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Knihovna už je v novém
Vždycky když píšu články do zpravodaje, těší mě, pokud mohu psát
o věcech, které se podařily a které prospějí hodně lidem. To mi potom
písmenka skáčou do počítače sama. Tento je věnovaný zrekonstruované knihovně. Všechny práce byly ukončeny v termínu, a za to můžeme
poděkovat jak stavební firmě Lutera, která prováděla veškeré úpravy
dle projektu, tak technické četě města, která nejen že stěhovala knihovnu do provizorních prostor a zpět, ale také prováděla konečné úpravy
a uskutečňovala všechny rozmary knihovnice, která chtěla nové prostory co nejlépe přizpůsobit Vám, čtenářům. Hlavní poděkování ale patří městu, které celý projekt financovalo a v co nejkratším termínu předalo knihovnu do užívání veřejnosti. Pokud jste čekali veliké oslavy
a třeba stříhání pásky, mohu slíbit, že Vás o to v žádném případě neošidíme. Berte prosím letní provoz knihovny jako zkušební, jako „vychytávání posledních much“, jako dolaďování drobností a také prostor pro
Vaše připomínky. Už jste si mnozí všimli, že kabát nové knihovny není
ještě úplný. Je to proto, že technická četa pouze připravila podklad pro
zateplení, které ještě bude následovat. I tak myslím, že kdo vejde do nové knihovny, vidí i cítí, jak září novotou a čistotou.
A co ještě se změnilo? Vezmu to od přízemí. Tam na Vás čeká oddělení pro dospělé. Jeho součástí je počítač pro veřejnost, kopírka a také
zcela nově zařízená čítárna. Hned u vchodu budou probíhat po celý
rok burzy vyřazených či darovaných knih. Bezbariérový vstup do knihovny je umožněn zadním vchodem. V prvním patře se nachází dětské
oddělení, které je také vybavené počítačem a zcela přizpůsobené malým i dospívajícím čtenářům. Moc jsme se snažili, abychom ještě před
koncem školního roku stihli ukázat dětské oddělení těm, pro které bylo
připraveno, dětem. Ještě před vysvědčením se vystřídaly třídy prvního
stupně v knihovně a podařilo se nám také přivítat nové rytíře čtenářství.
O tom, jak tradiční obřad probíhal, se dočtete v samostatném článku.
Druhé patro slouží ke zpracování nových knih a k náročnějším akcím,
jako Dílny šikovných rukou, Noc s Andersenem, Podzimní večer a…,
kdo ví, co si ještě vymyslím. Pokud se mohu přimluvit, najděte si čas
a i Vy, objevte kouzlo téhle budovy, kde můžete Vy i Vaše děti trávit
svůj volný čas. Naše snaha, aby před prázdninami a časem zasloužených dovolených byla knihovna pro Vás připravena, se vyplatila. Je krásná, čistá a plná knih, které Vám a Vašim dětem jak doufám zpříjemní
chvíle zaslouženého odpočinku.
Pro nás práce ale ještě zdaleka nekončí. Chybí popisky, měnit se bude
i výpůjční řád a otvírací doba. Přesto již fungujeme a budeme celé
prázdniny. Na září už teď chystáme mnoho novinek. Jakých? Na to si
budete muset ještě chvilku počkat.
Petra Procházková

Pasování prvňáčků
Tak jak jsem psala
v článku o knihovně, letošní, už čtvrté,
Pasování prvňáčků
za čtenáře knihovny
probíhalo v nových
zrekonstruovaných
prostorách. Moc mě
těší, že i letošního
ročníku se zúčastnila většina z pozvaných dětí a že je hojně doprovodili a povzbuzovali jejich
blízcí. A v čem? Vy, kteří již znáte obřad pasování, snad prominete, když
v rychlosti zopakuji jeho průběh. Pro děti jsou připraveny dvě zkoušky.
V té první pan král i paní královna dobře poslouchají pohádku, která se
rozpadla na věty, a kterou děti musí zase dát dohromady a přečíst. I letos přišel pro děti pana krále zahrát pan starosta Bohuslav Kopecký
a obřadu se také za město zúčastnil pan místostarosta Josef Ulrych,
který byl dětem velkým pomocníkem především ve druhé zkoušce. V té
pan rádce, v podání neméně skvělého Zdenka Levinského, zkoušel
děti ze znalosti písmen, a protože všem dětem pomáhala písmenková
víla, Lucka Procházková a také paní třídní učitelka, všechny zúčastněné
děti měly tu čest býti pasovány králem a královnou na rytíře Písmenkového království, přijaly řád Chytré sovy a staly se právoplatnými členy
čtenářské družiny. Odnesly si nejen průkazky čtenáře, ale jak doufám,

tak i krásný zážitek, díky kterému se budou do knihovny rády a často
vracet. Na závěr nesmělo chybět poděkování jak paní učitelce, která
děti k bránám Písmenkového království přivedla, tak i rodičům za podporu a pomoc ve zvládnutí prvního ročníku. K poděkování se přidávám
i já. Děkuji městu, které akci pořádá, lidem, kteří nejsou vidět, ale bez
kterých by nebyly kostýmy, muzika či výzdoba a také všem z „královského dvora“, kteří nezištně věnovali svůj volný čas dětem. Díky tomu
všemu se ze mě jednou za rok stane paní Abeceda, vládkyně Písmenkového království. Mám možnost vidět desítky dětí s rozesmátými tvářemi, s knihami a hlavně s rodiči a blízkými, jak se radují. Většina z nich
se do knihovny vrátí a to mi dává důvod věřit, že říše fantazie, písmen
a příběhů bude mít stále dost rytířů a tak zůstane zachována až na
věky. A to je jako v pohádce.
Petra Procházková

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE 3. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 3. ČERVNA 2008
Usnesení č. Z/21/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
I. schvaluje
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové
zprávy
III.ruší usnesení č. 10/1/2004
Usnesení č. Z/22/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitel. města
Usnesení č. Z/23/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za
rok 2007
2. výsledek přezkoumání hospodáření města za rok 2007 provedeného podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že v souladu s § 10 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za
rok 2007 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.
a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních
předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finanč.
prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích za rok
2007 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.
a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních
předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné použití finanč.
prostředků
II. souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje závěrečný účet
Města Sezemice za rok 2007 bez výhrad
Součástí závěrečného účtu je:
1. plnění příjmů a vydajů v plném členění podle rozpočtové skladby
a dle závazných ukazatelů
2. vyúčtování zákadní školy k 31. 12. 2007, zpráva z kontroly hospodaření
3. vyúčtování mateřské školy k 31. 12. 2007, zpráva z kontroly hospodaření
4. přehled o stavu na účtu bytového fondu (140 bj.) k 31. 12. 2007
5. zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2007 města Sezemice
6. zpráva o invertarizaci majetku za rok 2007
7. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
8. vyúčtování sociálního fondu za rok 2007
9. výpočet dluhové služby města za rok 2007
III. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2007 a souhlasí
s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2008
IV.schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Mateřské
školy v Sezemicích ve vyši 57 380,79 Kč a jeho rozdělení takto:
přidělit – do fondu odměn částku 10 000 Kč
– do fondu rezervního 47 380,79 Kč
V. schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Základní
školy v Sezemicích ve vyši 500 000 Kč a jeho rozdělení
takto:
přidělit – do fondu odměn částku 150 000 Kč
– do fondu rezervního 350 000 Kč
Usnesení č. Z/24/3/2008
Zastupitelstvo města dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí
Loučná za rok 2007
II. schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2007 bez
výhrad
Usnesení č. Z/25/3/2008
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování
hospodaření města k 31. 3. 2008
Usnesení č. Z/26/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje rozpočtové
změny č. 1–9 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 2/2008 – v rozpočtové změně č. 9 schvaluje variantu č. 1
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Usnesení č. Z/27/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
I. konstatuje, že záměr převést pozemek p. č. 154/10 v k. ú. Kladina
byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
II. neschvaluje převod části pozemku 154/13 (dříve PK 151/1) k. ú.
Kladina, která je označena dle geometrického plánu č. 92-26/2001
jako pozemek p. č. 154/10 v k. ú. Kladina, z majetku města Sezemice do majetku V. Š., bytem Sezemice, Kladina 18
Usnesení č. Z/28/3/2008
Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu a:
I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 43/3 v k. ú. Kladina, která je
určena pro výstavbu cyklistické stezky a autobusové zastávky za následujících podmínek:
1. geometrický plán a znalecký posudek uhradí kupující (Město
Sezemice)
2. kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem
3. do doby vybudování cyklistické stezky bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí kupní
II. ukládá
1. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na převod části pozemku p. č. 43/3 v k. ú. Kladina
2. po vybudování cyklistické stezky a autobusové zastávky zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků
pod uvedenými stavbami (resp. části pozemku p. č. 43/3 v k. ú.
Kladina) do majetku města Sezemice
Usnesení č. Z/29/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
I. potvrzuje platnost podmínek usnesení č. Z/9/1/2008 a v případě,
že paní E. H. nebude mít o koupi pozemku za uvedených podmínek
zájem, ukládá:
1. opakovaně zveřejnit záměr města prodat či pronajmout pozemky
p. č. 454/2 a 456/3 v k. ú. Veská
2. předložit zprávu ve věci prodeje pozemků p. č. 454/2 a 456/3
v k. ú. Veská k projednání zastupitelstvu města
Usnesení č. Z/30/3/2008
Zastupitelstvo města podle ustanovení § 35a a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů
I. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o zřízení městské
policie
II. schvaluje znění předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky
č. 2/2008, o zřízení městské policie
III.ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o zřízení
městské policie
Usnesení č. Z/31/3/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
I. bere na vědomí doporučení Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru
a kontroly VS, ze dne 4. března 2008 v souvislosti s novelizací zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
II. rozhodlo
1. ponechat koeficienty podle § 6 a 11 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitosti, ve výši stanovené OZV č. 1/2003
2. nestanovit místní koeficient podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitosti
3. nestanovit v obecně závazné vyhlášce města osvobození podle
§ 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ?
Výměna občanských průkazů
Jedná se o výměnu všech starých typů občanských průkazů, ve kterých nejsou strojově čitelné údaje, za občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji.
Záměrem je vyměnit všechny staré OP v České republice za nové (které mají zelenou barvu a mají strojově čitelné údaje) a to nejpozději do
konce roku 2008. Výměna probíhá ve čtyřech etapách. V roce 2005,
2006, 2007 a poslední etapa výměny je v letošním roce 2008.
Jednotlivé etapy jsou rozlišeny datem vydání OP. Není nutné striktně
dodržovat etapu výměny. Je možné provést výměnu OP i dříve a to bez
poplatku.
4 etapy výměny:
a) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 (všechny typy „knížky“,
ve kterých se dá listovat) měly být vyměněny do konce roku 2005
b) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996
měly být vyměněny do konce roku 2006
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c) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 (tj. OP vydané v roce
1997 a 1998)
měly být vyměněny do konce roku 2007
d) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003, (tj. OP vydané v roce
1999, 2000, 2001, 2002 a 2003)
vyměnit do konce roku 2008 (připomínáme, že se vyměňují pouze
OP bez strojově čitelných údajů)
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději do
30. listopadu 2008. Prosíme občany, kterých se toto období týká, aby
neprodleně požádali o výměnu OP, jelikož od ledna roku 2009 bude
jejich OP neplatný.
Žádejte prosím o výměnu OP v průběhu celého roku, zabráníte tak
frontám a zbytečné nervozitě na konci roku.
K vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu je potřeba předložit:
vždy:
– starý občanský průkaz
– vyplněnou žádost, podepsanou žadatelem
– 1 fotografii – současnou! (za současnou fotografii je považována fotografie, která není starší než půl roku)
eventuelně (pokud se vyplní nepovinné údaje):
– rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, který je opatřen
doložkou o nabytí právní moci, diplom – všechny tyto doklady se
předkládají pouze v těchto případech:
– došlo ke změně, která dosud není zapsaná ve starém občanském
průkazu
– žadatel v žádosti vyplní nepovinné údaje: (manžela, manželku, děti
ve věku do 18 let, titul, vědeckou hodnost)
– ve starém OP je zapsaný chybný údaj
V roce 2009 by tedy měl mít každý občan České republiky nový občanský průkaz zelené barvy se strojově čitelnými údaji. Výjimkou budou pouze občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a v jejichž občanském průkazu je zapsáno, že OP je platný bez omezení.

Seriál o třídění odpadů
PLASTY
S plastovými obaly se v dnešní době setkáváme stále častěji, jsou používány pro balení stále většího množství potravin a nápojů. Jedná se zejména o plastové krabičky od másel, kelímky od jogurtů, plastové láhve
od minerálky, limonády, ale i drobnosti jako zubní kartáčky atd. Proto
je třeba věnovat sběru a třídění plastů velkou pozornost.
Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly
od kosmetiky.
V kontejnerech nesmí skončit plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC ani automobilové plasty.
Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru.
Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více. U láhví nedotahujeme uzávěry, uzavřené láhve by se nedaly lisovat do balíků.
V naší obci sbíráme i nápojový karton, kterému většinou říkáme „krabice“. Jedná se o obaly od mléka, džusu či vína, které je možné dále zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s ostatním odpadem
v popelnici. Proto bychom Vás rádi požádali o spolupráci při jejich tříděném sběru. V Sezemicích se krabice sbírají každý poslední čtvrtek
v měsíci – občané je mohou odevzdat v oranžových pytlích ke kontejneru s plastem. V přisloučených obcích probíhá pytlový svoz každou
poslední středu v měsíci. Sáčky na tříděný sběr jsou k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí nebo v městské knihovně.
Svoz tříděných odpadů – plastů v naší obci provádí svozová firma FLOR
s. r. o. Nádoby jsou vysypávány do speciálního vozu s hydraulickou rukou a plastový odpad končí ve firmě TRANSFORM Lázně Bohdaneč.
Náš vysbíraný plastový odpad je recyklován a jsou z něho vyráběny stavební prvky.
Tento odstavec je určen především pro stavebníky. Igelitové obaly sice
patří do tříděných odpadů, při větším množství však ucpávají kontejnery na plast a ostatní občané nemohou již kontejner do vývozu používat.
Svozová firma pak nemůže takový odpad z kontejneru vysypat, celý
kontejner je nutno odvézt a vyčistit. Tím se zvyšují náklady na odpadové hospodářství – občané platí vyšší poplatek za odpady. Situaci je
možno vyřešit tak, že větší množství igelitových obalů svážete, případně soustředíte do pytle a uložíte vedle kontejneru nebo odvezete do
sběrného dvoru. Víte, že igelitové obaly můžete prodat? Kontaktujte
svozovou firmu na telefonu 466 931 605.
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Sběrný box na elektrozařízení
Ve vestibulu městského úřadu je od června 2008 umístěn sběrný box
od firmy ASEKOL, kam mohou občané odevzdat drobná elektrozařízení, která již dosloužila:
Hračky na baterie, rádia, sluchátka, kalkulačky, mobilní telefony,
elektronické hry, vieokamery apod.
Odevzdané výrobky putují ke zpracovateli, kde dochází k demontáži
a třídění jednotlivých surovin, přičemž velká část z těchto surovin může
být opakovaně použita.
Pokud přijdou odevzdat nějaký takový výrobek děti, obdrží u pracovníků MěÚ Sezemice drobnou pozornost.
OSMŽP MěÚ Sezemice, Fejtová Petra, tel.: 466 741 020
Děti, umíte třídit? Ověřte si své znalosti hrou na
www.ekodomov.cz „Odpady útočí“.

Závěrečný účet senátora
Vážení a milí voliči!
Můj šestiletý mandát senátorky Parlamentu ČR, ke kterému jste možná i vy
přispěli svým hlasem, letos na podzim
končí. Dovolte tedy, abych vám alespoň krátce složila závěrečný účet.
Před 6ti lety jsem vám slibovala, že
v Praze budu hájit zájmy venkova, a toho jsem se snažila držet. Venkovská
problematika byla a je mou hlavní prioritou a možná i proto jsem se stala před
čtyřmi lety předsedkyní Stálé komise
Senátu pro rozvoj venkova, stejně jako
místopředsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR. Jsem ráda, že i mou zásluhou se začalo vážně pracovat, např.
na změnách rozpočtového určení daní obcí apod. Starostové obcí
a měst nejen v mém volebním obvodu byli a jsou mými hlavními partnery a je mi potěšením s nimi spolupracovat.
Slibovala jsem, že budu dohlížet na to, aby Parlamentem ČR neprocházely špatné a nedomyšlené zákony. Věřte, že i to jsem se snažila,
ale… Netušila jsem, že zdravý selský rozum a logika věci v Praze příliš
nefunguje a stranická kázeň je nade vše.
Ústavních stížností jsem se svými kolegy spolupodepsala hned několik,
např. ve věci výše zmiňovaného rozpočtového určení daní, odblokování církevních pozemků, vytěsnění drobných akcionářů a dalších. Tím byl
vytvořen zejména potřebný tlak na to, aby se věci začaly řešit.
Nejen tím, že jsem 14 let předsedkyní Dobrovolného svazku obcí
Region Orlické hory, jsem se snažila pomáhat Orlickým horám a Podorlicku, a to jak v programech rozvoje, tak v propagaci a dalších aktivitách.
Prezidenta Václava Klause jsem nevolila, avšak respektuji jej jako prezidenta České republiky. Snažila jsem se prosadit přímou volbu. Stále si
totiž myslím, že každý občan naší republiky by měl mít právo si sám volit svého prezidenta (popř. starostu či hejtmana).
To je obhajoba základních tezí mých slibů před 2. kolem senátních voleb před šesti lety. Je nyní na vašem zvážení, zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na mých webových stránkách www.domsova.cz se o mé
senátní i mimosenátní činnosti dozvíte podstatně více.
Věřte, že jsem si stále vědoma odpovědnosti vůči vám, voličům, a proto se snažím svůj mandát vykonávat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Jsem stále nestraník, ale přesto straním: slušnosti, čestnosti,
poctivosti, odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé rozhodování závisí na svobodě, jak té vnitřní, tak i té kolem mne, na mém svědomí, smysluplnosti života, práce a zejména na potřebě domluvit se
a spolupracovat.
Na podzim se pokusím svůj senátorský mandát obhájit. Kandiduji jako
nestraník za SNK ED, s podporou malých středových stran – Strana zelených (SZ), Volba pro město (VPM), Unie svobody (US), Strana pro
otevřenou společnost (SOS), LiRA a Hnutí za harmonický rozvoj obcí
a měst.
Jsem přesvědčena o tom, že Senát odvádí kus dobré a poctivé práce,
není zbytečný a zaslouží si větší pozornost. Měl by být protiváhou příliš
zpolitizované Poslanecké sněmovně. Proto přijďte volit! Nedopusťte,
aby se volby staly záležitostí jen velkých politických stran a tudíž:
„Nevolte levou ani pravou, volte srdcem a hlavou!“
Vaše senátorka Václava Domšová

www.sezemice.cz
Škola se hlásí
Konec června, to je to nejkrásnější období každého školáka, rodiče
i učitele. Je to období čekání na vysněné, vytoužené a lákavé prázdniny. Stěží bychom v trojici školák, rodič, učitel našli někoho, kdo s tím nesouhlasí. Školní práce je ukončena, hodnocení žáků uzavřena a už jen
vysvědčení a hurá za dobrodružstvím.
Shrnula bych, co se za poslední období ve škole událo.
V dubnu proběhlo rozmísťovací řízení žáků, kteří v letošním školním
roce končí povinnou školní docházku na základní škole. Z 62 žáků bylo osm přijato ke studiu na gymnázia v Pardubicích, Holicích a Hradci
Králové. Dalších třicet osm nastoupí na střední průmyslové školy, obchodní akademie a na maturitní obory středních odborných škol. Šestnáct žáků si vybralo učební obory na středních odborných učilištích.
Další dva žáci z páté třídy nastoupí ke studiu na osmiletém gymnáziu.
Přemýšleli jsme, jakým způsobem oživit školní výuku, a proto jsme
všichni učitelé a vedení školy připravili školní projekt. A co to vlastně
projektové vyučování je? Otec projektové metody, William Heard
Kilpatrick, ve své definici uvedl: „Projekt jest určitě a jasně navržený
úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitým tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“
Projekt neprobíhal pouze 29. a 30. dubna, to je ve dvou dnech, ale zaměstnával nás všechny několik měsíců. Učitelé a žáci již v předstihu sháněli materiály k jednotlivým částem celoškolního projektu, četli knihy,
vyhledávali všechny potřebné informace. My, učitelé, jsme sháněli odborníky, kteří by s žáky na vybraných tématech spolupracovali.
Dvouhodinové bloky projektu byly zaměřeny na životně důležité otázky našeho života.
Projekt se skládal z šesti částí:
První pomoci, prevence kriminality, zdravé výživy, chování v mimořádných situacích, bezpečnosti v dopravě a návykových látek.
A co to v praxi znamenalo?
Žáci ošetřovali různá „zranění“ svých spolužáků, transportovali raněné,
poskytovali umělé dýchání z plic do plic (rozdýchat figurínu „Andulu“
nebylo vůbec snadné) a ověřovali si, zda by v případě potřeby uměli poskytnout účinnou pomoc. Velice potřebným tématem, a musím říci, že
pro žáky velmi přitažlivým, byla prevence AIDS. Bylo až s podivem, jak
aktivně, se zájmem a plni soustředění přijímali všechny potřebné informace. Věřme, že teoretické znalosti je povedou k zodpovědnému přístupu v partnerském životě. Ve školní kuchyňce si ve skupinkách připravovali „zdravé mňamky“, připomněli si důležitá telefonní čísla
záchranných sborů a jak se chovat v situacích, kdy je nutné zachovat
klidnou hlavu a rozvahu. Při řešení dopravních situací si snad uvědomili, jaké nebezpečí jim hrozí na silnicích, a snad už nebudou, jak jsme
toho bohužel všichni svědky, bez uvážení přebíhat vozovku mimo bezpečná místa přechodu. A že je možné smysluplně procházet životem
bez návykových látek, to si nyní myslí a snad si i do života budou pamatovat a řídit se tím.
Žáci na prvním stupni plnili úkoly projektu s odborníky a se svými učiteli, žáci na druhém stupni v tématicky zaměřených dílnách. Z každého
odvětví projektu si žáci vyhotovili výstup, který potom prezentovali na
velkých nástěnkách umístěných ve školní jídelně. Výsledky projektu si
také mohli prohlédnout rodiče a přátelé školy při třídních schůzkách
6. května nejenom na nástěnkách, ale také na plátně, kde jsme prezentovali fotodokumenty z práce dětí na projektu. Na projektu se podíleli
žáci, učitelé, rodiče žáků, lektoři z Bílého kruhu bezpečí, studenti a studentky ze střední zdravotnické a elektrotechnické školy se svými pedagogy, pracovníci Českého červeného kříže a policejní komisařka. Pro
nás, pedagogy, bylo velkým zadostiučiněním, že žáci aktivně a spokojeně pracovali a projekt se jim líbil. Na závěr zpracovávali hodnocení,
ze kterého rovněž vyplynulo, že pracovat na projektu byl skutečně dobrý nápad.
Žáci z pěveckého sboru Rolnička si k příchodu jara připravili pásmo lidových písní a říkadel z celého východočeského kraje. Generálka a zároveň i koncert pro děti z prvního stupně proběhly ve středu 7. května,
koncert pro veřejnost se potom uskutečnil v neděli 11. května v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích. Hudebním pásmem sboru a jeho
tradičních hostů jsme se snažili popřát zároveň i maminkám k jejich
svátku. Po skončení koncertu využily děti možnost opéct si špekáčky na
farské zahradě a zahrát si míčové hry nebo si zaskákat na trampolíně.
14. května 2008 se v DDM v Holicích uskutečnila přírodovědná soutěž.
Naši školu reprezentovalo devatenáct žáků ve třech kategoriích – kategorie 3. a 4. tříd, 5. a 6. tříd, 7. až 9. tříd. Nejlépe se dařilo žákům
z 8. a 9. ročníku, kteří získali všechny tři medailové pozice v nejstarší
kategorii.
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Vyvrcholením činnosti zdravotnického kroužku byla reprezentace
v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků, která se uskutečnila dne
7. května na Cihelně v Pardubicích. Naši školu reprezentovalo jedno
družstvo 1. stupně a dvě družstva 2. stupně. Malí zdravotníci se umístili na velmi pěkném 3. místě a velcí zdravotníci obsadili 3. a 4. místo.
Ani ve sportu jsme nezaháleli.
Dne 30. dubna 2008 uspořádala ZŠ Sezemice okrskové kolo „Malé kopané“. Tento turnaj byl součástí okresní sportovní olympiády. Zúčastnilo se celkem 8 družstev. Vítězem se stalo družstvo ZŠ Sezemice před
školou z Dolní Rovně a Horního Jelení. První dvě družstva postoupila
do okresního finále, které se hrálo 6. května na hřišti Pamaka v Pardubicích. V okresním finále se umístilo družstvo naší školy na 3. místě
z osmi škol.
V pátek 25. dubna 2008 proběhlo na hřišti ZŠ Sezemice okrskové kolo
soutěže v malé kopané Mc Donald’s Cup, které se za naši školu zúčastnila dvě družstva chlapců ze 2.–5. ročníků. Starší chlapci ze 4.–5.
ročníku obsadili ve své kategorii pěkné 2. místo, mladší chlapci (2.–3.
ročník) dokonce okrskové kolo vyhráli a podařilo se jim postoupit do
okresního kola, které se uskutečnilo 15. května 2008 v Moravanech.
V silné konkurenci z celého pardubického okresu obsadili výborné třetí místo a přivezli si velký pohár a další upomínkové předměty.
Pro žáky je lákavý i velmi oblíbený sport florbal. To, že na škole se tento sport provozuje v několika kroužcích vedených učiteli školy, žáci zúročili na turnajích v této hře. Vyhráli celkové 1. místo v nultém ročníku
trojturnaje, pořádaném DDM ALFA Pardubice. Kluci si svým přístupem
vítězství zasloužili a věříme, že jejich následovníci v příštím roce dobrou
práci při tréninku potvrdí.
Dlouho jsme žáky pobízeli, aby si sami navrhli nějaké sportovní aktivity,
že jim rádi pomůžeme při jejich realizaci. Dvanáct žáků z šesté třídy (jeden byl ze čtvrté) se utkalo dne 2. května 2008 ve školní tělocvičně
v turnaji ve stolním tenise. Rozhodčí byli členové tenisového oddílu
Spartaku Sezemice.
V pátek 2. května jsme uspořádali pro naše žáky sportovní den. Žáci 1.
stupně ho strávili se svými třídními učiteli při různých sportovních aktivitách. Pro starší žáky byl připraven orientační běh a závod třídních hlídek po různých stanovištích (slalom s míčem, jízda zručnosti na kole,
střelba ze vzduchovky a další). Všem zúčastněným se akce líbila, nejlepší žáci byli oceněni drobnými odměnami. Škoda, že příležitost zasportovat si nevyužili všichni žáci školy.
Čtvrté třídy strávily pěkný týden ve škole v přírodě.
V prvních dvou týdnech v červnu se uskutečnily školní výlety.
Deváté třídy navštívily Dětské kojenecké centrum ve Veské, kde si pohrály s malými dětmi a viděly, jak to dopadá, když se lidé nechovají zodpovědně v sexuálním životě.
V budově školy stále něco zlepšujeme. Právě se instalují tři interaktivní
tabule, které budou velkým pomocníkem při vzdělávání našich dětí.
Další stavební úpravy proběhnou během prázdnin.
A opět je tu slovo prázdniny, a tak přejeme všem jejich krásné prožití.
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Na tři desítky žáků tříd 4.A a 4.B ze ZŠ Sezemice poznávaly v době hlavního dětského svátku taje Železných hor. Vytesaná lidská obydlí v pískovcových skalách, pověst o Zajíci, výroba dýmek, záhadná skaliska,
ale také zvířata v hlubokých lesích včetně malých rybiček v tůních a plazivých vodních lovců byly připravené záhady pobytu v oblasti okolí
Proseče. Rekreační pobyt v hlubokém lese u rybníka v luxusním zařízení hotelu Renospond ve Zderazi přinesl dětem z nížiny velké poznání
o bohaté přírodě vysočiny, o její fauně a flóře, ale také zážitky z připraveného programu pedagogickými pracovníky školy.
Volba nejkrásnější dívky „Miss Zderaz“a chlapce „Missák Zderazi“, taneční večery, poznávací soutěže z vlastivědy – jako Kolumbovo vejce
a historicko-přírodovědná soutěž „Zajíc“ – přinesly dětem nejen nové
poznatky, ale také napětí a zábavu.
Stavba úkrytu pro nouzové přežití byla doménou především pro chlapce. Dívky pak excelovaly ve večerních lekcích společenského chování
a tance. Svým lehkým krokem se vznášely jako labutě nad jezerem
a chlapci unášeni lyrikou dotyků dívčí ruky zalévali svou tvář ruměncem.
Gradaci měla večerní hra „Noční plácaná“. Uhlídat tajnou kartu se
svým jménem před pedagogem bez jeho povšimnutí byl úkol téměř nesplnitelný. Až teprve usnutí potvrdilo vítězství.
Teplé dny přinesly zasloužené koupání v blízkém přírodním rybníce jako odměnu za splněné úkoly. Kanadská noc tentokráte nebyla, protože
doznívaly fanfáry soutěží krásy.
Před odjezdem do svých domovů byla už jenom svačina do autobusu, poslední zamávání, ukápnutá slzička a spousty vzpomínek a zážitků.
Škola v přírodě se vydařila, děti si užily předprázdninový pobyt, zapomněly na denní starosti svého školního života a především odloučení od
rodičů umožnilo blízké poznání se svými spolužáky a učiteli.
Mgr. Iva Báchorová, třídní učitelka

www.sezemice.cz
Od 1. září 2008 činí školné 250 Kč a stravné 25 Kč na jeden den.
Zaměstnanci mateřské školy Vám Všem přejí krásné a klidné prázdniny
plné slunce a nádherných zážitků.
Těšíme se na Vás v další školním roce.

Roztančené Sezemice
S koncem školního roku končí svoji činnost i kroužky a zájmové organizace. Během roku mají za sebou velký kus práce, se kterým stojí za to
se pochlubit. A tak jsme my všichni přivítali pozvánku SPV, sportu pro
všechny, na program nazvaný Tanyny Tanyny. Již potřetí jsme měli možnost shlédnout nejen taneční vystoupení, ale také ukázky z cvičebních
hodin i ochutnávku z toho, na co se můžeme těšit příští rok. Zkrátka
podívat se, kde všude se v Sezemicích cvičí a tančí. V neděli 15. 6. 2008
se sál Sezemického domu zaplnil nejen příznivci tance, aerobiku a rokenrolu, ale hlavně rodinnými příslušníky těch, kteří přišli ukázat, co se
za ten rok všechno naučili. Divákům se představily například děti
z kroužku RARÁŠEK – děti ve věku do 2 let, pod vedením Martiny
Ptáčkové, které se pomocí říkanek a básniček učí svým prvním krůčkům
i slovíčkům. Viděli jsem také sezemické Neonky, které pravidelně zpestřují programy různých akcí a které si připravily zcela novou skladbu
High school musical. Skladbu s nimi nacvičily Adéla Jelínková a Renata

Mateřská škola
Pomalu končí školní rok 2007/08 a my začínáme hodnotit, zda byl úspěšný a zda jsme splnili vše, co jsme si naplánovali. Myslíme si, že ano.
Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Koš plný pohádek“ byl
pro děti zajímavý. Pohádka přirozeným způsobem plnila stanovené
cíle a úkoly ŠVP i vytvářela vhodné prostředí a podmínky pro zdárný vývoj dítěte. Po celý školní rok jsme pořádali úspěšné akce, kterých se zúčastnily děti, ale i jejich rodiče. (Vánoční besídka, Karneval, Den dětí,
Pracovní chvilky dětí a rodičů…)
Tento měsíc jsme se rozloučili s budoucími školáčky za přítomnosti
rodičů i zástupců města Sezemice. Děti zahrály i zatančily pohádku
„Zlatovláska“ v sále místní radnice. Toto vystoupení shlédli formou generální zkoušky i ostatní děti MŠ a žáci prvních a druhých tříd ZŠ.
Byli jsme také na školním výletě na Kunětické hoře a na nově otevřeném zámku Staré Hrady.

V druhém týdnu měsíce června jsme si hráli na velké sportovce, plnili
jsme sportovní disciplíny na sportovním hřišti Základní školy Sezemice,
odměnou pro naše děti bylo zapůjčení skákacího hradu a sladké dobroty. Ukončili jsme všechny kroužky závěrečnou hodinou, ve které
děti ukázaly ostatním dětem, co se za celý rok naučily, a opět je čekala
sladká odměna. Předškoláky ještě čeká pirátská stezka do mateřské školy v Rábech, kde by měl být zakopán pirátský poklad .
Všechny akce dokumentujeme a fotografie jsou umístěné na našich webových stránkách – www.materskeskolky.cz/sezemice
O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena od 14. července
do 17. srpna. V ostatních týdnech měsíce července a srpna bude provoz omezen. Otevřena bude pouze hlavní budova mateřské školy.

Bělohubá, obě mohly být na své svěřenkyně právem hrdé. Chybět nesměla ani sezemická eMPéčka, která obohatila program hned čtyřmi
vystoupeními. Amazonky a Anetu už diváci dobře znali, a tak si dívky
pod vedením Martiny Ptáčkové ještě připravily ukázky z břišních tanců
a zcela novou skladbu nazvanou UFONI, která sklidila velký úspěch.
Orientálně laděné bylo i vystoupení děvčat z mateřské školky. Kroužek
břišních tanců vede, kdo jiný, než Martina Ptáčková a ta s dětmi nacvičila vystoupeníčko Orientální kočičky. Sál roztleskaly také děti z dětského aerobiku. Cvičence z mateřské školky vedla Renata Málková
a děti školou povinné se představily pod vedením Šárky Novotné.
Ukázaly všem, že všestranný pohyb a rytmus v těle je to nejlepší pro
zdravý vývoj našich ratolestí. Program měl také několik vzácných hostů.
Potěšit nás přijel aerobik tým Ladybugs, který obsadil třetí místo v celorepublikové soutěži Děti Fitness se skladbou Roztančené sochy a členové tanečního studia Rock Style Pardubice, kteří mimo svých nadějí,
tedy mladých tanečníků, přivezli i čerstvé mistry republiky v kategorii
junioři v akrobatickém rokenrolu. Velmi váženým hostem byla také
Nikola Němcová, která předvedla improvizovaný tanec na hudbu z filmu Titanic. Program ukončily Neonky s ochutnávkou skladby Fotbal
je fajn, kterou připravují na příští rok. Závěrem jak děti tak i rodiče poděkovali všem, kteří pomohli tento program uskutečnit, ale hlavně vedoucím jednotlivých týmů, kteří věnují svůj volný čas našim dětem.
Dokonce i překvapení v podobě skladby, kterou nikdo nečekal a kterou
nacvičily tajně tři odvážné slečny jsme měli možnost vidět. Snad každý
si v programu mohl najít to své, podívat se, kde všude se v Sezemicích
cvičí a tančí, a tak doufejme, že bude v příštím roce víc dětí tančících
a cvičících, než sedících před různými obrazovkami. Na to si ale budeme muset počat.
Tak na Tanyny Tanyny nashledanou zase za rok…
Petra Procházková
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Mezinárodní festival
AKADEMICKÝCH SBORŮ IFAS OPĚT TAKÉ V SEZEMICÍCH!
Město Pardubice bude začátkem července zcela hudební. Od 2. do 7.
července se uskuteční jubilejní 20. ročník Mezinárodního festivalu akademických sborů. V rámci oslav 40letého výročí trvání festivalu (koná
se vždy jednou za dva roky) budou moci diváci porovnat výkony 17 vybraných souborů z 8 zemí světa.
Město Sezemice se do spolupráce zapojilo již před dvěma lety a letos
máme opět možnost poslechnout si 3 soubory. Ve čtvrtek 3. července
od 16 hodin zazpívají v Sezemickém domě soubory z Číny, Jihoafrické
republiky a Ruska. Prázdninový čas láká spíše k vodě, ale nenechte si ujít tuto jedinečnou možnost a přijďte se zaposlouchat do tónů krásné
hudby z různých koutů světa. Vstupné je zdarma.
SBOR URALSKÉ STÁTNÍ UNIVERZITY – JEKATĚRINBURG, RUSKO
Sbor Uralské státní univerzity (USU) vznikl v roce 2001.
Sbor pravidelně koncertuje a účastní se všech významných akcí v rámci univerzity a města. Sbor USU se stal laureátem a získal diplomy na
mnoha domácích i zahraničních sborových soutěžích a festivalech.
KOMORNÍ SBOR „BEL CANTO" UNIVERZITY KWAZULU NATAL
HERMANNSBURG, JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Mládežnický sbor KwaZulu Natal (KZN) je nejstarším mládežnickým
sborem v Jižní Africe. Každý druhý rok se zúčastní mezinárodní sborové soutěže. Komorní sbor „Bel Canto“ je nejstarším oddělením Mládežnického sboru KZN. Všichni jeho členové jsou studenty Univerzity
KZN. V roce 2003 získal sbor na mezinárodní sborové soutěži v Řecku
1. cenu ve folklorní kategorii a řadu dalších významných ocenění.
SBOR VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ – NINGBO, ČÍNA

Sbor Vysoké školy polytechnické v Ningbo, který byl založen v roce
2000, patří k nejproslulejším v oblasti, ale i mezi vysokoškolskými sbory
odborných vzdělávacích vysokých škol v celé zemi. Usiluje o obohacování kulturního života, napomáhá rozvoji vkusu lidí a podporuje uměleckou úroveň školy. Sbor získal také řadu ocenění.
Marie Schillerová

Sport
STŘELECKÝ KLUB – NĚCO MÁLO K MČR MLÁDEŽE A ČESKÉMU
POHÁRU.
Ke konci vzduchovkové sezóny jsou vždy pořádány vrcholové soutěže
pro starší i mladší závodníky a tím je mistrovství republiky ve vzduchové pušce. Pro starší se konalo v Plzni. Pro kategorii mladších byla vybrána sportovní hala v Praze – Ruzyni. Nominováno bylo 7 dětí z našeho klubu.
Den D nastal 5. dubna, kdy časně ráno vyrazili trenéři, závodníci a doprovod z řad rodičů směr Praha. Malinko jsme bloudili, ale nakonec
jsme cíl naší cesty našli. Při prezentaci a kontrole zbraní obdrželi všichni závodníci tašku s upomínkovými dárky. V šatně jsme vše uložili a děti se začaly připravovat. Trenéři ještě vše znovu zkontrolovali, dali poslední pokyny a šlo se na soutěžní stanoviště. Nervozita začala panovat
hlavně u rodičů. Někteří nevydrželi a raději se šli projít a ti odolnější si
vzali dalekohled a z balkónu sledovali, jak si děti vedou. No a jak jsme
si vedli? V kategorii dívek do 12ti let si vystřílela 3. příčku a na stupni vítězů s 297 body Svobodová Nikol, obdržela stříbrnou medaili. Štěrbová Veronika si s 294 body vybojovala 5. místo a Procházková Kateřina
s 290 body 10. místo. V kategorii chlapců do 12ti let si nejlépe vedl
Racek Filip – 11. místo.
V chlapcích do 14ti let byla velká konkurence, ale Novák Jakub nastřílel pěkných 295 bodů.
V družstvech do 12ti let ve složení (Šterbová, Procházková, Racek)
jsme byli ohodnoceni 6. místem.
A jak tuto soutěž vyhodnotit? I když se některým nedařilo, všichni se
snažili předvést nejlepší výkon. A tak děti nejen sobě, ale i trenérům
a hlavně rodičům udělaly radost.
Na sezemické střelnici se 19. dubna konal 18. ročník střelecké soutěže
libovolná a sportovní malorážka 60 ran vleže „Memoriál J. Březiny“, kte-
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rého se zúčastnilo celkem 13 závodníků a 1.května k nám přijelo 22 závodníků na 13. ročník soutěže „Sezemická třicítka“ ve střelbě ze sportovní pistole.
Prvního kola Českého poháru se v Brně zúčastnili naši junioři Čihák
Tomáš, Svoboda Petr a juniorka Halmešová Monika. Vstup do soutěže
neměli nejlepší, ale napravili vše v druhém kole, které se konalo v Plzni.
Zde se karta obrátila a začalo se dařit. V libovolné malorážce 60 ran vleže si Čihák Tomáš vystřílel ve finálové soutěži 7. místo a ve finále LM
3x40 (40 ran vleže, 40 ran vstoje, 40 ran vkleče) 8. místo. V juniorkách
Halmešová Monika v disciplíně VzPu 40 ran obsadila 10. místo s 383
body. Také pistolář Svoboda Petr si vedl dobře. V libovolné pistoli 60
ran na 50m si po dvou finálových klání vybojoval 5. a 6. místo.
Přejeme jim, aby byli stále v dobré formě a umísťovali se na předních
místech a tak dobře reprezentovali nejen náš střelecký klub, ale i naše
SSK Sezemice
město.
TJ SPARTAK SEZEMICE – ODBOR SPORT PRO VŠECHNY VÁS
INFORMUJE
V sobotu 23. února proběhlo v tělocvičně ZŠ Pardubice – Dubina regionální kolo v zimním čtyřboji (tj. šplh, člunkový běh, skok z místa a hod
na koš). Také náš odbor měl zastoupení. A dosáhl krásných umístění.
umístění
kategorie
Jan Rudolf
1.
mladší žáci ročník nar. 1997–1998
Tomáš Kouřílek
1.
starší žáci 1995–1996
Stanislav Solčanský
2.
mladší žáci 1997–1998
Václav Novotný
2.
starší žáci 1995–1996
Jiří Dvořák
3.
starší žáci 1995–1996
Soňa Šrenkelová
3.
starší žákyně 1995–1996
Petr Sušil
3.
starší žáci 1993–1994
Jakub Tláskal
4.
starší žáci 1995–1996
Jan Plecháč
5.
starší žáci 1995–1996
Soutěžící umístění na 1. až 6. místě postoupili do krajského kola. Toto
bylo 1. března v tělocvičně v Ohrazenicích.
Sice nejeli všichni, kteří měli region reprezentovat, ale výsledky byly
opět výborné.
Jan Rudolf
1.
Tomáš Kouřílek
1.
Stanislav Solčanský
5.
Jakub Tláskal
5.
Další regionální soutěž, a to v lehkoatletickém víceboji, se uskutečnila
21. května na hřišti TJ Pardubičky. Jedná se o sprint, skok daleký, hod
míčkem či granátem a běh na 400 nebo 800 m dle kategorie. A umístění našich byla opět medajlová.
Aneta Reinberková
1.
mladší žákyně 1999 a mladší
Jan Plecháč
1.
starší žáci 1995–1996
Karel Šnorbert
2.
mladší žáci 1997–1998
Petr Suchánek
3.
mladší žáci 1999 a mladší
Jan Rudolf
3.
mladší žáci 1997–1998
Jakub Plecháč
4.
mladší žáci 1999 a mladší
Lucie Procházková
4.
mladší žákyně 1997–1998
Tomáš Procházka
4.
starší žáci 1993–1994
A jak uspěli postupující v krajském kole 14. června 2008 na hřišti ZŠ
Benešovo náměstí v Pardubicích?
Aneta Reinberková
2.
Jan Rudolf
2.
Jan Plecháč
4.
Jakub Plecháč
5.
Opět medajlově prezentovali jak region Pardubice, tak i Sezemice
a Aneta Reinberková, Jan Rudolf a Jan Plecháč postoupili do republikového kola. Toto proběhne v rámci Festivalu sportu pro všechny na atletickém stadionu v Olomouci v sobotu 28. června. Festival sportu pro
všechny pořádá ve dnech 25.–29. června Česká asociace Sportu pro
všechny a mimo atletiky zde bude soutěž brannball, medvědí stezka ve
městě, teamgym, volejbal, halová kopaná, woodball. Pro příchozí bude
připraven program, např. lanové centrum, projížďka na raftech, bazén,
workshopy.
Více informací o festivalu naleznete na www.festivalspv.cz. O akcích
a činnosti Regionálního centra Sportu pro všechny naleznete na
www.rcspv.pardubice.
Jistě všichni přejeme všem třem krásné výsledky a i zážitky z tohoto festivalu. A ostatním cvičencům a těm, kteří prezentovali SPV, přejeme
hezké a slunečné prázdniny a těšíme se na ně od září opět v tělocvičně
ZŠ Sezemice.
Za TJ Spartak Sezemice, odbor SPV, Anna Remešová
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Slavili jsme Den dětí
I v letošním roce jste mněli možnost oslavit s námi jeden z nejhezčích
svátků v roce, Den dětí. Vždyť není nic krásnějšího, než dětský úsměv.
A jak nejlépe ho vykouzlit? No přeci hraním, soutěžením, dárečky
a dobrotami. To všechno pro děti připravilo město Sezemice a TJ
Spartak Sezemice, a tak jste v pátek 30. 6. 2008 mohli spolu s námi využít krásného počasí a přijít slavit do areálu TJ Spartak. Tam jeho členové připravili třináct stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet např. chůzi na chůdách, hod na cíl, nebo skok v pytli. A co za to? Co
jiného, než něco dobrého na zub. Pro děti bylo také připraveno stano-

NAROZENÍČEK:
Adéla Holubová
Kateřina Veselá
Barbora Bačinová
Adam Matyáš

leden
duben
duben
duben

Josef Provazník
Petr Voříšek
Vít Richter
Barbora Šimková

duben
duben
květen
květen

viště hasičů, minitaneční škola s Martinou Ptáčkovou a vystoupení sezemických Neonek pod vedením Adély Jelínkové. Velký ohlas sklidily
ukázky z práce klubu Agelity Sezemice, kteří společně se svými čtyřnohými svěřenci přišli s dětmi slavit. Odpolední program pokračoval pásmem hádanek, malování, tance a hraní. Tam jsme s panem Zdeňkem
Levinským hráli s dětmi pantomimu, hádali povolání a soutěžili v počítání. Hodně se tančilo, hodně se odměňovalo a kdo chtěl, výborně se
bavil. Jistě se sluší poděkovat nejen všem sponzorům, kteří dětem darovali sladké odměny, ale také všem těm, kteří byli u soutěžních stanovišť, bavili děti na podiu a nebo pouštěli muziku. Díky partě těchto lidí
jsme myslím důstojně oslavili v Sezemicích Den dětí.
Petra Procházková

Děkuji p. L. Kopecké, p. Matušú
a zástupcům města, za jejich milé
osobní blahopřání k mým devadesátinám.

Václav Pánek

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,
OBÁLKY, POHLEDNICE,
BANKOVKY A MINCE,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POZICI

SPRÁVCE MAJETKU – TECHNIK
NÁPLŇ PRÁCE:

• Odpovědnost za správu majetku
(údržba, opravy, investice)
• zajišťování agendy BOZP a PO
• zajišťování revizí zařízení
• znalost normy ISO 14000 výhodou

POŽADUJEME:

• vzdělání min. SŠ technického směru
• znalost práce na PC
• praxe na obdobné pozici výhodou

NABÍZÍME:

• zázemí stabilní firmy
• zaměstnanecké výhody
• nástup možný ihned

V případě zájmu zašlete Vaše CV do 8. 7. 2008
na e-mail: kerhartova@vct.cz
nebo na adresu: Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice
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