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59. Sezemická lávka zná už své vítěze…

Sluncem zalitá řeka Loučná byla v neděli 21. srpna
dopoledne opět po roce středem pozornosti více než
700 diváků a více než stovky závodníků. Kdo by totiž neznal Sezemickou lávku. Ta neodmyslitelně patří
k nedělnímu pouťovému dopoledni. Své síly změřili
borci na kolech i na trakařích. Lávka dlouhá 24 m,
široká 20 cm zaznamenala letos poprvé malou změnu. Na jednom konci měla mírnou zatáčku. Ta samozřejmě pěkně ztížila závodníkům trasu a řada z nich si
na ní „vylámala zuby“. Ale vše dobře dopadlo. Všichni
si užili spoustu legrace a zábavy. Sezemičtí fotbalisté
coby organizátoři jsou také rádi, že se mezi závodníky objevují stále více děvčata. Iva Dvořáková dokonce
přejela lávku na kole za 18,3 s. Možná, že se příští rok
v rámci jubilejního 60. ročníku dočkáme i dívčích vítězných časů.
A tady jsou letošní výsledky:
Kola
– (přejetí lávky co nejpomaleji) – 24 účastníků
1. místo – Jan Bret – 30,6 s
2. místo – Marek Spálenský – 26,4 s
3. místo – Karel Tomáš – 22,6 s
Nejmladší závodníci
Hajník Ondřej, 2002
Kucler David, 2001 – přejel necelých 23 m
Soutěž trakaře
– (přejetí lávky ve dvojici co nejrychleji) – 44 dvojic
1. místo – bratři Kašparové – 28,9 s
2. místo – bratři Bretovi – 34,3 s
3. místo – Hrobař, Hyksa – 35,4 s
Jaroslav Kříž, Marie Schillerová

Ptáte se, co je Sezemická šlapka? Ano zájmeno „co“, je skutečně na místě. Tento název
totiž patří Cyklistickému orientačnímu závodu, který před třemi lety poprvé zorganizovala a uskutečnila parta nestárnoucích přátel. Závod je určený především manželským
párům, ale zúčastnit se mohou i páry sourozenecké, příbuzné, nebo prostě přátelé. Věk
není omezen. Každý pár, který se dostaví na start, obdrží po nezbytném přivítání plánek,
na kterém jsou zakreslena různě obtížná a podle toho bodovaná stanoviště. U každého
stanoviště je třeba splnit úkol, který je důkazem, že závodníci ke stanovišti skutečně dojeli. Úkolem závodníků je naplánovat trasu tak, aby sesbírali co největší počet bodů, a dostavit se v určený čas s výsledky svého snažení, nejlépe osprchovaní a navonění, na místo
určení. Trasu pro závodníky, plánky i úkoly připravuje každoročně věčně mladý Jarda
Plecháč, který je zdatný sportovec, a proto je pravidlem, že si na své přijdou jak náročné,
tak i pohodové soutěžící páry. Jeho slovo, slovo hlavního rozhodčího, je v závodě zákonem. Další důležitou osobou je Martin Holeček, který zajišťuje technické zázemí, jako
například ceny, vyhlašování vítězů a závěrečné „shrnutí výkonů“.
Vítězi letošního ročníku se stali obhájci loňského titulu Stáňa a Pavel Rudolfovi. Dokázali
zvládnout všechna stanoviště a najeli bezmála 60 km. Opravdu podávají skvělé výkony
a stále čekají na své přemožitele. Celkem se v letošním roce na start přihlásilo 18 dvojic
a i letos všichni dorazili na místo určení včas a bez úrazu. Také závěrečné „dekorování“
zvládli všichni. Velmi vydařená akce…
Petra Procházková

Sezemická šlapka
potřetí
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Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 28. 4. 2011
Usnesení č. Z/14/2/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva ŽP o poskytnutí dotace ev.
č. EDS/SMVS 115D122001414 ze dne 1. 4. 2011 z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
(ERDF), Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
II. schvaluje uzavření smlouvy č. 10059956 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Revitalizace Mlýnského náhonu a obnova meandrů „Loučné“, celková výše podpory je
ve výši 5 041 191,60 Kč
Usnesení č. Z/15/2/2011
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991
Sb., v platném a účinném znění
I. ruší ke dni 30. 4. 2011 pověření k plnění některých úkolů při řízení
Městské policie Sezemice vydané usnesením rady města č. R/107/12/
2008 ze dne 10. 7. 2008 a ke dni 30. 4. 2011 odvolává pana Zdeňka
Horáka z funkce vrchního strážníka Městské policie Sezemice
II. jmenuje dnem 1. 5. 2011 Lubomíra Freie vrchním strážníkem a pověřuje ho plněním úkolů při řízení městské policie
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 16. 5. 2011
Usnesení č. Z/16/3/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a
I. souhlasí se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 273/1,
273/2, 275, 277, 286, 314/4, 392/1 a 392/2 v k. ú. Veská, za podmínky, že změnu územního plánu navrhovatel uhradí v plném rozsahu.
II. určuje zastupitele Bohuslava Kopeckého, který bude spolupracovat
s pořizovatelem na změně Územního plánu města Sezemice.
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 21. 6. 2011
Usnesení č. Z/17/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto
I. schvaluje a dále doporučuje
Ponechat v evidenci: 13/1/2005, Z/20/1/2006, Z/14/2/2008, Z/28/3/2008,
Z/9/1/2009, Z/30/3/2009, Z/77/8/2009, Z/43/5/2010, Z/44/5/2010,
Z/45/5/2010, Z/49/5/2010, Z/50/5/2010, Z/56/5/2010, Z/15/2/2010,
Z/7/1/2011, Z/11/1/2011
Vyřadit z evidence: Z/7/2/2010, Z/13/2/2010, Z/48/5/2010, Z/16/2/2010,
Z/17/2/2010, Z/4/1/2011, Z/5/1/2011, Z/8/1/2011, Z/9/1/2011
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
III. ruší usnesení č. Z/29/3/2009
Usnesení č. Z/18/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/19/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice 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 2010
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2010 provedeného podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. s výhradou
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok
2010 provedený 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 finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Zákl. školy v Sezemicích za rok 2010
provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. s výhradou
II. souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný
účet Města Sezemice za rok 2010 s výhradou
III. přijímá dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., opatření
k nápravě chyb a nedostatků, které vyplynuly z kontroly hospodaření
města za rok 2010, dle důvodové zprávy v souladu s platnou legislativou a ukládá vedoucí FO zjištěné nedostatky odstranit v roce 2011
IV. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2010 a souhlasí
s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2011
V. schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Sezemice za rok 2010
bez výhrad a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 444,80 Kč
následovně:
1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku
0 Kč
2. přidělit do fondu rezervního 444,80 Kč
VI. revokuje bod IV. usnesení zastupitelstva města č. Z/21/3/2010 ze
dne 15. 6. 2010 a přijímá usnesení nové:
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schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Mateřské
školy v Sezemicích ve výši 252 897,64 Kč a jeho rozdělení takto:
– přidělit do fondu odměn částku 30 000 Kč
– do fondu rezervního 102 897,64 Kč
Finanční prostředky ve výši 120 000 Kč získané zlepšeným výsledkem hospodaření mateřské školy za rok 2009 budou ponechány mateřské škole
tak, že o částku 120 000 Kč bude povýšen příspěvek na činnost mateřské
školy na rok 2011. Tyto prostředky budou účelově určeny jako investiční
prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku. V případě, že pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku bude nižší, je mateřská
škola povinna nepoužité prostředky vrátit do rozpočtu města. V případě,
že bude pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku vyšší, je mateřská škola povinna případný rozdíl krýt finančními prostředky fondu
reprodukce majetku.
VII. schvaluje roční účetní závěrku Základní školy Sezemice za rok
2010 s výhradou a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
278 032,72 Kč následovně:
1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku
0 Kč
2. přidělit do fondu odměn částku 140 000 Kč
3. přidělit do fondu rezervního 138 032,72 Kč
VIII. ukládá Základní škole Sezemice zjištěné nedostatky v hospodaření
za rok 2010 odstranit v roce 2011
IX. v souladu s § 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, za porušení rozpočtové kázně ukládá Základní
škole Sezemice odvod do rozpočtu města ve výši 34 908,81 Kč
Závěrečný účet se skládá z těchto příloh:
1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu v plném členění podle rozpočtové
skladby
2. vyúčtování základní školy k 31. 12. 2010
3. vyúčtování mateřské školy k 31. 12. 2010
4. přehled o stavu na účtu bytového fondu (140 b. j.) k 31. 12. 2010
5. zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010
6. zpráva o inventarizaci majetku za rok 2010
7. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2010
8. vyúčtování sociálního fondu za rok 2010
9. výpočet ukazatele dluhové služby k 31. 12. 2010
Usnesení č. Z/20/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice 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 2010
II. schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2010
bez výhrad
Usnesení č. Z/21/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31. 3. 2011
Usnesení č. Z/22/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
schvaluje rozpočtové změny č. 1–6 uvedené v rozpočtovém opatření dle
závazných ukazatelů č. 1/2011
Usnesení č. Z/23/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předloženou zprávu a na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
I. vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného
II. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 v souladu
s § 12 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Usnesení č. Z/24/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo zprávu a v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání fondu obnovy domů a bytů
I. schvaluje na základě výběrového řízení poskytnutí půjčky z Fondu
obnovy domů a bytů
Usnesení č. Z/25/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 705/2, trvalý
travní porost, v k. ú. Velké Koloděje byl zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů od 22. 2. 2011 do 10. 3. 2011
II. schvaluje
1. prodej pozemku nově označeného jako p. č. 705/10 v k. ú. Velké
Koloděje o výměře 126 m2 odděleného dle geometrického plánu
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č. 200–116/2011 zhotovitele Geoma HJ Pardubice s. r. o. z pozemku p. č. 705/2 v k. ú. Velké Koloděje z majetku Města Sezemice do
majetku manželů VM a JM za kupní cenu ve výši 30 Kč/m2, náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického práva
do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující
2. převod pozemku nově označeného jako p. č. 705/9 v k. ú. Velké
Koloděje o výměře 216 m2 odděleného dle geometrického plánu
č. 200–116/2011 zhotovitele Geoma HJ Pardubice s. r. o. z pozemku p. č. 705/2 v k. ú. Velké Koloděje z majetku Města Sezemice
do majetku MM za kupní cenu ve výši 30 Kč/m2, náklady spojené
s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického práva do KN, daň
z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující
Usnesení č. Z/26/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města směnit část pozemku p. č. 460/11 v k. ú.
Veská byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 22. 2. 2011
do 10. 3. 2011
II. schvaluje směnu nově označeného pozemku p. č. 460/35 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Veská o výměře 209 m2 odděleného z p. č.
460/11 dle geometrického plánu č. 292–19/2011 ve vlastnictví Města
Sezemice za pozemky ve vlastnictví ZD:
p. č. 382/11 o výměře 153 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
p. č. 27/28 o výměře 8 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace
p. č. 27/35 o výměře 8 m2 trvalý travní porost
p. č. 475/19 o výměře 115 m2 ostatní plocha, manipulační plocha
za následujících podmínek:
1. ZD předloží geometrický plán ve 4 vyhotoveních, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatel
2. ZD uhradí další náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy (znalecký posudek na předmětné pozemky, náklady spojené s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí)
3. město podá daňové přiznání, daň z převodu nemovitostí uhradí
účastníci směny rovným dílem
4. město nebude hradit rozdíl cen směňovaných pozemků
Usnesení č. Z/27/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí žádost firmy ROHAM s. r. o., se sídlem Žižkova 576,
Sezemice, o koupi části pozemku ve vlastnictví města p. č. 458/11
v k. ú. Veská
II. neschvaluje převod části pozemku p. č. 458/11 v k. ú. Veská
Usnesení č. Z/28/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města směnit části pozemků p. č. 458/11
a p. č. 458/63 v k. ú. Veská byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů od 19. 5. 2011 do 6. 6. 2011
II. schvaluje směnu nově označených pozemků p. č. 458/69 o výměře 1 m2 a 458/70 o výměře 18 m2 travní porost, oddělených z p. č.
458/11 v k. ú. Veská a nově označeného pozemku p. č. 458/68 o výměře 7 m2 odděleného z p. č. 460/63 v k. ú. Veská z majetku města
Sezemice za nově označené pozemky p. č. 458/66 o výměře 24 m2
a 458/67 o výměře 2 m2 travní porost oddělené z p. č. 458/56 v k. ú.
Veská v majetku PR a JR, pozemky jsou odděleny dle geometrického plánu č. 294–251/2011 firmy Východočeská geodetická v. o. s.
za podmínky, že veškeré náklady spojené se směnnou pozemků budou hrazeny rovným dílem
Usnesení č. Z/29/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Sezemice, jako budoucím prodávajícím a CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., IČ
25917773, se sídlem Bělehradská 579, 530 09 Pardubice, jako budoucím kupujícím, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení
Usnesení č. Z/30/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1110/2 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou, na pozemku parc. č. 41/13, 41/14, 41/15, 65/14,
65/19, 65/29 v k. ú. Počaply nad Loučnou, na pozemku parc. č. 132/1
v k. ú. Velké Koloděje.
Usnesení č. Z/31/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání schvaluje přílohu č. 1
ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres Pardubice
Usnesení č. Z/32/4/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu, bere
ji na vědomí a podle § 28 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. schvaluje na pozemku č. 1754/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
název ulice „Za Střelnicí“

Komise sociální a zdravotní pořádá:

v sobotu 24. září 2011 od 8.00 do 14.00 hodin

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
ve víceúčelovém sále Sezemice

Sbírka: šatstva, ložního prádla, věcí do domácnosti

Životní prostředí
SPLATNOST POPLATKU ZA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU TKO
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2011 druhou polovinu poplatku TKO, případně poslední možnost uhradit poplatek TKO
na rok 2011 v plné výši. Výše poplatku na rok 2011 činí 500 Kč/osobu,
platba za 2. pololetí činí 250 Kč/osobu.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo zaplatit převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v. s. 3722+č. p.
Bc, Hana Volfová, tel.: 466 741 015

?
Vážení spoluobčané,
možná jste si již mnozí všimli, že kolem kontejnerů na tříděný odpad
se poslední dobou hromadí odpad z domácností. Barevné kontejnery
v naší obci byly zřízeny na tříděný odpad a rozhodně neslouží k zakládání malých černých skládek, kde klidně někteří z nás odloží nábytek,
stavební odpad, posekanou trávu, kočárek či starou vysloužilou televizi. Naši pracovníci technické skupiny denně musí odvážet tento odpad a zaplatíme to my, občané města Sezemice, protože nám rostou
náklady v odpadovém hospodářství, což se projevuje při výpočtu místního poplatku za provoz systému shromaždovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Proto nebuďme
lhostejní ke svému okolí. Když pomineme náklady spojené s odstraněním odpadu, určitě všichni máme zájem na tom, aby v našem městě
byl pořádek a čistota.
Pokud jsme svědky takového konání, můžete sami upozornit, že se
tento občan chová neukázněně a nebo tuto událost nahlásit na životní
prostředí Městského úřadu nebo přímo na služebnu Městské policie,
protože takovéto jednání je v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2006 o nakládání s odpady a se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Určitě všichni víme, že Město Sezemice má sběrný dvůr v Dukelské ulici (směr Lukovna), který přijímá od občanů s trvalým pobytem na území města Sezemice zdarma tyto odpady:
Papír, sklo, velkoobjemový odpad do limitu 100/Kg/občana/měsíc. Nebezpečný odpad vyjma barev za úplatu.
Sběrný dvůr dále přijímá zdarma v rámci zpětného odběru veškerý
elektrický a elektronický odpad, světelné zdroje, baterie a akumulátory.
Provozní doba: pondělí a středa: od 8.00 do 18.00 hodin
sobota: od 8.00 do 12.00 hodin
FLOR, s. r. o. areál Labská (za rybníkem) přijímá od občanů za úplatu
stavební suť a bioodpad.
Odbor správy majetku a životního prostředí
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Škola – je to horší, než to bývalo?!
Následující zamyšlení se týká převážně vzdělávání žáků, kteří již umí číst,
psát a počítat – 2. stupně ZŠ a starších, protože na 1. stupni je výuka
a výchova nejdůležitější, zásadní a nelze její průběh nijak zásadně měnit.
Na dovednosti čtení, počítání i psaní bude člověk odkázán celý život a těžko se tyto dovednosti sám naučí jinak.
Panuje všeobecné přesvědčení, že se kvalita a výsledky školního vzdělávání obecně zhoršují. Potvrzují to i výsledky mezinárodních šetření.
Příčiny se hledají různé:
✓ Špatná výchova v rodinách ✓ Nízké platy učitelů
✓ Nezodpovědný přístup žáků pramenící z rozkladu celé společnosti
(demoralizace, korupce jako snazší cesta)
✓ Systém financování na žáka ✓ Snižující se nároky
✓ Lenost žáků ✓ Příliš mnoho vysokoškoláků, maturantů
✓ Pokles autority učitelů ✓ Přílišná liberalizace školy (zrušení osnov)
✓ Dehonestace vzdělání v médiích ✓ Špatní učitelé
✓ Příliš velká práva žáků (a rodičů)
✓ Inflace titulů, příliš snadné maturity ✓ Hloupí ministři
✓ Málo domácích úkolů ✓ Neustále reformy ✓ Příliš málo inkluze
✓ Příliš mnoho inkluze ✓ Kapitalismus ✓ Pozůstatky komunismu… atd.
Všichni srovnáváme současný stav s minulostí, všichni porovnáváme dnešní školu se školami, do kterých jsme sami chodili. Příčiny tak nejspíš nacházíme tam, kde je to dnes horší, či jiné, než to bývalo.
Existují ale ještě další příčiny, které za našeho mládí nebyly, snad proto si
jich mnohdy nevšímáme. Mění se totiž svět, který školu obklopuje.
Za mých školních let, když jsme chtěli něco vědět či umět, bylo nejjednodušší dozvědět se to a naučit ve škole. Když to totiž pak člověk někdy potřeboval, nebylo už tak snadné informace získat, bylo třeba zajít
do knihovny, hledat v odborných knihách, vyhledat odborníka. Dříve jsme
my jako žáci přece jen vnímali školu většinou jako smysluplnou, se všemi
problémy, nedostatky a naší nechutí ke škole. To se postupně vytrácí.
Dnes prakticky každou školní znalost můžeme najít na internetu. Hned,
bez vynaložení další práce, času či peněz. Často s lepším a zajímavějším
výkladem než ve škole.
Rozdíl je to zcela zásadní. Argument nauč se to, budeš to (třeba) potřebovat za mých let platil a dával smysl. Proč by se ale dnes měli žáci učit něco,
co nepotřebují. Když to budou potřebovat, zjistí si to. A v aktuální verzi.
Jistěže žák musí mít nějaké základní, obecné znalosti, dovednosti, musí
něco umět, něco si osvojit, aby (až to bude potřebovat) na to mohl navazovat, rozvíjet to, osvojit si něco složitějšího. Ano, to je neoddiskutovatelná pravda. A žáci by to pochopili, kdyby jim to někdo vysvětlil a učil je
právě ty základní, obecné znalosti a dovednosti. To je úkol nás, učitelů
základní školy s podporou a spoluprací rodičů žáků.
Jakkoliv můžeme tvrdit, že všechny znalosti jsou cenné, a může to být
v řadě případů i pravda, co to je platné, když o tom nemůžeme nebo neumíme přesvědčit žáky ve škole? A pokud o tom žáky nepřesvědčíme,
škola (učení se) pro ně ztrácí smysl – učit se pouhé znalosti, jejichž ceně
nevěří, spíše nebudou než budou. Což je přesně to, co dnes vidíme. Žáci
(na 2. stupni) buď „nalijí“ znalosti do hlavy před písemkou, aby se po písemce postupně z hlavy „vylily“, nebo se snaží jít snazší cestou: podvodem (opisem, nápovědou, pomocí) získat lepší známku, nebo ještě hůře,
je jim známka lhostejná. Většina žáků se učí jen kvůli známce a je jim
jedno, co se pod její hodnotou skrývá.
Žáci na 2. stupni by, kromě motivace k učení, spíše potřebovali pomoc při
vyhledávání, ověřování, posuzování důležitosti a relevance, při analyzovaní informací, potřebují podporu při uvádění znalostí do kontextu, jejich
propojování, při syntéze informací a jejich propojení s praktickým životem.
Hlavně však potřebují naučit se to vše dělat sami s minimální pomocí.
To si však těžko osvojí, když by škola stále pokládala za svůj hlavní úkol
jen předávání informací.
Pokles ceny informací je ovšem jen jednou ze zásadních změn, ke kterým
ve světě v posledních desetiletích došlo a které přímo zasahují do činnosti
školy. Snad největší změnou je to, že škola by měla připravovat děti od 14
let pro život ve světě, o kterém nevíme, jak bude vypadat. Výrazně školu
zasáhla také změna motivace k práci, od násilím vynucované povinnosti
přes zabezpečení základních životních potřeb až po příležitost k seberealizaci. A nakonec zmiňme rychle rostoucí význam a moc peněz.
Opakovaně se objevuje myšlenka, že dřív byly školy lepší. Nevím, snad
byly. A že tudíž náprava spočívá v návratu k tomu, jak to bylo dřív. To
určitě ne. Je to nemožné pro školu jako celek a je to nemožné i ve většině
jednotlivostí. Internet nejde zakázat ani zrušit. Naopak vše nasvědčuje
tomu, že informace budou stále dostupnější, možnosti vzdělávat se jinde
než ve škole porostou a svět se bude měnit ještě rychleji. Škola nejen že
není od světa izolovaná, ale jejím úkolem je připravovat žáky pro život
v současném, a hlavně v budoucím světě.
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Pryč je doba, kdy byl na škole jeden telefon v kanceláři, propisovalo se
přes kopíráky na psacím stroji, ve třídě byla jen křída a houba a na všechno bylo dost času. Jsme rádi, že dnes každý žák ve škole má přístup
k internetu, když by neměl připojení doma, určitě se může připravit u PC
ve škole, při výuce i mimo ni, ve třídě i mimo ni. Jsme rádi, že žáci mají
možnost učit se interaktivně, moderně, zajímavě, názorně a se zpětnou
vazbou. Skupinová práce a prezentace a obhajoba vlastních i skupinových výsledků či názorů je a bude stále podporována a rozvíjena. I nadále budeme pro všechny žáky vytvářet nové digitální učební materiály
a s pomocí dotací z EU se nám budou vytvářet v následujících letech ještě
radostněji.
A tak závěrem si přeji od 1. září 2011 opět spokojený trojúhelník žák
– učitel – rodič. Pokud bude tento trojúhelník fungovat všemi směry, nebudeme se muset zabývat tím, zda je školství lepší či horší než bývalo,
protože bude takové, jaké ho budeme chtít v rámci povinného rámcového vzdělávacího programu, podle kterého jsme vytvořili náš Školní vzdělávací program – Škola pro život, který již pátým rokem realizujeme.
Úspěšný nový školní rok přeje
Mgr. Jiří Březina, ŘŠ

Prázdniny v knihovně
Prázdniny se pomalu přehouply do
své druhé půlky a přitom je to nedávno, co dětem skončil školní rok.
Knihovna nezapomněla na děti ani
v tento den a připravila jim krásné odměňování za vysvědčení. Děti si mohly zasoutěžit a každý si bez výjimky odnesl domů sladkou odměnu.
Již tradičně má knihovna přes celé
prázdniny otevřeno a na své čtenáře
pamatuje i s knižními novinkami.
V dětském oddělení najdou děti spousty krásných knih. Mezi ně patří
např. spisovatelka Ivona Březinová – Držkou na rohožce, M. Wildnerová – Strážný anděl na každý den, úspěšné pokračování knih od S. Limb
– Dívky16 a Dívky 15. Potěšíme i chlapeckou část a to knihami: Thomas
Březina – Klub tygrů, D. Shan – Démon a zloděj, Demonata, J. Owen
– Indigový drak, Rudý drak, F. Flanagan – Hraničářův učeň 10. díl. Mezi
novinky také patří čtvrté pokračování ságy Evernight – Na druhé straně,
R. Riordan – Percy Jackson – Bitva o labyrint, Smith L. J. – Nové upíří deníky. Přijďte se podívat, čeká vás spousta dalších nových knih a to nejen
v dětském, ale i v dospělém oddělení. Jednou z novinek je poslední kniha
Simony Monyové s názvem Srdceboly. Tato tragicky zesnulá autorka je
jednou z nejčtenějších českých autorek a v naší knihovně najdete všechny
její knihy. Zaujmou Vás také tituly: Lowell E. Letní závrať, Macháček Manželky a jiné ženy, Bauer J. Císařova poslední vůle, Roklins J. Amazonie,
Lutz Temnější než noc, Váňová M. S tváří beránka, Francis D. Křížová palba, Deaver J. Nula stupňů volnosti, Nosková V. Obsazeno, Chadwicková
E. Hlas hrdličky, Grisham J. Společník atd.
Konec prázdnin, tj. ve středu 31. 8., čeká nejen na děti, ale i na rodiče
v knihovně celodenní akce plná her, soutěžení a také malých překvapení a odměn. Akce ponese název: „I když nejde elektřina, v knihovně je
stejně prima“. Budeme se na Vás těšit, přijďte se podívat a společně si
zasoutěžit, třeba ve hře Člověče nezlob se. Knihovna bude v tento den,
kdy nepůjde elektřina, mít pro Vás otevřeno.
S novým školním rokem si knihovna připravila také nové akce, besedy,
soutěže. Těšit se můžete na podzimní lampiónový průvod, loutkové divadlo a další akce spojené s podzimem. Novinkou naší knihovny bude spolupráce s dětským centrem Veská, kde se budeme snažit pomoci dětem
akcemi knihovny, soutěžemi, besedami či knihami. Pomoc nejen dětem,
ale i rodičům v jejich tíživé situaci. Nezapomeňte, knihovna je tu pro Vás,
ať už s novými knihami či různými akcemi.
Iva Říhová, knihovnice dětského oddělení

Narozeníček
Únor 2011: Dominik Trunec
Duben 2011: Eliška Hrdličková, Josef Hladík
Květen 2011: Lukáš Kmínek, Josef Pazdera, Ondřej Podzimek,
Martin Schejbal
Červen 2011: Jan Plíšek
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.
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POHÁDKOVÉ
POCHODOVÁNÍ
pro děti a jejich rodiče ve Veské u Sezemic
POHÁDKOVÝ POCHOD

17. 9. 2011 (prezentace 9.00–11.00 hod.)
Na pochodu dlouhém cca 3 km přírodou i civilizací
na Vás čeká 13 stanovišť
s pohádkovou tématikou a pohádkovými úkoly.
Pochod bude ukončen diplomem, sladkou odměnou
a opékáním párků v areálu DC Veská.

NOČNÍ DĚTSKÝ POCHOD

15. 10. 2011 (prezentace 18.30–20.00 hod.)
Na pochodu dlouhém cca 1,5 km noční přírodou a civilizací
Vás čeká 10 stanovišť
s pohádkovou tématikou a pohádkovými úkoly.
Pochod bude ukončen diplomem, sladkou odměnou
a talířem teplé polévky v jídelně DC Veská.
Baterku s sebou!
Na oba pochody je možné zapůjčit dětský kočárek
a uschovat jízdní kolo pro cyklistické návštěvníky.
Startovné: 20 Kč na každý pochod
Obě akce se uskuteční za podpory Generali pojišťovny a. s.,
oblastní kanceláře Pardubice 3
a rockového festivalu Step by ro(c)k.

Blahopřání k diamantové svatbě manželů Haldových
Pod Vinicí 692, Sezemice
Milá babičko a dědečku,
jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli Vaše „ANO“.
Možná se to zdá dávno, ale důkazem Vaší lásky je to,
že jste tu dnes s námi, že jste stále spolu,
že jste tolik společně zvládli a že pomáháte i nám.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to,
co jste společně zvládli.
Přejeme Vám, ať Vám život přináší jen to krásné.
Nejsou tolik důležité věcné dary,
ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat,
podporovat se, zvládat neduhy a trápení,
pohladit milým slůvkem a společně si povídat
o čemkoli a tím si tak dokázat,
že ač už tak dlouhou dobu,
tak přece je stále krásné být si na blízku
a mít se rádi.
K výročí Vaší diamantové svatby
z celého srdce blahopřejeme!!!
Rodina Boháčkova a Haldova

www.sezemice.cz
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Informujeme
AKCE V SEZEMICÍCH
Vážení spoluobčané, opět přinášíme malý přehled akcí v Sezemicích.
Věříme, že si vyberete a přijdete se podívat a pobavit se.
Bližší informace najdete uvnitř Sezemických novin, na městských nástěnkách, na kabelové televizi a také na webu města
– www.sezemice.cz
Těšíme se na Vás

Datum

Akce

Pořádá

2. 9.

První krůčky do školy
přes pohádku tak nebolí
– zábavné odpoledne nejen
pro děti
Od 20.00 hod. letní
diskotéka pro všechny
generace s DJ Petrem

Knihovna Sezemice
a Město Sezemice

Hřiště TJ Spartak

září

Posezení nejen s dechovkou
– Nina a Jaromír

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Výstava fotografií
Tomáše Haldy + Beseda
s Tomášem Haldou

Město Sezemice

Vestibul – přízemí
– radnice sál
Sezemického domu

Koncert orchestru Chorus
ve stylu standardních tanců
a další…

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Lampionový průvod

Knihovna Sezemice
a Město Sezemice

Knihovna Sezemice

Halloween

Knihovna Sezemice

Knihovna Sezemice

listopad

Varhanní koncert

Město Sezemice

Kostel Sezemice

25. 11.

Vánoční dílna
– vše o vánocích

Knihovna Sezemice
a Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

26. 11.

Předvánoční bleší trh

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

27. 11.

Rozsvícení
vánočního stromu

Město Sezemice

Před radnicí
Sezemice + sál
Sezemického domu

Mikulášská besídka

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Vánoční posezení s kapelou
Jaromíra Bečky + Nina

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

říjen

28. 10.
říjen

4. 12.
prosinec

Místo

ŠKOLA ZAČÍNÁ 1. ZÁŘÍ…
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a děti se opět vracejí do školních
lavic. Prázdninové dny trávil každý žáček po svém (samozřejmě po dohodě
s rodiči), bohužel většinu dní pršelo a slunečné dny ke koupání by se daly
skoro spočítat na prstech jedné ruky. No, nedá se nic dělat, do školy se
holt musí.
Většina z vás určitě zapomněla, co je to ranní vstávání, psaní úkolů, učení
se a v neposlední řadě i přecházení přes silnici. Vážení rodiče, buďte proto
svým potomkům v těchto prvních školních dnech velkými rádci a pomocníky. Všichni jsme chodili do školy a víme, jak je sladké to prázdninové
nicnedělání. Je naprosto zbytečné začínat nový školní rok ve stresu a rozčilování. Vaše ratolesti vás jistě odmění v průběhu roku pěknými známkami. Dětem přejeme jenom samé jedničky a pohodový nový školní rok
2011–2012.
Redakční rada Sezemických novin
MĚSTSKÁ POLICIE
Vážení spoluobčané,
v řadách sezemické městské policie působí šest strážníků. Přestože v tomto počtu je zajištění stálé služby problematické, nemělo by se Vám stát, že
se Vám v případě nutnosti nedostane ze strany městské policie pomoci.
I v době, kdy není na služebně žádný strážník fyzicky přítomen, je Vaše
volání přesměrováno na telefon strážníka, který je v dosahu. Ten potom
řeší Vaši žádost buď výjezdem mimo pracovní dobu nebo v součinnosti
s Policií České republiky. Jsme tu pro Vás.
vrchní strážník Frei Lubomír
SKAUTI INFORMUJÍ
Letos se opět uskutečnil již tradiční stanový tábor v údolí Peklo u Zelenecké Lhoty (okres Jičín). Úspěch sklidila celotáborová hra na motivy fantasy(Dračí doupě) a i přes častý déšť si děti celých čtrnáct dní velice užily. A vše
dobře dopadlo, děti zachránily zemi před temným lordem a nakonec byly
moudrým druidem pasovány na pány draka. Během nabitého táborového

programu jsme zvládli i vyrazit na dvě celodenní výpravy. První byla za krásami okolí tábora, kde jsme navštívili trosky středověké tvrze i malebný
rybníček s projížďkou na pramici. Na druhé jsme pak vyrazili za skalami Českého ráje a přírodním zábavným parkem a naučným geoparkem
v Radvánovicích.
Letos v létě byl také znovu obnoven roverský (nejstarší kluci a holky) kmen,
můžeme si jen přát, aby navázal na tradici předešlého kmene Sevraz.
Chtěli bychom poděkovat Sdružení sezemických hasičů za ochotu při několikaletém zapůjčení prostor hasičské zbrojnice. Doufáme, že od podzimu se budeme scházet v naší staronové klubovně u Loučné, s jejíž rekonstrukcí nám přislíbilo pomoc město Sezemice.

Městská knihovna Sezemice a město Sezemice
vás srdečně zvou na akci

První krůčky do školy
přes
tak nebolí
zábavné odpoledne nejen pro děti
pátek 2. září od 17.00 hodin
hřiště TJ Spartak
– soutěže s pohádkovými bytostmi
a pejsky o pohádkové ceny
– kouzelná barmanská show s Mistrem ČR
v barmanství Petrem Hurtou
– pozorování Slunce a další zajímavosti
s Hvězdárnou barona Artura Krause
(Dům dětí a mládeže Pardubice)
– pohádková diskotéka pro nejmenší
Vstupné dobrovolné

Od 20 hodin letní diskotéka
pro všechny generace s DJ Pedrem
JAROSLAV KRÁTKÝ ZEMŘEL
Dne 11. srpna 2011 zemřel po těžké nemoci pan Jaroslav Krátký.
Po řadu let byl redaktorem Sezemického zpravodaje, předchůdce
dnešních Sezemických novin. V letech 1994–98 a 2006–10 pracoval
v zastupitelstvu města Sezemice.
V aktivních letech byl zaměstnán jako tiskař v podniku Geodézie,
nyní nazvaném Reprodukce Zeměměřičského úřadu Pardubice.
V mládí provozoval rekreačně vodácký sport, byl pravidelným návštěvníkem sezemické tělocvičny, mezi jeho četné koníčky patřila hudba. Celý Jardův život provázela láska k cyklistice, které se nevzdával
ani v těžkých chvílích svého života. Cyklistiku nejen aktivně provozoval, ale i propagoval mezi svými přáteli na cyklistických výletech
do okolí, které tak často pořádal.
Spolu se Sdružením cyklistů Pardubicka pomáhal organizovat tradiční cyklistický závod v Sezemicích, Memoriál Jarky Krátkého.
Za Tvoji práci pro Sezemice, za Tvé přátelství děkuje město Sezemice,
spolupracovníci, kamarádi cyklisté a kamarádi z tělocvičny.
Čest Tvojí památce.
Za všechny jmenované Redakce Sezemických novin

www.sezemice.cz
Sezemice objektivem
Objektivem Zdeňka Hrdého můžete shlédnout dominanty Sezemic
a přilehlého okolí i rozmanitost přírody.
V příštím vydání Sezemických novin mohou být i Vaše snímky.
Příspěvky můžete zasílat na Městský úřad Sezemice.
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Sport
PROSPORT SEZEMICE
Závodníci Prosportu Sezemice se začátkem července zúčastnili čtrnáctidenního soustředění na Zvíkově, kde ladili formu na Mistrovství České
republiky, které se letos konalo pro starší závodníky na umělém kanále

v Račicích a pro mládež o týden později v Sedlčanech. Naši závodníci se
v konkurenci všech zúčastněných včetně reprezentantů rozhodně neztratili. Získali jsme celkem 23 medailí, z toho pět zlatých, osm stříbrných
a deset bronzových. Dobře jsme se také umístili v bodování klubů. Letošního mistrovství se zúčastnilo šestnáct klubových závodníků a medaili
získalo dvanáct z nich.
Závodníci, kteří získali na letošním MČR medaile
200

500

Spálenský Marek
Doktorová Andrea

1 km
1

2,2

1

Štefl Radek

2,2

2

3

Dumek Martin

3

Halda Jakub

3

Bláhová Tereza

2

1

Doktorová Sabina

3

3

Štursa Ota

1

1

Hovorka Michal

3

Doktor Tomáš

2

2

Burda Vojta

3

3,3

Doktor Felix

3

Ve finálových jízdách se na čtvrtém až devátém místě umístili:
Bláhová Karolína, Brettová Kateřina, Matúšů Anna a Vyhnálková Lucie.
Touto cestou také zveme všechny příznivce na čtrnáctý ročník POHÁRU
SEZEMIC, který se bude konat v neděli 11. 9. 2011 v Kuněticích u Přívozu. Také zveme všechny nové adepty našeho sportu, nechť se přijdou
podívat na své kamarády, kteří již do klubu chodí a budou závodit.
AGILITY
Mimo pravidelných tréninků jsme se účastnili závodů a letních agility táborů. Červnový výlet do Brna na Intercanis byl super. Největší výstava psů
spojená s dalšími výstavami zvířat. Nemohli jsme si nechat ujít „Králičí
HOP“. Jako my běháme přes překážky se psy, tak už je i disciplína pro
králíčky a panečku, jak to ušákům skákalo. A co nás ještě v Brně zaujalo? Před pár lety byly hitem schody pro psy k posteli, a teď už nabízeli
dokonce postele k postelím. Prostě si můžete koupit ještě jednu menší
postel na kolečkách pro psa a přistavíte si ji k té Vaší. Nikdo se nemačká,
a přesto spíte skoro spolu. Ale zpátky k našim psům.
Velkou radost nám udělal Dareček, který ve dvou letech vyhrál Klubovou
výstavu berded colií 2011, stal se nejhezčím psem plemene roku a dostal
se až do anglických novin. A aby těch úspěchů nebylo málo, tak štěňátko
„naší“ sezemické borderky Et Elišky Ulrychové, nyní už velký pes Auditor od Betlémské pastviny, vyhrál se svým pánem agility běh v Rakousku
na European Open – byl 1. z 339 psů!
A do třetice Kačka Novotná s Miškynem a Andym se v Maďarsku na IX.
Mezinárodním mistrovství juniorů v kategorii S umístila na 1. a 4. místě.
Titul Mezinárodního mistra juniorů z kategorie nejmenších psů je tedy
v Sezemicích.
A kam se chystáme? 31. 8. 2011 budeme k vidění v knihovně, 2. 9. 2011
na fotbalovém hřišti, 17. 9. 2011 na Dožínkách v Hradci Králové a dále
na Mistrovství ČR mládeže i Mistrovství ČR dospělých.
Více o nás na www.agility.tym.cz
A na závěr něco málo pro dobrou náladu:
Potkali jsme na procházce paní, jak vážným hlasem promlouvala ke křoví.
„Václave vylez, Václave co tam děláš?“
Čekali jsme, že vyleze nějaký pán a on se objevil pes: 
Nebo jak jsme měli z chodby brouzdaliště.
Když jsme přivezli domů první štěně, dali jsme mu hned do velké misky
vodu na pití. Bylo teplo, a tak se pes snažil si do misky lehnout. Když
zjistil, že to nepůjde, dal do misky alespoň přední nohy a všechnu vodu
vycákal. Pak se v té louži začal válet. Dcera, které byly 4 roky, to dorazila
hláškou „Mami on se asi učí plavat.“
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Červnové víkendy jsme trávili převážně na střelnicích v Ostravě a v Plzni.
Na ostravské střelnici odstříleli I. a II. kolo ČPTM (Českého poháru talentované mládeže) pistoláři J. Turzo, L. Blažek, K. Málková, puškařky
K. Dvořáková, L. Hrobařová, K. Procházková a V. Štěrbová.
Na III. kolo ČPTM odjedou v srpnu do Plzně. Ve dnech 23. 6.–26. 6. se
na plzeňské střelnici konaly dva velké závody. Akademického mistrovství ČR se zúčastnil pistolář P. Hrobař a mezinárodního juniorského závodu HOPES pistolář J. Forman a puškaři J. Novák, V. Štěrbová. Velkou
událostí pro náš klub byla nominace T. Čiháka na Světovém poháru.
Ten se střílel v německém Mnichově 17. 6.–19. 6. Byla to pro něho velká
příležitost zastřílet si na tak prestižním závodu a na nádherné střelnici.
Sezemický klub byl spolupořadatelem na akci „Rozloučení se školním rokem“, konané na místním fotbalovém hřišti. Zde jsme zajišťovali střelecké
stanoviště pro účastníky akce.
A je tu červenec, začátek prázdnin, ale to zatím neplatí pro naše děti.
Hned první víkend si J. Forman, P. Hrobař, J. Novák a T. Čihák odstříleli
v Plzni už III. kolo Českého poháru.
Každoročně pořádáme na začátku prázdnin soustředění. To proběhlo
2. 7.–6. 7. pro 15 dětí. Trenéři se zaměřili nejenom na střeleckou přípravu,
ale i na zlepšení fyzické kondice. Byla povinná ranní rozcvička, posilovalo
se a mimo jiné se hrála oblíbená vybíjená. O hladové krky se dobře starali
kuchtíci L. Čiháková a J. Straka. Všichni se snažili, aby jejich výkony byly
co nejlepší, a tím pádem mělo soustředění dobrou úroveň. Doufáme, že
přispěje k dobrým výsledkům na závodech, které nás letos ještě čekají.
Na 26. ročník střelecké soutěže „Štít města Sezemic“ si přijelo zastřílet
v sobotu 16. 7. 25 závodníků. Forma domácích střelců byla skvělá a zde
jsou výsledky. V disciplíně LM 60 ran vleže, v kategorii MUŽI si nejlépe
vedl T. Čihák. Nástřelem 596 bodů obsadil krásnou 1. příčku. Slušně si vedl
i V. Hájek. V disciplíně SM 60 ran vleže, v kategorii ŽENY, DOROST
J. Novák obsadil 2. místo za 574 bodů a hned za ním získala 3. místo
K. Procházková za nastřílených 573 bodů. Čtvrtou (bramborovou) pozici
získala S. Hozáková, šestá byla V. Štěrbová a sedmá J. Adamová.
Všem gratulujeme za dobrou reprezentaci našeho klubu.
SSK Sezemice

www.sezemice.cz
TJ SPARTAK SEZEMICE, ODBOR SPV
zve všechny věkové skupiny na pohybové aktivity do tělocvičny Základní
školy Sezemice:
Rodiče a děti s Lenkou Kopeckou: čtvrtek 17.00–18.00 hod.
Aerobic pro školní dívky s Šárkou Novotnou:
středa a čtvrtek 17.00–18.00 hod.
Žákyně 1.–9. třída s Annou Remešovou a Alenou Foglovou:
pondělí 17.00–18.30 hod.
Žáci 2.–6. třída s Jardou Plecháčem a Pavlem Veselým:
pátek 17.00–18.30 hod.
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Proto děkujeme všem trenérům, kteří se na kvalitní přípravě dětí podílejí. Právě dlouhodobá příprava vede ke stabilizaci našeho oddílu a také
k výchově vynikajících sportovců. Musíme zmínit především velký úspěch
Jiřího Skaláka, který s naší reprezentací do 19 let vybojoval na ME stříbrné
medaile. Jirka hrál v našem oddílu do mladších žáků. Nejen díky tomu mu
držíme palce v další fotbalové kariéře. Chtěli bychom touto cestou také
poděkovat odcházejícím trenérům dorostu, Hubertu Janotovi a Zdeňku
Plecháčkovi, za dlouholetou a úspěšnou práci v našem oddíle.
A na závěr jako malá pozvánka pro diváky na další zápasy – stávající výsledky: A-tým mužů má za sebou zatím dva a oba zápasy vyhrál. Tak jen
tak dál.
Filip Mezera a Jaroslav Kříž

Zdravotní cvičení s Martinou Ptáčkovou: úterý 18.30–19.30 hod.
Relaxační cvičení s Janou Levinskou: úterý a pátek 17.00–18.00 hod.
Aerobic s prvky zumby, body styling, strečink, relaxace
s Evou Holečkovou a Martinou Ptáčkovou: pondělí 18.30–19.30 hod.
Aerobic, body styling, strečink s Romanou Jakoubkovou:
středa 20.00–21.00 hod.
Aerobic, posilování problémových partií těla s Renatou Málkovou
a Šárkou Novotnou: čtvrtek (začátek bude upřesněn)

TJ SPARTAK SEZEMICE PODZIM 2011
Datum Den
3. 9. SO

10. 9. SO

Muži mladší: úterý a pátek 20.00–21.00 hod.

12. 9. PO

Muži starší: pátek 19.00–20.00 hod.

13. 9. ÚT

MLADŠÍ ŽÁCI ZABODOVALI…
Mladším žákům se pod vedením nové trenérské dvojice Petrem Bělohubým a Petrem Málkem v sezóně 2010–2011 v 1.A třídě krajského přeboru velice dařilo. Skončili totiž na prvním místě.

ÚZ
Dorost

ÚZ
ÚZ
ÚZ
Starší žáci Mladší žáci El. do 10

17.00
Stolany

9.30
11.15
H. Městec H. Městec

14.45
Rváčov

9.30
Stolany

7. 9. ST

11. 9. NE

Bližší informace na telefonním čísle: 728 439 895, p. Remešová

ÚZ
B–tým
17.00
AFK SKP Pce

4. 9. NE

Cvičení starších žen s Jiřinou Kolářovou:
pondělí a čtvrtek 18.00–18.30 hod.

Karate s Ivanem Konečným: středa 18.00–19.30 hod.
Cvičení žákyň a aerobic s Evou Holečkovou zahajujeme již 5. 9. 2011

ÚZ
A–tým
17.00
Újezd

17.00
Dříteč

17. 9. SO
18. 9. NE

16.30
Přelovice

17.00
Jaroslav

11.15
Stolany

17.00
Dříteč

16.30
Roveň

16.30
10.30
Libišany Kameničky

9.30 Chrudim 11.15
(Slat.)
Slatiňany

21. 9. ST

17.00
H. Jelení

22. 9. ČT
24. 9. SO

16.30
Chvojenec

25. 9. NE

16.30
Ostřetín

14.15
Hr. Týnec

9.30
Miřetice

11.15
Miřetice
16.30
Mikulovice

26. 9. PO
27. 9. ÚT
1. 10. SO
2. 10. NE

16.00
Ostřešany

16.00
Torpedo

10.00
Třemošnice

16.30
FK AS Pce

3. 10. PO
5. 10. ST
8. 10. SO
9. 10. NE

16.00
Opatovice

16.00
Moravany

13.45
Miřetice

9.00
10.45
Pardubičky Pardubičky
16.30
Moravany

10. 10. PO
11. 10. ÚT

Tento ročník byl hodně vyrovnaný, a tak klukům patří velký dík za jejich
přístup k tréninkům i k mistrovským utkáním. V počtu vstřelených branek
jsme obsadili přední místa.
Absolutním nejlepším střelcem v soutěži byl Pavel Kmetík s 20 góly, na
čtvrtém místě se umístil Matyáš Málek s 12 góly a na šestém místě Davil
Lát s 10 góly. Podzimní část v sezóně 2011 bude určitě těžší, jelikož podstatná část kluků odešla do starších žáků. Budeme tedy zvědaví, jak si naši
mladíci povedou. Popřejme jim stejný úspěch.
Petr Málek
Vážení sportovní přátelé,
loňský ročník se v našem oddílu nesl ve znamení určité stabilizace. Zatímco mládežnické výběry se opět umisťovaly na předních příčkách, A-tým
mužů se dlouho hledal a až v posledních podzimních kolech potvrdil svou
kvalitu. Celkové umístění ve středu tabulky odpovídalo předváděné hře.
Naše béčko se ještě déle rozkoukávalo ve 3. třídě. Tak důležitá záchrana
se nakonec podařila. Do nového ročníku vstupuje A mužstvo posíleno.
Vrací se Josef Kolín, Tomáš Kašpar a Martin Brychta. První zápasy napoví,
nakolik je reálné uvažovat o postupu do B-třídy.
Dorost se umístil na skvělém druhém místě. Zejména divoké výsledky v závěru ho připravily o umístění nejvyšší. Starší žáci obsadili pěkné
3. místo. Mladší svoji soutěž vyhráli. Soutěže elévů se podle nových pravidel nebodují. Celkově lze mládežnické výsledky hodnotit velmi pozitivně.
V této kategorii jde především o radost z pohybu. Jedinou překážkou
dlouhodobě stojící v cestě za vyššími soutěžemi v těchto kategoriích jsou
velké rozdíly v počtu dětí v rámci jednotlivých ročníků.

15. 10. SO

15.30
Roveň

15.30
Opatovice

13.15
Chrast

9.30
Prosetín

11.15
Prosetín

15.30
Choltice

23. 10. NE

15.30
Pardubičky

9.30
11.15
13.15
Pardubičky H. Městec H. Městec

24. 10. PO

10.00
Opatovice
16.30
St. Hradiště

25. 10. ÚT
26. 10. ST
29. 10. SO

14.30
Mikulovice

30. 10. NE
5. 11. SO
6. 11. NE

14.00
Přelouč

14.30
St. Hradiště
14.00
Nemošice

jednoduchý text – Sezemice venku
tučně – Sezemice doma

12.15
H. Městec

11.45
Řečany n. L.

14.15
Miřetice
9.30
Stolany

17.00
Holice

16.30
Ostřešany

17.00
H. Jelení

16.30
Chvojenec

16.30
AFK SKP Pce

16.30
Moravany
17.30
Mnětice

19. 10. ST
22. 10. SO

ÚZ
El. do 8

16.00
Miřetice
11.15
Stolany

16.30
Nemošice

9.30
11.15
Chrudim Slatiňany

Torpedo – hřiště Mnětice
FK AS Pardubice „B“ – Letní stadion

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ VOLEJBALOVÉ ZÁPASY
12. 9. 2011
TJ Spartak Sezemice – TJ Energetik Chvaletice B
19. 9. 2011
TJ Spartak Sezemice – Nesmrtelné tety
26. 9. 2011
TJ Spartak Sezemice – SK Sparta Dašice
5. 10. 2011
TJ Spartak Sezemice – ČOS Sokol Pardubice I
Všechny zápasy začínají v 17.00 hodin

www.sezemice.cz
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Inzerce

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice
Kontakt:
+420 776 888 021, +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

Nyní slevy
od 15% do 30%
PRODÁVÁME
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO

KOUPÍM poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie,

celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292
nebo tiskarna@komurka.cz

MICHAL BRÁT
Servis a uvádění plynových zařízení do provozu
Autorizovaný servis s oprávněním provádět servis těchto značek
plynových spotřebičů:
DAKON, JUNKERS, THERM, PROTHERM, VIADRUS, BAXI, DESTILA,
ARISTON, COSMOGAS, KARMA, KP, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM.

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:

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

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

Charme

PŮJČOVNA A PRODEJ
SPOLEČENSKÝCH A SVATEBNÍCH ŠATŮ

Od 1. září 2011
se otevírá
cukrárna a kavárna
na Husově náměstí.
Těšíme se na Vás
od 9.00 do 20.00 hod.

MATURITNÍ ŠATY • PLESOVÉ ŠATY
DO TANEČNÍCH • KOKTEJLKY • LETNÍ ŠATY
Martina Krpatová, Palackého 205, Sezemice
Tel.: 606 479 697, 725 221 345 • www.plesovky.cz
Těšíme se na Vás v září

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
* obličeje a dekoltu

(vrásky, kruhy pod očima, druhá brada)

Vážení čtenáři,
od dalšího čísla Sezemických novin pro Vás chystáme novou rubriku
„Dříve a nyní“. Chtěli bychom uveřejnit vždy snímky z dob minulých a zároveň
k nim i dnešní pohled.
Pokud máte zajímavé příspěvky a chtěli byste se o ně podělit s ostatními,
prosím neváhejte a pošlete je na Městský úřad Sezemice. Děkujeme.
Redakční rada Sezemických novin

* končetin a těla

(celulita, nadváha, otoky končetin a břicha)

Masérský salon Ivany Tyllerové
Sezemice – Počaply 56
Tel.: 777 129 539
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