracovali v již předem vytvořených domác-
nostech. Záměrem lekce bylo uvědomit si a rozpoznávat aspekty ovlivňu-
jící rozhodování v rámci rodinného rozpočtu, motivovat žáky k diskusím 
o etických stránkách rozhodování, vést je k logické argumentaci svých 
názorů a tvrzení, naučit je orientovat se v informačních zdrojích, jejich 
možnostech a kvalitách, naučit žáky tyto získané informace propojit a vy-
užívat, zprostředkovat jim orientaci v systému a konkrétních možnostech 
základních finančních produktů a služeb. 
Naše škola se zapojila do turnaje v deskové hře Košík plný rozumu 2, 
který pořádá občanské sdružení Freetime za podpory nadačního fondu 
Albert. Vítězové školního kola ze 4. až 7. tříd budou školu reprezentovat 
v krajském kole této soutěže. Žáci 9. tříd zavítali do Prahy, aby si prohlédli 

Národní divadlo a připomněli si jeho historii, dále zhlédli v Divadle Na Fi-
dlovačce divadelní hru od Karla Poláčka Hostinec U kamenného stolu.  
Šesté až osmé třídy navštíví v Pardubicích divadelní představení Ze života 
hmyzu. V letošním roce proběhne již 20. ročník minitanečních pro žáky  
8. ročníku. Jsme rádi, že kurz může probíhat v sále sezemické radnice, 
která nám poskytla k této akci sál zdarma. 
Ve dnech 22. a 23. dubna budou probíhat přijímací řízení na střední ško-
ly. Všichni žáci, kteří se hlásí na státní střední školy v Pardubickém kraji 
na obory ukončené maturitní zkouškou, budou skládat jednotné přijímací 
zkoušky, které připravilo SCIO. Přijímací zkoušky nanečisto si také většina 
žáků vyzkoušela na určených středních školách. Čekají je testy z českého 
jazyka, matematiky a ze studijních předpokladů. Letos školu opustí 36 
vycházejících žáků, na osmiletá gymnázia se hlásí 7 žáků z 5. tříd. Družina 
pro žáky připravuje mnoho pěkných akcí, připomínáme besedy v knihov-
ně, karneval, pečení muffinů, přípravu velikonoční výzdoby, návštěvu 
Hrádku u Nechanic, turnaje v pexesu a také seznámení s prací hasičů. 
Na závěr malá prosba. Myslíme si, že žáci základní školy mají prázdniny 
několikrát do roka, a proto by měli své vícedenní mimoškolní aktivity smě-
řovat do těchto dnů. V letošním školním roce pan ředitel již potvrzoval 

přes 80 žádostí o uvolnění žáka ze školy na více dnů. A to se ještě neotep-
lilo. Samozřejmě si žáci musí zameškané učivo doplnit a učitelé jim novou 
látku znovu vysvětlí, ale vždycky je lepší, když žáci mohou sledovat výklad 
ve škole se spolužáky. Chtěli bychom vás, rodiče, tímto požádat, abyste 
termíny dovolených raději směřovali na školní prázdniny. 
O dalších aktivitách školy se můžete dozvědět na internetových stránkách 
www.zssezemice.cz.                                           Stanislava Plecháčková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pranostiky praví, že číslo 13 je číslo přinášející jen samé potíže a nepříjem-
nosti, to však neplatí, a doufáme, že platit nebude pro naši mateřskou 
školu. Letošní rok 2013 nám doposud nabídl mnoho významných změn, 
úspěchů a krásných zážitků. Změnili jsme náš oficiální název na „Mateř-
ská škola Pohádka, Sezemice“. Inspirací pro volbu nového jména byl 
náš Školní vzdělávací program „Koš plný pohádek“, který vnímá pohádku 
jako nejpřirozenější motivační prostředek předškolních dětí.
Žáci 8. B, ZŠ Pardubice, Staňkova 128 vytvořili projekt (www.extratrida.
cz), který 25. března seznámil děti z Dětského centra Veská a třídu 
Žabiček s velikonočními tradicemi. V areálu DC Veská připravili pro děti 
velikonočně vyzdobený stůl, učili děti plést pomlázky, zdobit velikonoční 
vajíčka a perníčky, vyrábět zápichy do květináčů aj. Nechybělo seznámení 
s velikonoční koledou a hledání velikonočního pokladu. Bonusem bylo ob-
čerstvení v podobě sladkých domácky připravených dobrot. Přestože tento 
den připomínal lednové dny, byly naše děti nadšené, odnášely si nejen 
mnoho zkušeností a krásných zážitků, ale také mnoho krásných výrobků 
a dárků. Před třemi lety se zaměstnanci mateřské školy zapojili do rozvo-
jového projektu Přátelská školka. Tento projekt organizovala akreditovaná  

vzdělávací instituce MŠMT a MPSV ALFA HUMAN SERVICE. Jeho hlavním 
záměrem bylo zvyšování pedagogických a řídících kompetenci pedagoga. 
Projekt byl složen ze tří modulů, v nichž paní učitelky poznávaly prostřed-
ky proti prevenci syndromu vyhoření, učily se komunikovat v týmu a pro-
střednictvím e-learningového programu kombinovaly samostatnou práci 
s řízenou reflexí. Úspěšným ukončením tohoto projektu bylo předání cer-
tifikátu Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům na konferenci 
ředitelů mateřských školy pořádané 28. března v Pardubicích již zmíně-
nou školící agenturou. Další významnou akcí byla zahraniční návštěva 
v naší mateřské škole. Tato návštěva byla výsledkem dlouholeté spoluprá-
ce s mateřskou školou v Glasgow. Prostřednictvím emailu a Skype jsme 
si již několik let předávali informace o dění v našich mateřských školách 
a sdělovali si potřebné znalosti a zkušeností z oblasti vzdělávání a výchovy 
předškolních dětí. Pro dvě velmi milé a sympatické paní učitelky, které 
u nás strávily čtyři dny, jsme připravili bohatý program. Seznámili jsme je 
s prostředím naší mateřské školy, s prostředím dvou pardubických mateř-
ských škol i s prostředím Základní školy Sezemice, kde si paní učitelky pro-
hlédly budovu celé ZŠ a byl jim představen význam a obsah pojmu školní 
družina. Naše paní učitelky předvedly ukázku výchovně vzdělávací činnosti 
u předškolních a malých dětí. V odpoledních hodinách jsme jim nabíd-
li prohlídku našeho okolí (Kunětická hora, Pardubice), zapojili jsme paní 
učitelky do výroby hudebních nástrojů na Tvořivém odpoledni pro rodiče 
a děti. Díky zkušeným překladatelům měly vzájemné rozhovory smysluplný 
obsah. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli 
vytvořit přátelskou atmosféru a nabídnout naší návštěvě mnoho krásných 
zážitků. Děkujeme především Městu Sezemice – panu místostarostovi Ple-
cháčkovi, paní Bartoníčkové, Collisové, Halové, zaměstnancům ZŠ Seze-
mice a dalším. Děkovné zprávy z Glasgow jsou pro nás milým oceněním.  
A co nás ještě čeká? V rámci měsíce bezpečnosti navštívíme hasičskou 
stanici v Pardubicích, budoucí školáčci se rozloučí s MŠ prostřednictvím 
muzikálové pohádky O lišce. 3. května pojedou naše tanečnice, které zví-
tězily na Holické Mateřince, reprezentovat naší mateřskou školu na celo-
státní přehlídku mateřských škol v Nymburce (držte nám palce). V tema-
tickém týdnu o zvířátkách navštívíme výstavu dinosaurů, zvířecí farmy aj. 
Fotografie z akcí naleznete na našich nových webových stránkách 
www.mssezemice.cz. Přejeme Vám všem již jen krásné dny plné slu-
níčka a optimismu.                                             Mateřská škola Pohádka

Základní škola a Mateřská škola
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HASIČI DĚTEM
V průběhu měsíce března vyčistili členové Hasičů Sezemice břeh Mlýnské-
ho potoka pod zbrojnicí od náletových, suchých stromů a stromů, které 
by mohly ohrozit padáním větví. Účelem čištění je příprava prostoru pro 
dětské hřiště, které by mohlo sloužit malým dětem v mateřské školce, 
která je v objektu zbrojnice. Určitě by jim vyhovovalo více než „hřiště“ 
na panelové silnici a odpadlo by i přecházení přes rušnou pardubickou 
silnici. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům, kterým není lho-
stejná bezpečnost našich dětí a kteří přiložili ruku k dílu.

Dovolte mi pozvat zájemce, kteří by se rádi seznámili s technikou, kterou 
využíváme při svých zásazích, na pravidelnou údržbu techniky ve zbrojni-
ci. Údržba se koná každé pondělí od 17.00 hodin. 
Nejzajímavější je ta v první pondělí v měsíci, kdy jsou testovány – nastar-
továny všechny agregáty a stroje.
Svou techniku využila v roce 2012 zásahová jednotka u 11 požárů a 8x 
zasahovala jako technická pomoc. Vidět nás můžete i při pomoci městu, 
např. při proplachování kanalizace, či čištění – kropení komunikací.
Zároveň připomínám všem členům sdružení, že schůze členské základny 
jsou vždy poslední pátek v měsíci v klubovně od 19.00 hodin.

Jiří Kolář, starosta Hasičů Sezemice

MLADÍ HASIČI SE HLÁSÍ
Co je u nás nového? V lednu jsme se začali scházet v klubovně, abychom 
si zopakovali vše, co nás bude čekat na závodech. Po měsíci učení a pro-
cvičování uzlů, značek a zdravovědy jsme chtěli dětem odlehčit trénink 
a motivovat je pro další tréninky, proto jsme domluvili besedu s Městskou 
policií ze Sezemic, která dětem představila potápěčskou techniku. Děti 
beseda zaujala, také proto měly hodně dotazů, které chtěly zodpovědět. 

V sobotu 6. dubna 2013 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo Rokyten- 
ské Míle, kde přes ne moc hezké počasí se starší družstvo umístilo na pěk-
ném 3. místě. Mladší družstvo se díky nemoci nezúčastnilo. Všem dětem 
děkujeme!

STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Rádi se zúčastňujeme střeleckých závodů pro mládež v Brandýse nad La-
bem – Staré Boleslavi, které se vyznačují vysokou úrovní a hlavně mají pro 
vítěze nádherné a bohaté ceny.
Ve školní jídelně se konal 16. 2. „Pohár ředitele městské policie 2013“. 
V disciplíně VzPu 30 ran vleže – chlapci do 12ti let se shodli na výsledku 

298 bodů J. Puhlovský – 3. místo s F. Rotreklem – 4. místo. Ve stejné 
disciplíně, ale v dívkách do 12ti let se L. Vyhnálková umístila za 290 bodů 
na 2. místě. Tito tři jmenovaní utvořili družstvo, které ostatní střelce pře-
válcovalo a za 886 bodů si zasloužilo krásné 1. místo. Trenéři i rodiče se 
radovali z takového úspěchu. Nesmíme zapomenout na naše dorostenky. 
Ty soutěžily v disciplíně VzPu 40 ran a takto zabodovaly: V. Štěrbová 377 
bodů, L. Hrobařová 370 bodů, K. Procházková 364 bodů.
V sobotu 2. 3. jsme se opět vypravili do Staré Boleslavi na „Memoriál  
J. Laciny“ a dětem se opět podařilo nastřílet slušné výsledky. V disciplíně 
VzPu 30 ran vleže – chlapci do 12ti let J. Puhlovský nasázel do terče 298 
bodů – 2. místo, F. Rotrekl 296 bodů – 5. místo a začátečník R. Rážek 
272 bodů. Po součtu výsledků si kluci jako družstvo vybojovali s 866 body  
3. místo a jak je tady zvykem, byli odměněni pěknými cenami. Samozřej-
mě jsme měli zástupkyně v disciplíně VzPu 40 ran dorost. Čtvrté místo si 
vystřílela s 375 body L. Hrobařová, sedmá s 370 body byla V. Štěrbová 
a K. Procházková zazmatkovala (otáčela obráceně mířidla) a svojí chybou 
nastřílela jen 356 bodů. A jak se praví, chybami se člověk učí.
V Chrasti jsme ukončili 3. 3. soutěž „O putovní pohár“. Po součtu všech 
kol se za své výsledky nemuseli stydět naši dospěláci: T. Rotrekl, F. Čihák, 
P. Hrobař, S. Hozáková a J. Adamová. I v Týništi nad Orlicí jsme ukončili  
9. 3. ligu královéhradeckého a pardubického kraje. Perfektní výkon v pá-
tém kole předvedl v disciplíně VzPu 30 ran – chlapci do 12ti let F. Rotrekl. 
Svým absolutním nástřelem 300 bodů, se vyšvihl na 1. místo. Čtvrtý s 298 
body byl J. Puhlovský. Ve stejné disciplíně, ale v dívkách do 12ti let, si  
L. Vyhnálková vystoupila na první příčku za 297 bodů. Svůj první závod si 
odbyli i naši mladí elévové: V. Vinkler, M. Rotter a R. Rážek. Dobře si vedly 
i dorostenky: L. Hrobařová si vystoupila na první příčku, K. Procházková 
na druhou a V. Štěrbová na třetí. V posledním, pátém kole, se sečetly 
tři nejlepší výsledky a v kategorii chlapci se nejlépe umístili: F. Rotrekl na  
3. místě, J. Puhlovský na 4. místě a V. Vinkler na 7. místě. 

V děvčatech L. Vyhnálková na 1. místě. Dorostenci puška O. Kamenický 
1. místo a dorostenky L. Hrobařová 1. místo, K. Procházková 2. místo 
a V. Štěrbová 3. místo. Dorostenky pistole 1. místo K. Málková. Současně 
s ligou probíhaly i veřejné závody pro dospělé. Se svými zbraněmi se sta-
tečně poprali a za slušné výkony byli řádně odměněni pistoláři: T. Rotrekl, 
P. Hrobař, S. Hozáková, J. Forman a puškaři: J. Adamová, J. Novák.
Plzeňská střelnice hostila 16. 3. a 17. 3. střelce od 15ti let výše na Mist-
rovství ČR ze vzduchových zbraní 2013. Na tento závod se poctivě při-
pravujeme celou zimu. V sobotu na pistolové disciplíny odjeli s trenérem 
F. Čihákem – J. Forman, L. Blažek, P. Hovorka, P. Hrobař a S. Hozáková. 
Reprezentant J. Forman je mladý zkušený závodník. V disciplíně VzPi 60 
ran nastřílel slušný výsledek 554 bodů – 4. místo a toto místo si udržel 
i po finálovém rozstřelu. Také K. Málkové se dařilo. V disciplíně VzPi 40 
ran nastřílela 351 bodů a skončila na 5. místě. Chválíme i ostatní, kteří 
se snažili udělat co nejlepší výsledek. Do puškových disciplín byli v neděli  
17. 3. nominováni: O. Kamenický, L. Hrobařová, K. Procházková, V. Štěr-
bová, J. Novák a opět na ně dohlížel trenér F. Čihák. Ondra byl na mist-
rovství vlastně poprvé, děvčata však poněkolikáté, a tak trenér doufal, že 
se nervozita nedostaví. Ale dostavila se. Na jednotlivých výsledcích to bylo 
znát: Lenka 379 bodů, Kačka 370 bodů, Verča 367 bodů. Děvčata si ale 
napravila reputaci v družstvech. Za výsledek 1116 bodů získaly druhé – 
stříbrné místo a vystoupily si na druhý stupínek.
Ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci sezemického klubu.
Přípravným závodem před Mistrovstvím ČR mládeže (6. 4. 2013) byl 
v Hradci Králové 23. 3. „Memoriál Aleny Greplové“. 
Z výsledkové listiny jsme vyčetli:
1. místo – J. Puhlovský – 299 bodů; 5. místo – F. Rotrekl – 294 bodů
7. místo – L. Vyhnálková – 292 bodů
Na jedenáctém místě s 289 body skončil V. Vinkler a dvacátý druhý byl 
D. Kuchař. Děti byly odměněny drobnými dárky. Doufejme, že jim dobrá 
forma vydrží až do nadcházejícího Mistrovství ČR mládeže. Jak mistrovství 
dopadlo, to až příště.                                                            SSK Sezemice

Hasiči Sezemice
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TJ SPARTAK SEZEMICE – odbor Sport pro všechny
Do krajské soutěže zimního čtyřboje postoupilo z regionálního kola pat-
náct závodníků. Z důvodů nemoci se krajské soutěže nezúčastnili čtyři 
kandidáti na přední místa.

VÝSLEDKOVÉ LISTINY JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN

SOUTĚŽ ŽACTVA – KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V ZIMNÍM ČTYŘBOJI
Pardubice 2. 3. 2013

Jméno Pořadí Šplh o tyči Člunkový 
běh

Skok  
z místa  

do dálky

Hod  
na koš

Iva Fousová, ml. ž. I. 7 7,17 12,34 147 5

Sára Kuclerová, ml. ž. I. 9 13,02 13,38 141 20

Veronika Rudolfová, ml. ž. II 6 9,71 12,19 154 40

Martin Svatoň, ml. ž. I. 1 7,59 13,28 177 35

Zbyněk Vašek, ml. ž. I. 2 7,68 12,54 161 35

Tomáš Ulrych, ml. ž. I. 3 11,71 12,12 177 40

Vojta Karel, ml. ž. I. 5 9,96 12,01 155 15

Michal Fous, ml. ž. II. 1 5,91 10,52 187 30

Daniel Mareš, ml. ž. II. 2 6,54 10,92 179 40

David Kucler, st. ž. II. 2 4,5 11,11 196 30

Pavel Vosyka, str. ž. II. 5 7,86 11,39 163 25

SOUTĚŽ ŽACTVA VE SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO
Pardubice 2. 3. 2013

Jméno Pořadí Počet přeskoků za 30 sekund 

Sára Kuclerová, ml. ž. I. 1 54

Iva Fousová, ml. ž. I. 2 53

Zbyněk Vašek, ml. ž. I. 1 55

Martin Svatoň, ml. ž. I. 2 54

Vojta Karel, ml. ž. I. 3 46

Tomáš Ulrych, ml. ž. I. 6 36

Daniel Mareš, ml. ž. II. 1 63

Michal Fous, ml. ž. II. 7 39

Pavel Vosyka, st. ž. I. 1 69

David Kucler, st. ž. I. 4 51

SOUTĚŽ PŘEDŠKOLNÍHO ŽACTVA V GYMNASTICKÉM VÍCEBOJI
Pardubice 23. 3. 2013

Jméno Pořadí Kotoul Pře- 
skok

Míč –
koulení

Člunkový 
běh Lavička

Kateřina Hynková, dív. 2009 4 8,8 6,9 8,65 8,6 6,5

Kateřina Váchová, dív. 2009 5 8,7 8 8,48 10,11 6

Zora Srazilová, dív. 2009 9 7,9 7 16,22 11,36 6,5

Kryštof Minici, chl. 2009 1 9,1 8 10,21 8,04 8

Jakub Pilný, chl. 2008 7 8,3 8 8,3 7,79 5

Lucie Řezníčková, dív. 2007 4 9,8 8 8,84 8,28 8,5

Denisa Eliášová, dív. 2006 1 9,6 9,3 5,78 6,94 9

Petr Svatoň, chl. 2006 2 8,7 8,9 6,76 7,55 8,5

Nicolas Gross, chl. 2006 7 8,2 8,5 8,06 7,66 8

V sobotu 23. března jsme se zúčastnili soutěže předškolního žactva v gym-
nastickém víceboji. Devět dětí společně s rodiči přišlo soutěžit v gymnasti-
ce. Předcházelo tomu trénování v rámci Cvičení pro rodiče s dětmi. A při-
neslo krásné úspěchy. Především gratulujeme Denise Eliášové a Kryštofu 
Minicimu za zlaté medaile. Dalších sedm dětí se umístilo také na pěkných 
místech a i jim patří velká gratulace.
Děkuji rodičům za spolupráci a budu se těšit na další ročníky této soutěže. 

Za SPV Tereza Srazilová, Anna Remešová

TJ SPARTAK SEZEMICE JARO 2013 – KOPANÁ

Datum Den ÚZ
A–tým

ÚZ
B–tým

ÚZ
Dorost

ÚZ
Starší žáci

ÚZ
Mladší žáci

ÚZ
El. do 10

ÚZ
El. do 8

27. 4. SO 9.30
Hor. Jelení

11.15
Hor. Jelení

28. 4. NE 17.00
Krouna

17.00
Ostřetín

14.45
Třemošnice

29. 4. PO 17.00
Hor. Jelení

30. 4. ÚT 17.00
Hor. Jelení

4. 5. SO 17.00
Pardubičky B

9.30
Holetín

11.15
Prosetín

5. 5. NE 17.00
Hlinsko B

14.45
Skuteč

7. 5. ÚT 17.00
St. Hradiště

8. 5. ST 14.00
Holetín

15.45 Prosetín 
(Holetín)

9. 5. ČT 17.30
Paramo Pce

11. 5. SO 17.00
Opatovice B

9.30
H. Městec

11.15
H. Městec

12. 5. NE 17.00
Miřetice

14.45
Miřetice

13. 5. PO 17.00
FK AS Pce

14. 5. ÚT 17.00
AFK SKP Pce

18. 5. SO 17.00
Torpedo

19. 5. NE 14.30
Luže

17.00
Pardubičky

9.30
Luže

11.15
Chrast (Luže)

22. 5. ST 17.00
Moravany

23. 5. ČT 17.00
Moravany

25. 5. SO 17.00
Prosetín

14.45
Moravany

26. 5. NE 17.00
Horní Ředice

27. 5. PO 17.00
Opatovice

28. 5. ÚT 17.00
Mnětice

1. 6. SO 17.00
Jaroslav

10.00
Rváčov

9.30
Slatiňany

11.15
Slatiňany

2. 6. NE 17.00
Kameničky

8. 6. SO 17.00
Řečany n. L.

14.45
Řečany n. L.

9.30
Miřetice

11.15
Miřetice

9. 6. NE 16.00
St. Hradiště B

15. 6. SO 17.00
Slatiňany

14.30
Slatiňany

9.30
Hor. Jelení

11.15
Hor. Jelení

16. 6. NE 17.00
Moravany B

23. 6. NE 9.30
H. Městec

11.15
H. Městec

NOHEJBAL PARDUBICE – Nohejbal I. třída 2013
Rozlosování – okres

Mužstvo Kolo Datum

Slatiňany – NK Kladina 1 23. 4.

NK Kladina – NC Němčice 2 30. 4.

Dynamo – NK Kladina 3 7. 5.

NK Kladina – Mnětice „A“ 4 14. 5.

Trnová „A“ – NK Kladina 5 21. 5.

NK Kladina – Kučerka „A“ 6 28. 5.

Klenovka „A“ – NK Kladina 7 4. 6.

NK Kladina – Dražkovice 8 11. 6.

NK Kladina – Holice 9 18. 6.

Hrací dny: úterý – začátek v 16.30 hodin
Hřiště: Sezemice – Kladina
Sponzor oddílu: Tesařství – pokrývačství Kladina

jednoduchý text – Sezemice venku Torpedo – hřiště Mnětice
tučně – Sezemice doma  FK AS Pardubice „B“ – Letní stadion
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VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
V DĚTSKÉM CENTRU VESKÁ

Dne 25. 3. 2013 proběhl v Dětském centru Veská projekt Velikonoční 
stůl. Vše zorganizovali žáci třídy 8. B pardubické ZŠ ze Staňkovy ulice 
pod vedením třídní učitelky Mgr. Ilony Havlasové. Akci přichystali pro 
děti z Dětského centra a pro děti ze třídy Žabiček z MŠ Sezemice. 
Během celého zábavného dopoledne procházely děti několika stano-
višti, na kterých si tvořily velikonoční výrobky, a připomněly si veli-
konoční tradice. Potom hledaly v  lesoparku ukrytý poklad, což byly 
velikonoční balíčky určené pro každé dítě. Pardubičtí žáci měli vše 
perfektně zorganizováno a děti z Dětského centra a děti ze Žabiček 
si to užily. V jídelně Dětského centra se děti občerstvily teplým čajem 
a domácími buchtami. Domů si pak odnesly mnoho vlastnoručně vy-
robených výrobků. Doprava dětí od sezemické MŠ do Veské a zpět byla 
zajištěna objednaným autobusem.
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce

Hledám nový domov
Koncem loňského roku jsem se dostal 
do sezemického záchytného kotce.
Strážníci se o mě starají moc dobře, ale 
přece jenom bych rád ještě hlídal něja-
ký ten dvoreček a měl své stálé hodné 
páníčky. Nejsem nejmladší, je mně asi 
11 let, pravda, trochu špatně vidím, po-
třebuji se ostříhat, ale jinak jsem v po-
řádku. Jsem tam sám a je mně smutno. 
Chcete mě? Budu moc šťastný…

Váš Šmudla

Info pro pejskaře
V předešlých číslech Sezemických novin jsme už několikrát 
upozorňovali majitele psů na dodržování čistoty na veřej-
ných plochách a chodnících. Situace se bohužel nijak ne-
zlepšuje a stále jsme občany města upozorňováni na tuto 
nepříjemnost. Víme, že většina z  vás využívá schránek. 
Nebojte se proto upozornit ty, kterých se to týká. Jen tak 
můžeme tuto problematiku řešit.
Pamatujte, že veřejná zeleň a prostory města a obcí nejsou 
veřejnými toaletami pro vaše psy. Velice neradi bychom 
řešili tuto problematiku represivně. Po městě a zvláště pak 
na sídlištích jsou nainstalovány schránky i  s obaly. Využí-
vejte jich. Chraňme si naše společné prostory. Děkujeme.

Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice

PRODEJ 3. KVĚTNA 2013 
14.00 hodin SEZEMICE – u městské knihovny

stáří (týdny) cena (Kč)
Kuřice černé, červené 12–18 120–180
Kuřice bílé (nesou bílá vejce) 12–18 20–180 
Chovní kohoutci 12–18 120–180
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1–3 70–90
Moularden 
(kříženec pižmová + peking. kachny) 1–3 70–90 

Kačeny barbarie 
(francouzský hybrid pižmové kačeny) 1–3 110–130

Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1–3 110–130
Husy bílé 1–3 140–160
Husy landenské 1–3 140–160
Perličky 1–6 90–140
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6–8 260–300
Kalimera (selské brojlerové kuře) 2–3 90–100

Info a objednávky: GALLUS EXTRA, s. r. o., mobil: 608 521 793

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

KEEP SMILING GOSPEL V SEZEMICÍCH
v neděli 5. května 2013 od 13.30 hodin

Do krásného prostředí kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích 
vás zveme na koncert s jedinečnou atmosférou gospelu. Můžete 
se těšit na vystoupení sboru Keep Smiling Gospel z Orlové. 
Hostem koncertu bude dětský pěvecký sbor Rolnička při ZŠ 
Sezemice. Keep Smiling je mezi českými sbory výjimečný tím, že 
se již od svého založení věnuje převážně gospelu. 
Na tomto stylu je skvělé, že dává možnost vyjádřit radost i smu-
tek a vše, co k životu patří. Protože tento žánr vychází z hudby 
amerických černochů, účastní se pravidelně workshopů se za-
hraničními lektory. Nejspíš i díky tomu se jim tahle muzika do-
stala hluboko pod kůži a do srdce, proto ji dokáží mimořádně 
sugestivně předávat i svým posluchačům po celé ČR. Věřím, že 
si užijeme radost z nasazení, s jakou Keep Smiling zpívá, a že si 
všichni odneseme výjimečný zážitek. 

Kontakt: www.keep-smiling.cz
Vstupné dobrovolné


