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Ti z vás, kteří pravidelně sledují nedělní dopolední program na ČT 1, 
jistě zaznamenali reportáž o Sezemicích. Sezemičtí většinou znají naše

památky a zajímavá místa, pro ostatní to byla dobrá pozvánka. Pokud
jste tuto reportáž neviděli, stačí si na internetu najít stránky České tele-
vize, pořad Toulavá kamera. Marie Schillerová

V SEZEMICÍCH ZNĚLA HUDBA Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA
V rámci Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS přivítalo
město Sezemice po dvou letech  3 skvělé vysokoškolské sbory. Ve čtvr-
tek 3. července od 16 hodin zazpívali v Sezemickém domě  soubory
z Číny, Jihoafrické republiky a Ruska. Ti, co přišli, neprohloupili. Ruské
a čínské sbory zazpívaly  hlavně skladby ze své domoviny. Co před-
vedl ale Komorní sbor „BEL CANTO“ Univerzity Kwazulu NATAL

z Jihoafrické republiky, vyrazilo všem dech. Zvláště pak skladba „V pra-
lese“. Sezemický dům se otřásal do slova a do písmene v základech.
Možná tomu jedinečnému koncertu přispělo i přijetí panem starostou,
výborný oběd v Sezemickém domě a také prohlídka Perníkové cha-
loupky a areálu pod Kunětickou horou.
Spolupráce na tomto projektu bude určitě pokračovat i do budoucna.
Za dva roky se tedy máme na co těšit.                      Marie Schillerová

Rok se s rokem sešel a Sezemické pouťové lávce opět přibyl jeden roč-
ník navíc. 17. 8. 2008 se uskutečnil již 56. a musím říct, že ze začátku
to s ním nevypadalo právě dobře. Počasí se již od pátku na nás mrači-
lo, a tak i teplota vody povážlivě klesla. Stavět za takových okolností láv-
ku není nic příjemného. No a v neděli? Ještě v 8 hodin lehce poprchá-
valo a v době, kdy měl proběhnout plánovaný start, byli na registrační
listině 2 závodníci. Potom ale jako by někdo mávl proutkem, sluníčko
začalo lehce vykukovat a také návštěvníci začali pozvolna zaplňovat
břehy řeky Loučné. Když pořadatelé, členové TJ Spartak Sezemice –
oddíl kopaná, dali povel ke startu, bylo vše již v nejlepším pořádku.
Sluníčko svítilo a registrační listina obou kategorií (kola i trakař) byla po-
psána jmény nedočkavých závodníků. 

Ti se nejen snažili dojet suší, ale také vyhrát jednu z cen, které věnovali
tito sponzoři: Hospoda na hřišti, TJ Spartak Sezemice, p. Koška – uze-
niny a Potraviny Klábeneš. Moc děkujeme! Drobné dárky také přivezla
a vzácnou návštěvou byla paní senátorka Ing. Václava Domšová v do-
provodu pana starosty Bohuslava Kopeckého. Společně ocenili vítěze,
kterými se stali: V kategorii kola: na 1. místě obhájce loňského vítězství
Davida Ječného (čas 27,07 s.), na 2. místě Tomáše Karela (čas 21,69 s.)
a na 3. místě Ivo Bretta (čas 18,85 s.). Dárek převzala také jediná 
dívka tét kategorie, statečná Bára Lohniská, které se sice nepodařilo 

lávku přejet, ale svojí odvahou
jistě patřila k nezapomenutel-
ným závodníkům. Dále cenu
obdržel Václav Jeník za kostý-
my, Jiří Albrecht za nejmlad-
šího závodníka, Jiří Patřičný 
za nejstaršího závodníka a To-
máš Kupka za vyrovnanou 
jízdu. Následovala kategorie
Trakař. Zde se po dlouhé do-
bě na prvních místech obje-
vovaly nové tváře. A to na 1.
místě bratři Kašparovi (čas
41,82 s.), na 2. místě dvoji-
ce Kupka-Sušil (čas 47,07 s.)
a na třetím Ječný-Uhlíř (čas
48,20 s.) Také oni obdrželi ce-

ny z rukou paní senátorky. Nepřehlédnutelný byl také pan Vodvárka,
který se nejen zúčastnil čtyř jízd, ale také byl nepostradatelným při 
závěrečném bourání lávky. Pojmem v soutěži se stává manželský pár
Rudolfových, který také v letošním roce sice nedojel, ale určitě divá-
ky nezklamal. Sluší se opět poděkovat všem, kteří se podíleli na 56. roč-
níku Sezemické pouťové lávky, a pozvat Vás na 57. ročník, který se 
uskuteční jak jinak než v srpnu roku 2009. Petra Procházková

Sezemice v Toulavé kameře Sezemická lávka

Akademické sbory IFAS
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Ve dnech 17.–18. října 2008 se uskuteční volby do zastupitelstev kra-
jů a volby do Senátu Parlamentu ČR. Vlastní hlasování proběhne ve vo-
lebních místnostech tradičně v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Sezemice
je volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici:
Českých bratří, Družstevní, Havlíčkova, Husovo náměstí, Ke Křížku,
Kunětická, Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na Kopci, Na Vyhlídce, Nerudo-
va, Nová, Pardubická, Pernštýnská, Pod Strání, Počápelská, Sluneč-
ní, Smetanova, Stavbařů, Tyršovo náměstí, V Uličkách, Zahradní, 
Za Humny, Zborovská, Žižkova a v obci Počaply
ve volebním okrsku č. 2 – Sezemice
je volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici:
Bezdíčkova, Dukelská, Jiráskova, Jungmannova, Komenského, Kla-
dinská, Labská, Malá, Mánesova, Masarykova, Na Jízdárně, Na Pile, 
Na Vrchách, Nejedlého, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní,
Riegrova, Sadová, Severní, Spálená, Spojovací, Třebízského, Větrná,
V Zákoutí
ve volebním okrsku č. 3 – Veská
je volební místnost v č. p. 20 Veská – pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Veská
ve volebním okrsku č. 4 – Velké Koloděje
je volební místnost v č. p. 44 Velké Koloděje pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Velké Koloděje 
ve volebním okrsku č. 5 – Kladina
je volební místnost v č. p. 9 Kladina pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v obci Kladina
ve volebním okrsku č. 6 – Lukovna
je volební místnost v č. p. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Lukovna
ve volebním okrsku č. 7 – Dražkov
je volební místnost v č. p. 20 Dražkov pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Dražkov
Každý volič má právo nahlédnout do seznamu voličů jak pro volby do
zastupitelstev krajů, tak pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Seznamy
voličů se uzavírají ve středu 15. října 2008 v 16.00 hodin. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, ce-
stovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanove-
nými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták,
v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního
práva. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. Hlasovací lístky je také možno vyzvednout přímo na Měst-
ském úřadu v Sezemicích, v kanceláři podatelny (I. patro, č. dveří 203).

tajemnice MěÚ
UZÁVĚRKY SILNIC

Obec Kladina
V této obci probíhá celková oprava mostu E. č. 32251-3, E. č. 32251-2.
Práce provádí firma Mostní a pozemní stavby s. r. o. Čepí, která požá-
dala o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 8. 2008.
Obec Velké Koloděje
Výstavba nového mostu E. č. 32241-1 v obci Velké Koloděje, které pro-
vádí firma M-Silnice a. s. Nový Bydžov, a rekonstrukce silnic III/32251
a 32254, kterou provádí firma Skanska DS a. s., probíhá dle harmono-
gramu a termín dokončení stavby 31. 8. 2008 bude dodržen.
Investorem akcí v obci Kladina a Velké Koloděje je Krajský úřad Pardu-
bického kraje. Stavební a technický dozor provádí Správa a údržba sil-
nic Pardubického kraje.
Město Sezemice
Uzavírka silnic č. I/36 (ul. Havlíčkova a Třebízského) a silnice III/32251
(ul. Jiráskova – v úseku 80-ti metrů od křižovatky I/36) potrvá v době
od 1. 7. do 31. 10. 2008 z důvodu rozšíření stávajícího systému odka-
nalizování města Sezemice a celkové opravy povrchu komunikace
I/36. Stavbu provádí firma MIROS dopravní stavby, a. s., Pardubice dle

zpracovaného harmonogramu a současného postupu prací bude ter-
mín uzavírky dodržen.                                                                osmžp

PAPÍR
Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru,
jsou složeny z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou no-
viny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také
jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé
druhy. To se děje na dotřiďovací lince firmy FLOR s. r. o. v lokalitě Za
rybníkem. Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru po-
hybuje, a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru.
Někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní
občané. Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, po-
dobně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu pa-
píru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. 
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové kra-
bice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové
obaly, karton a lepenka. V kontejnerech NESMÍ skončit papír mastný,
mokrý, znečištěný zbytky potravin, nebo krabice od nápojů, použité
pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový
papír, papírové obaly od stavebních materiálů (cement, vápno, štuk 
apod.). Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte.
Ušetříte tak místo v kontejneru. Pozor na ucpávání kontejneru – větší
krabice raději odvezte rovnou do sběrného dvoru nebo je alespoň ro-
zřízněte na menší části.
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí přímě-
si znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklo-
vána a odváží se na skládku.
Svoz tříděných odpadů – papíru v naší obci provádí firma FLOR
s. r. o. speciálním vozem s kontejnerem a hydraulickou rukou, kterou
jsou nádoby vysypávány. V přisloučených obcích mohou občané papír
sbírat do modrých sáčků. Pytlový svoz probíhá každou poslední středu
v měsíci. Sáčky na tříděný sběr jsou k dispozici na odboru správy ma-
jetku a životního prostředí nebo v městské knihovně. Sáčky je třeba
předložit k odvozu až teprve, když jsou naplněné alespoň ze ¾. Cena
jednoho sáčku se pohybuje kolem 5 Kč/kus.
Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papíren
Bělá pod Bezdězem, Tišnov nebo České Budějovice. 
Větší množství papíru lze odevzdat do sběrného dvoru, který provozu-
je pan Václav Ruml v ulici Dukelská (naproti stavebninám). Zde se pa-
pír dotřiďuje ručně a rovněž je odesílán ke zpracovatelům k recyklaci.
Otevírací doba pro občany je po, st od 8.00 do 18.00 a so od 8.00 do
12.00 hodin nebo po domluvě na tel. 724 522 213.

FOND ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení vý-
robců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém (sběr,
dopravu a recyklaci) zpětného odběru elektrozařízení včetně financo-
vání celého systému. Prostřednictvím ASEKOL je možno zrecyklovat
veškerou spotřební elektroniku (televizory, monitory, notebooky, klá-
vesnice, myši, tiskárny, přehrávače, magnetofony, gramofony, fotoapa-
ráty, kamery, el. hudební nástroje, faxy, záznamníky, kalkulačky, video-
hry, ovladače, el. hračky). Uvedené přístroje lze odevzdat zdarma do
sběrného dvoru a menší přístroje i do sběrného boxu, umístěného ve
vestibulu radnice v Sezemicích.
ASEKOL vyhlásil pro rok 2008 grantové řízení v následujících progra-
mech:
1) Program Intenzita – vytvoření sběrného místa nebo zlepšení jeho

dostupnosti
2) Program Rekonstrukce – zvýšení kapacity sběrného místa, jeho 

rekonstrukce nebo zlepšení vybavení
3) Program Osvěta – osvětové programy pro veřejnost, semináře, 

kurzy
Město Sezemice se zúčastnilo grantového řízení v programu „Rekon-
strukce“ s projektem „Napojení sběrného dvoru v Sezemicích na ka-
merový systém“. Projekt byl úspěšně schválený a Město Sezemice zís-
kalo finanční podporu na tento projekt ve výši 64 961 Kč. V nejbližších
dnech započne realizace tohoto projektu. O dokončení projektu bu-
deme informovat v některém dalším vydání Sezemických novin.
Podrobnější informace o projektech najdete přímo na:
www.asekol.cz – Fond Asekol. OSMŽP MěÚ Sezemice – Fejtová P.

Zprávy z radnice

Seriál o třídění odpadů
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OD PŘÍJEZDU AUTOBUSŮ L & K DO SEZEMIC
V posledních číslech Sezemických novin jsme se dočetli o projektu 
elektrické dráhy firmy Fr. Křižíka na trati Pardubice – Sezemice. Tento
projekt z roku 1906 počítal se zřízením tramvajové dopravy rychlostí
13 km/h. V roce 1924 měl projekt ke své realizaci velmi blízko, okres-
ní správní komise uvolnila na tuto stavbu 1,5 milionu korun!, své reali-
zace se však nedočkal…
Jiným nerealizovaným projektem byla výstavba železniční tratě mezi
Sezemicemi a Pardubicemi. Plán místní tratě Pardubice – Sezemice vy-
pracoval již v roce 1892 Ing. Bobach z Prahy. Lokální železniční trať
měla spojovat Pardubice, Sezemice, Holice a Týniště nad Orlicí.
Postupně byl projekt zamítán a znovu oprašován a v roce 1895 vznik-
la nová skromnější iniciativa výstavby železniční tratě alespoň mezi
Sezemicemi a Pardubicemi. Rozpočet na tuto trať činil 245 tisíc zla-
tých. Pardubice chtěly přispět 10 tisíci, okres 15 tisíci a Sezemice do-
konce 35 tisíci. Spolufinancovat projekt se rozhodla i místní záložna.
Nakonec byl i tento projekt zamítnut a nezrealizován.
O něco později se narodil projekt, který se zrealizovat podařilo. V le-
tošním roce uplynulo právě 100 let od doby, kdy Sezemicemi projížděl
první autobus. Spojoval Sezemice s Pardubicemi a Holicemi. Autobu-
sovou linku na trati Pardubice – Sezemice – Holice zřídilo za účelem
dopravy poštovních zásilek a cestujících ředitelství pošt a telegrafů
v Čechách. Jednalo se o jednu ze dvou autobusových tratí (druhá ved-
la z Pardubic do Bohdanče), které se pyšnily prvenstvím veřejné státní
autobusové dopravy na území celého Rakouska – Uherska. Historicky
první dva autobusy vyrazily do Sezemic za velké slávy 13. května 1908
v 8 hodin ráno od bývalého starého nádraží v Pardubicích.

Od následujícího dne
jezdily autobusy z dí-
len české továrny Lau-
rin a Klement v Mla-
dé Boleslavi pravidel-
ně podle jízdního řádu 
oběma směry pětkrát
denně. 

Továrna Laurin a Kle-
ment, založená v ro-
ce 1895 knihkupcem
Václavem Klementem
a mechanikem Václa-
vem Laurinem původ-
ně na výrobu jízdních
kol značky Slavia, za-
čala v roce 1899 vyrá-
bět motocykly stejné
značky, v roce 1905
vyrobila první automo-

bil L & K, Voiturettu typ A, a v roce 1908 zahájila výrobu nákladního
automobilu typu H, na jehož základě byly téhož roku postaveny první
poštovní autobusy domácí provenience. Jednalo se o typ L & K HOS,
nasazený na první tratě u nás, trať mezi Pardubicemi, Sezemicemi
a Holicemi nevyjímaje.

Autobusové jízdenky bylo možno zakoupit u poštovních přepážek na
jednotlivých zastávkách. Datum platnosti jízdenky se potvrzovalo otis-
kem denního razítka příslušného poštovního úřadu. Sezemický poš-
tovní úřad používal v roce 1908 tři typy denních razítek – dvojjazyčná
dvoukruhová razítka s nápisem SEZEMICE * SEZEMITZ, která se lišila
především průměrem kruhů a způsobem označení data.

Stoleté jubileum

Obr. 1
Zakladatelé světoznámé firmy L & K
– Václavové Laurin a Klement

Obr. 2
Katalogový nákres 1. autobusu nabízeného firmou L & K
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Autobusy šedé (šedožluté) barvy měly dřevěnou karoserii potaženou
voskovým plátnem, rozdělenou na dvě části. Přední část se šestnácti se-
dadly sloužila cestujícím, zadní uzamykatelná část sloužila pro povoz-
nou poštu k přepravě poštovních zásilek a zavazadel. V této části se na-
víc nacházela pevná železná schránka na cenné zásilky. Pro objemné
balíkové zásilky byla na střeše autobusu zahrádka krytá černou nepro-
mokavou plachtou. Autobusy L & K HOS jezdily na kovových kolech
s plnými gumovými obručemi. Byly vybaveny čtyřválcovým benzino-
vým motorem o výkonu 24 koňských sil s řetězovým pohonem na zad-
ní kola. Spotřeba při rychlosti 26 km/h byla 62 litrů benzinu na 100 km.
Řidič autobusu seděl venku, chráněn pouze předním sklem a za špat-
ného počasí mohl rozvinout plátěnou stříšku. Za jízdy nesměl mluvit
a musel dodržovat maximální povolenou rychlost 28 km/h v obci a 15
km/h za tmy. V případě potřeby mohl řidič navázat spojení s poštov-
ním úřadem pomocí telefonního přístroje, který bylo možné připojit na
telegrafní vedení bambusovou tyčí kdekoliv podél trasy (v Sezemicích
byla telegrafní stanice zřízena v roce 1878).

Za první světové války byla státní autobusová doprava zrušena a pře-
pravu poštovních zásilek obstarával sezemický rolník a povozník Josef
Killer s prkenným vozem s plachtou taženým jedním koníkem.

Po šestileté válečné odmlce zahájila autobusová doprava opět svůj
provoz 2. srpna 1920, ale to již s autobusy modernějšího typu pod pa-
tronací československých drah.

Na samotný závěr vyprávění si připomeňme pány Laurina a Klementa,
jak je vyfotografoval sezemický rodák inženýr Stanislav Schiller při ná-
vštěvě prezidenta T. G. Masaryka v továrně v Mladé Boleslavi 19. 5.
1919.

Použitá literatura:
Zprávy Klubu přátel Pardubicka – 1978, 2008
Vlastivědné listy Pardubického kraje – 2008
Sezemické noviny – 1999, 2008
Archiv – Sezemice (SOA Pardubice) 
Poštovnictví v Čechách… (Čtvrtník a kol., 2008)
Monografie československých známek (Votoček E., 1975)
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Obr. 6
Od Pardubic do Sezemic
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Obr. 11, 12
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Obr. 13
Přeprava poštovních zásilek v Sezemicích za I. světové války 
Obr. 14
Moderní doprava v Sezemicích ve 20. letech 20. století

Obr. 3, 4, 5
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Dne 4. 8. 2008 byla za přítomnosti senátorky, vicehejtmana Pardubic-
kého kraje, zástupců Policie ČR, Magistrátu města Pardubic, starostů 
okolních obcí, Města Sezemice a médií, slavnostně otevřena služebna
státní a městské policie. Pro potřeby služebny byly zrekonstruovány
prostory budovy č. 48 na Husově nám. (stará radnice). K rekonstrukci
došlo hlavně z důvodu nutnosti vytvořit technické zázemí městské poli-
cii. Ta byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva města a svoji
činnost zahájila 1. 7. 2008. Městská policie je organizace, která by mě-
la především sloužit místním obyvatelům. Chceme u občanů vytvořit ji-
stý pocit bezpečí, chceme, aby se na nás s důvěrou obraceli. Přestože
jsme svým způsobem represivní orgán, věřím, že tento způsob jednání
bude z naší strany uplatňován pouze proti nepřizpůsobivým jednotliv-
cům a v případech, kdy normální komunikace bude neúčinná. Jako do-
brý pomocník pro naši práci je kamerový systém. Ten bude v nejbližší
budoucnosti využíván zejména v nočních hodinách, kdy dochází k čas-
tějšímu páchání přestupků. Nabízí se i úzká spolupráce s Policií ČR
hlavně z důvodu, že jsou naše služebny pod jednou střechou. V sou-
časné době jsou v Sezemicích 3 strážníci s platným osvědčením, další 
2 toto osvědčení získají do konce října 2008. Zda se náš sbor rozšíří
o další spolupracovníky, ukáže čas. Tato myšlenka a záměr zde jsou.
V nejbližší době by měly vstoupit v platnost veřejnoprávní smlouvy s ob-
cemi začleněnými do Svazku obcí Loučná. Pro městskou policii to bu-
de znamenat výkon činnosti v rámci pravomocí městské policie i na 
území těchto obcí. Zároveň bychom se měli stát součástí IZS (integro-
vaný záchranný systém), ve kterém působí Hasičský záchranný sbor,
Rychlá záchranná služba a Policie ČR. Doufám, že se nám podaří napl-
nit očekávání nejen lidí, kteří se zasadili o vznik Městské policie
Sezemice, ale i všech ostatních občanů. V případě potřeby nás volejte
na telefonní čísla – 466 330 156 nebo 602 413 250 místostarosta

Prázdniny pomalu končí a my se snažíme pro žáky naší školy vylepšit
podmínky pro vzdělávání a zájmovou činnost. Již třetím rokem vybavu-
jeme každý rok dvě první třídy novým stavitelným nábytkem, podlaho-
vou krytinou včetně koberce na odpočinkovou a relaxační činnost, ob-
ložením zdí, natřenými radiátory a pro paralelní ročníky audiovizuální
technikou. A tak letos budeme mít již šest tříd kompletně moderně vy-
bavených včetně nového vestavěného nábytku. I ostatní třídy však
splňují normy na výšku nábytku a moderní osvětlení s dostatečnou 
svítivostí. Postupně jsme dokázali vyměnit staré nevyhovující zářivky 
či lustry ve všech třídách a nyní dokončujeme osvětlení horní chodby 
1. stupně a všech sociálních zařízení, kde budou nová svítidla ovládána
čidlem pohybu a světla, což znamená, že po loňském zavedení teplé
vody a vybudování automatického podtlakového odsávání na všech
WC a letošních barevných nátěrech kabinek a nových nátěrů zdí tak
k dokonalosti chybí už jen výměna staré dlažby. 
Dále proběhla druhá fáze výměny dveří na chodbách mezi 1. a 2. stup-
něm – staré papírové za nové s odolnou fólií. Ze skladu ve školních díl-
nách jsme vybudovali novou keramickou dílnu, která bude sloužit
kroužkům keramiky, o které je mezi žáky velký zájem a které dosud mu-
sely pracovat v nevyhovující kovodílně.
Také jsme vyměnili v některých třídách prvního stupně staré tabule za
nové pylonové, které lze velmi lehce stáhnout téměř k zemi, a tak malí
žáčci již dosáhnou, kam potřebují, a také lze tabule vytáhnout až ke
stropu a tím odkrýt interaktivní tabule, kterými jsme vybavili 2 třídy prv-
ního stupně a jednu odbornou učebnu druhého stupně. Pro širokou ve-
řejnost – jedná se o velkou cca 200 cm x 160 cm plochou tabuli, která
připomíná monitor počítače, ale lze ovládat dotykem prstu nebo uka-
zovátka. Lze na ni psát, mazat, zakrývat, posouvat – objevovat vše pou-
hým dotykem. Tyto tabule jsou samozřejmě napojené na internet, a tak
tu lze najít odpověď téměř na všechno. K tabuli je dodán speciální in-
tuitivní program pro vlastní tvorbu učebních materiálů nebo pro využití
interaktivních učebnic od vydavatelství Fraus – šest druhů jsme dostali
zdarma a další budeme dle potřeby dokupovat – učebnice je pak pro-
mítána a doplňována přímo na tabuli. Pokud budou mít žáci domácí PC,
mohou doma pomocí volně šiřitelného softwaru, který škola zdarma po-
skytne, pracovat nejmodernějším a dětmi velmi oblíbeným způsobem. 
Na druhém stupni jsme vybudovali novou odbornou učebnu s interak-
tivní tabulí, kde se budou přednostně učit jazyky. Samozřejmostí je pro
nás pravidelné malování, oprava poškozeného nábytku, lavic a židlí,

které jsou, bohužel, někdy ničeny i úmyslně. Pak se na Školním parla-
mentu ozývá: „Proč mají všechno nové ti malí…, proč mají šatní skříňky
a my pořád klece…, proč mají audio a video v každé třídě (ročníku),
…proč mají nové dveře,…“ Odpověď je jasná – snažíme se vychovat
vztah k prostředí a majetku od nejmladších, přesto jsme v loňském ro-
ce rekonstruovali učebnu (posluchárnu) fyziky a letos novou učebnu ja-
zyků, zavedli jsme internet do všech PC ve dvou učebnách, zakoupili
přenosný dataprojektor s PC, což jsou vylepšení především pro starší
děti. Do Vánoc chceme ještě vybudovat v přízemí veřejný internet pro
žáky, kde bude k dispozici cca šest pracovišť pro vyhledávání informa-
cí – pravidla využívání zveřejníme před otevřením.
Také bychom chtěli vylepšit školní stravování – židle a stoly jsou ve špat-
ném stavu, častá žádost žáků i rodičů o vaření dvou druhů jídel je spo-
jena se zakoupením terminálu pro volbu čipem a vařících nerezových
van, což činí při střízlivém odhadu cca 250 000 Kč, a tak realizace to-
hoto záměru proběhne až po finančním zajištění vzdělávacích potřeb
školy. Řešíme i personální zabezpečení chodu školy. Od 1. 7. 2008 by-
la jmenována zástupkyní ředitele školy Mgr. Zuzana Brandová. Do no-
vého školního roku se nám podařilo zajistit 100% kvalifikaci všech pe-
dagogů. Nové tváře v našem sboru budou p. uč. Mgr. Dana Kuřová,
Mgr. Tereza Sigmundová, Mgr. Petr Fiala, Mgr. Filip Selinger, kteří na-
hradí paní učitelky s mateřskými povinnostmi. 
Poděkování za odvedenou práci patří Mgr. Janě Doskočilové,
Mgr. Martě Loukotové, které si budou užívat zaslouženého důchodo-
vého odpočinku, a bývalému zástupci ředitele školy Michaelu Morav-
covi, který se zapojí ve školním roce 2008/2009 do výukového proce-
su jako učitel na snížený úvazek. Před koncem školního roku odešla
mzdová účetní paní Dana Holubářová a její práci převzala hospodářka
školy paní Hana Hellerová. Velkou ztrátou pro provoz školy je odchod
pana Zdeňka Levinského, který dokonale zná areál školy a aktivně pra-
coval na jeho údržbě a vylepšování. 
Na závěr mi dovolte, abych vás vyzval: „Pokud se zajímáte o chod ško-
ly, neváhejte využít informační systém školy – telefon, záznamník, fax,
e-mail, osobní návštěva. Budeme rádi, když se zúčastníte akcí školy, ať
už jsou určené pro děti nebo přímo pro vás – širokou veřejnost.
Veškeré podněty a aktivní spolupráci uvítáme.

Mgr. Jiří Březina, ředitel školy

O prázdninách v knihovně rozhodně nebylo prázdno ani zavřeno, prá-
vě naopak. Díky burzám knih byla knihovna otevřena již od 8 hodin
a toho někteří čtenáři rádi využili. Také děti už od rána obsazovaly po-
čítače, to když počasí nebylo právě nakloněno běhání po venku. Burzy
knih byly pořádány po celé prázdniny a budou pokračovat i v následu-
jících měsících. Najdete v nich jak knihy zastaralé, tak novější, které kni-
hovna obdržela darem a které se již ve fondu nacházejí. Od října také
plánujeme slibované rozšíření výpůjční doby na 20 hodin v týdnu
a mnoho akcí jak kulturních, tak i vzdělávacích. Na první se můžete tě-
šit ve čtvrtek 28. 8. 2008, kdy v dětském oddělení proběhne „Velké lou-
čení s prázdninami“. Hry za sladké odměny, dílna šikovných rukou, pla-
kátové bludiště, vyhlášení soutěže „Kde všude jsme četli“ a mnoho
dalších překvapení je připraveno pro malé i velké. A protože bedlivě
sledujeme také trh s novými knihami a plníme vaše knižní přání, najde-
te nejen Toulavou kameru 6, knihy Kláry Janečkové, ale i novinky
Daniely Steele a Jefferyho Deavera. Ani dnes Vás nebudu zahlcovat 
názvy a raději Vás pozvu, přijďte se podívat sami. Petra Procházková

Nový školní rok se blíží

Knihovna

Městská policie

Společenská rubrika

Adam Šimon červen
Vojta Šinták červenec

Vít Mareš červenec
Jakub Pilný červenec

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.

Moc děkuji starostovi města p. Kopeckému
a ostatním zaměstnancům úřadu za krásné blahopřání 

k mým narozeninám.
Dita Jelínková
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Vážení čtenáři, jak už možná víte z minulých výtisků Sezemického zpra-
vodaje, bylo naše Myslivecké sdružení pověřeno pořádáním Podzim-
ních zkoušek ohařů. Protože ne každý ví, co si pod pojmem Podzimní
zkoušky představit, dovolím si krátké přiblížení. Podzimní zkoušky, to je
pro loveckého pejska taková „maturita“, kde musí předvést spolu se
svým vůdcem, jak zvládají různé dovednosti nutné pro získání opráv-
nění pro tzv. loveckou upotřebitelnost. Samozřejmě tomu předchází
stovky hodin strávených při přípravě a výcviku. Vlastní zkoušky probí-
hají ve skupinách po 6 psech v různých částech honitby. Každý zkou-
šený pes musí předvést hledání a vystavování zvěře, přinášení pernaté
a srstnaté,práci na stopách, dohledávku ztracené či poraněné zvěře
a samozřejmě i poslušnost a ovladatelnost. Poslední disciplínou je při-
nášení kachny z hluboké vody.
Nejinak tomu bude i 13. září, kdy tyto zkoušky pořádá naše MS.
Centrem zkoušek bude nově zrekonstruovaný sportovní areál v Kladině
u nádrže. Po prezentaci přihlášených proběhne asi v 8.30 hodin slav-
nostní zahájení,přivítání účastníků i diváků, představení rozhodčích
a všech startujících. Chybět nebudou fanfáry trubačů.
Po vylosování se jednotlivé skupiny pod vedením členů našeho MS ro-
zejdou na různá místa honitby v těsném okolí Sezemic, kde proběhnou
veškeré polní práce. Závěrečná, pro diváky velmi oblíbená disciplína,
voda, bude pro všechny skupiny probíhat na kladinské nádrži. 
Vyhlášení výsledků zkoušek, předání pohárů, diplomů a cen proběhne
asi v 15 hodin, opět s doprovodem loveckých trubačů.
Po celý den bude pro všechny přítomné zajištěno bohaté občerstvení
nejen v Kladině, ale i ve všech skupinách při polních pracích.
Myslivecké sdružení děkuje za pomoc a spolupráci při přípravě PZ mě-
stu Sezemice a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří pomohli se za-
jištěním cen pro startující.
Srdečně zveme všechny přátelé kynologie,přírody a myslivosti 13. září
2008 do Kladiny. Miroslav Jeník, myslivecký hospodář

SEZEMICKÉ VOLEJBALISTKY
Sezemické volejbalistky v letošní sezóně obhájily prvenství v soutěži 
okresního přeboru volejbalu. Letošní ročník byl náročnější než před-
chozí, neboť téměř třetina družstva se při zápasech zranila a byla tak
v závěru turnaje indisponována. Družstvo hrálo poslední 3 zápa-sy bez

střídání. Pro družstvo je to roz-
hodně „výzva k rozšíření členské
základny“. Základní sestava žen-
ského volejbalového družstva
Spartak Sezemice je: J. Beránko-
vá, H. Došelová, J. Holá, R. Mo-
rongová, I. Prášková, Z. Ročko-
vá, E. Ryšavá a I. Trávníčková.
Případné volejbalistky a volejba-
listi si mohou přijít zahrát od li-
stopadu do konce dubna každý
čtvrtek od 18.30 do tělocvičny
ZŠ Sezemice.
Všichni mohou přijít povzbudit

družstvo volejbalistek při zápasech nového ročníku soutěže na domá-
cích hřišti v termínech:
10. 9. 2008 – 17.00 – TJ Spartak Sezemice – ČOS SOKOL Svítkov
17. 9. 2008 – 17.00 – TJ Spartak Sezemice – TJ Sokol Polabiny B
29. 9. 2008 – 17.00 – TJ Spartak Sezemice – TJ Pardubičky
6. 10. 2008 – 17.00 – TJ Spartak Sezemice – TJ Start Cyklos Choltice

PROSPORT SEZEMICE
I když letošní sezona ještě neskončila, už nyní můžeme zveřejnit něko-
lik opravdu skvělých výkonů našich kanoistů a kajakářek. Po soustředě-
ních v rakouském Tauplitz, v Horních Mísečkách a italské Sabaudii si na
nominačních závodech 14.–15. 6. v Račicích vyjeli místa v reprezenta-
ci Marek Spálenský (C2 – 500 m, 1000 m) a Andrea Doktorová (C4 –
500 m) na Mistrovství Evropy Juniorů v maďarském Szegedu.
17.–20. 7. ME Juniorů Szegedu
Za účasti pana starosty B. Kopeckého a několika dalších věrných příz-
nivců PROSPORTU bylo vidět především kanoistu Marka Spálenského.
Se svým deblistou Danem Drahokoupilem (Nymburk) v C2 na 1000 m

vybojovali vynikající bronz za vítěznou ruskou a stříbrnou běloruskou
posádkou. V neděli 20. 7. dojeli po velkém boji na 500 m na 5. místě. 
Kajakářka Andrea Doktorová si společně s Víchovou, Machovou
a Kubíkovou na K4 500 m dojela pro 4. místo.
1.–3. 8. Mistrovství republiky Račice
Na MR v Račicích jsme odsadili i kategorie mužů a žen:
Jan Halda – C1 – 1000 m – 9. místo, 500 m – 8. místo, C2 – 500 m 
– 3. místo, C4 – 1000 m – 2. místo, 500 m – 3. místo, 200 m – 6. místo
M. Spálenský – C4 – 200 m – 2. místo
A. Doktorová – K4 – 200 m – 4. místo
V juniorských kategoriích:
M. Spálenský – C1 – 1000 m – 1. místo, 500 m – 2. místo, 200 m 
– 2. místo, C2 – 1000 m – 1. místo, 500 m – 1. místo, C4 – 1000 m 
– 1. místo, 500 m – 1. místo
A. Doktorová – K1 – 1000 m – 5. místo, 500 m – 6. místo, 200 m 
– 7. místo, K2 – 500 m – 2. místo, K4 – 500 m – 2. místo
Jan Brett – C1 – 1000 m – 11. místo, 500 m – 11. místo, 200 m 
– 11. místo, C2 – 1000 m – 7. místo, 500 m – 8. místo, C4 – 1000 m 
– 4. místo, 500 m – 4. místo
V dorostenecké a žákovské kategorii stojí za zmínku především výkon
žáků a benjamínků na C4 500 m a to Radka Štefla, Martina Dumka,
Jakuba Haldy a Vojtěcha Ryšavého kteří obsadili vynikající 3 místo.
Z dalších výsledků: Jakub Halda – C1 500 m – 2. místo
Vojtěch Ryšavý – C1 500 m – 3. místo, Radek Štefl – C1 500 m 
– 9. místo, Štefl a Dumek – C2 500 m – 5. místo, 
Lucie Kutová – K2 500 m – 10. místo, K4 500 m – 6. místo
Po těchto výkonech je Prosport Sezemice v Českém poháru mládeže
už na 11. místě z 31 oddílů a v celkovém hodnocení na 14. místě z 38
družstev z celé republiky.
V Českém poháru jednotlivců je pořadí zatím následující:
MUŽI – J. Halda – 10. místo
JUNIOŘI – M. Spálenský – 2. místo, A. Doktorová – 2. místo, J. Brett –
12. místo
DOROSTENKY – L. Kutová – 23. místo
ŽÁCI – R. Štefl – 8. místo, M. Dumek – 11. místo

POZVÁNKA NA SEZEMICKÝ POHÁR
Dne 13. 9. se v Kuněticích U Přívozu koná XI. ročník kanoistických zá-
vodů o SEZEMICKÝ POHÁR. Na startu uvidíme všechny věkové kate-
gorie. Mezi nimi ukáží své umění také medailisté z ME a MR jak na ká-
noích i kajacích. Velice zajímavé souboje slibují i DRAČÍ LODĚ, které
se stávají stále populárnější. Nejen na závody zveme mladé příznivce
a zájemce o kanoistiku. Je veliká škoda, že zájem o tento krásný sport
„nejen“ v Sezemicích upadá. Do jedné z nejmoderněji vybavených lo-
děnic v celé České republice jsou zváni jak chlapci, tak děvčata ve vě-
ku 9 let a výše, kteří se nebojí dřiny, potu, ale i krásných zážitků na vo-
dě. Loděnice v Lukovně je i s pádlovacím bazénem pro vás připravená!
Případné dotazy ohledně tréninků vám ochotně zodpoví tým organizá-
torů na SEZEMICKÉM POHÁRU 13. 9. 2008 od 9.30.

Myslivecké sdružení „Labská“

Sport

TERMÍNOVÁ LISTINA – SPARTAK SEZEMICE „PODZIM 2008“

Den Datum „A“ 
mužstvo ÚZ „B“ 

mužstvo ÚZ dorost ÚZ Starší
žáci ÚZ Mladší

žáci ÚZ

So 30. 8. St. Ždán. 11.30

Ne 31. 8. Řečany 17.00 Jaroslav 17.00 Ostřeš. 14.30

So 6. 9. Ostřetín 17.00 Opatov. 14.30 Morav. 10.30

Ne 7. 9. Choltice 17.00 Újezd 10.00

So 13. 9. Řečany 11.30 Rybitví 10.00

Ne 14. 9. Holice B 17.00 Mikul. B 17.00 St. Hrad. 14.30

So 20. 9. Býšť 16.30 Roveň 10.15 Řečany 10.30

Ne 21. 9. Torpedo 16.30 St. Hrad. 14.00

So 27. 9. Čívice B 16.30 Srch 11.30

Ne 28. 9. Pardubičky 16.30 Paramo 14.00

So 4. 10. Živanice 14.00 Dříteč B 16.00 Chval. 10.30

Ne 5. 10. H. Jelení 10.00

So 11. 10. Dříteč 16.00 Paramo B 16.00 Dašice 11.30 Choltice 10.00

Ne 12. 10. Srch 13.00

So 18. 10. Opat. 13.15

Ne 19. 10. Lipoltice 15.30 FK Pardub. 15.30 Dašice 13.00 Litětiny 13.30

So 25. 10. Tesla C 10.15 Roveň B 14.30 Dašice 10.00

Ne 26. 10. Chvojen. 12.00

Út 28. 10. Býšť 12.00

So 1. 11. Ostřeš. 10.00 Ostřeš. 11.30 Tesla C 10.00

Ne 2. 11. Dašice 14.00

Spartak Sezemice – domácí oddíl, Spartak Sezemice – hostující oddíl
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KOSMETICKE STUDIO MARYLIN
Přij�te vyzkoušet nově otevřené studio krásy a relaxace,

v příjemném prostředí s relaxační hudbou 
a vůní aroma-terapie.

Provádíme celkové ošetření pleti i s pomocí multifunkčního
přístroje jako je ozonizer, vakupres, galvanizace. 

Mikromasáž okolo očí, relaxační masáž obličeje, dekoltu a hlavy
s nádechem Thajské masáže, depilace, líčení. 

Pracujeme s přírodní kosmetikou Karla Hadka 
a kosmetikou Keenwel. 

Možnost zakoupení kosmetiky na domácí ošetření, 
prodej dárkových poukazů. 

Slevy pro stálé zákazníky a zákaznice. 

Na vaši návštěvu se těší 
profesionální kosmetička 

Ivana Hniková
Veská 114, Sezemice
mobil: 775 366 028

E-mail: IvankaHnikova@seznam.cz

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

Dvacet dva Sezemáků a Pardubáků absolvovalo první červencový tý-
den cyklistickou „projížďku“ napříč Bretaní a Normandií. Mezi hlavní
zážitky zájezdu se zařadil opevněný klášter z 10. století, Mont Saint
Michel, při přílivu obklopený mořem. Nádherné a členité pobřeží s ne-

sčetnými ostrůvky různých tvarů a velikostí nám bylo průvodcem téměř
celou cestu do korzárského přístavu ze 16. století Saint Malo i při ně-
kolikerém koupání na jemných písčitých plážích s nezanedbatelnou
výškou přílivu. Poté následovala Normandie. Návštěva muzeí věnova-
ných spojeneckému vylodění z roku 1944 a následná prohlídka pláží

Utah, Omaha a Gold. Ještě malá zastávka ve městech Avranches,
Granville, Aromaches a Bayeux a pak už autobusem domů. Díky skvě-

lému počasí si tak přivážíme pěkné vzpomínky a zajímavé fotky. Těšíme
se na další výlety do zajímavých krajů. Příští rok nejspíš do Polska.

J. Krátký

Sezemáci na kolech ve Francii

PŮJČÍME VÁM 
na cokoli,

snadněji a rychleji než v bance

➣ pro zaměstnance
➣ důchodce (i invalidní)

➣ OSVČ (i bez DP či v mínusu)

Seriózní jednání, nízké splátky, žádné poplatky

Kancelář Pce: 774 813 563

Koupím staré pohlednice Sezemic 
a vesnic z nejbližšího okolí Sezemic, 

staré obálky a korespondenční lístky 
s razítky sezemické pošty –

platím v hotovosti nejvyšší sběratelské ceny. 

Nabídněte 
na tel.:
606 504 792


