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Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva 
20. 10.–21. 10. 2006

Volební účast: 56,11% Odevzdáno 1450 volebních lístků
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů 
„Nezávislí kandidáti přisloučených obcí“ • Počet hlasů pro stranu: 1617

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Oldřich Ševčík 155

2. Zdenek Dvořák 99
3. Stanislav Svědiroh 170

4. Jan Rajnet 90
5. Milan Kment 127
6. Zdeněk Ben 189

7. Ladislav Mohaupt 129
8. Tomáš Doktor 138

9. Augustin Bakrlík 60
10. Radomíra Šindlerová 73
11. Pavel Kulhavý 103

12. Vladimír Olejník 38
13. Iveta Prausová 84

14. Veronika Ševčíková 45
15. Dušan Kopecký 117

Počet hlasů

Volební strana č. 5
„Komunistická strana Čech a Moravy“ • Počet hlasů pro stranu: 1093

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Zděna Karlová 255

2. Miloš Michalec 87
3. Josef Kindl 51

4. Rudolf Čapek 123
5. Vladimír Hloupý 79
6. Zlatuše Svobodová 73

7. Petr Řehůřek 63
8. Milada Dvořáková 50

9. Danuše Chládková 46
10. Oldřich Holub 54
11. Emilie Čermáková 49

12. Bohuslav Rudolf 59
13. Miloslava Jedličková 46

14. Anna Vondroušová 40

15. Anna Veverková 18

Počet hlasů

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů 
„Nezávislí kandidáti města Sezemice“ • Počet hlasů pro stranu: 6013

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Bohuslav Kopecký 720
2. Jiří Kolář 498

3. Martin Staněk 424

4. Josef Mlateček 378

5. Zdeněk Levinský 476

6. Václav Koška 418

7. Břetislav Černý 374
8. Ladislav Kubizňák 563

9. Marie Schillerová 397

10. Zdeněk Hrdý 352

11. Michal Brutar 331

12. Josef Doktor 334
13. Petr Vohradník 279

14. Václav Borovička 247

15. Radim Petráš 222

Počet hlasů

Volební strana č. 6 – Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů
„Změna pro Sezemice“ • Počet hlasů pro stranu: 1355

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Jaroslav Krátký 180
2. Jiří Kumsta 124

3. René Franc 124

4. Jiří Dobruský 105

5. Josef Horák 107

6. Zuzana Vavřinová 96

7. Petr Kavka 75
8. Václav Voříšek 111

9. Daniel Novotný 55

10. Václav Krátký 89

11. Libor Pavlů 47

12. Pavlína Řeháčková 108
13. Tomáš Žanda 45

14. Marek Beneš 57

15. Miroslav Půlpán 32

Počet hlasů

Volební strana č. 3
Občanská demokratická strana • Počet hlasů pro stranu: 4243

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Josef Ulrych 387

2. Hana Krátká 376
3. Martin Ulrych 327

4. Ivo Strauss 392

5. Jaroslav Řezka 281
6. Přemysl Hron 310

7. Petr Jícha 292
8. Jitka Krejčíková 265
9. Aleš Kačer 355

10. Radek Šlor 234

11. Daniel Beneš 229
12. Iva Krtičková 232
13. Magda Půlpánová 200
14. Jaroslava Kubíčková 198

15. Růžena Ulrychová 165

Počet hlasů

Volební strana č. 7 – Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová • Počet hlasů pro stranu: 2081

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Pavel Trtek 136

2. Stanislav Scholle 140
3. Helena Michková 111

4. Václav Krejčík 130

5. Jiří Dvořák 115
6. Jiří Kožnar 93

7. Martin Plaček 102
8. Jiří Matúšů 132
9. Ladislav Srazil 306

10. František Matúšů 307

11. Josef Zerzán 109
12. Miroslav Mareš 72
13. Libuše Košková 132
14. Josef Borovec 91

15. Jaroslava Pištělková 105

Počet hlasů

Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů 
„Podnikatelé města Sezemice“ • Počet hlasů pro stranu: 999

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Jiří Košťál 54
2. Vlastimil Plecháček 156

3. Josef Ruml 63
4. Martin Augsten 66
5. Jaroslav Kašpar 79

6. Milan Janda 56
7. Jan Ben 41

8. Aleš Nebeský 70
9. Rostislav Šindler 40

10. Jiří Rudolf 138

11. Karel Řezáč 75

12. Yvona Jůzová 28
13. Jana Hltanová 96

14. Miroslav Ráliš 21
15. Dušan Hendrych 16

Počet hlasů

Volební strana č. 8
Česká strana sociálně demokratická • Počet hlasů pro stranu: 2511

Poř. číslo Jméno a příjmení

1. Vladimír Michalec 281
2. Petr Vlasák 210

3. Jiří Plaček 231
4. Ludmila Mašíčková 259
5. Václav Petřík 172

6. Vzdal se kandidatury
7. Antonín Růžek 234

8. Miroslav Nový 151
9. Jaroslav Novotný 146

10. Eva Řezníčková 150

11. Klára Uhlířová 138

12. Marek Michalec 153
13. Anna Pařízková 128

14. Luděk Binko 127
15. Jiří Plaček 131

Počet hlasů

Modře označeni kandidáti se stali členy nového Obecního zastupitelstva
SEZEMICKÉ NOVINY
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Usnesení zastupitelstva města, které se konalo dne 12. 9. 2006

Usnesení č. 39/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
schvaluje
Usnesení č. 40/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva
města.
Usnesení č. 41/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí
a schvaluje vyúčtování hospodaření města, základní a mateřské školy
k 30. 6. 2006
Usnesení č. 42/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje rozpočto-
vé změny č. 1–č. 8 uvedené v rozpočtovém opatření č. 2/2006 dle důvo-
dové zprávy 
Usnesení č. 43/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2006, o systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, sytému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními,
bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice

B) schvaluje v plném rozsahu znění předloženého návrhu obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 1/2006, o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem
a se stavebním odpadem na území města Sezemice

Usnesení č. 44/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, o stanovení podmínek

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného po-
řádku

B) schvaluje znění předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky
č. 2/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných  tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních
podniků k zajištění veřejného pořádku s doplněním čl. 3 vyhlášky 
takto:
1) Taneční zábavy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané na vol-

ném prostranství lze provozovat pouze v době od 19.00 do 01.00
hodin každého roku.

2) Taneční zábavy, plesy a jiné kulturní akce (živá hudba) pořádané
ve vnitřních prostorách lze provozovat pouze v době od 19.00 do
03.00  hodin každého roku.

3) Diskotéky (reprodukovaná hudba) pořádané na volném prostran-
ství i ve vnitřních prostorách lze provozovat pouze od 19.00 do
01.00 hodin každého roku.

4) Sportovní akce lze provozovat pouze v době od 08.00 do 01.00
hodin každého roku

Usnesení č. 45/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a vydává obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku a čistoty města s účinností dnem
vyhlášení
Usnesení č. 46/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje převod
pozemku p. č. 910/68 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku pana 
J. R., bytem Sezemice, a to za kupní cenu obvyklou, stanovenou znalec-
kým posudkem dle platných cenových předpisů v daném místě a čase
a za předpokladu, že kupní cena bude zaplacena z rozpočtu roku 2007,
nejpozději do 28. 2. 2007
Usnesení č. 47/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) souhlasí s převodem pozemků p. č. 1993 a st. p. č. 1044 v k. ú. Seze-

mice nad Loučnou z majetku Města Sezemice za podmínky úhrady
nákladů spojených s převodem pozemků na vrub kupujícího

B) ukládá
1) zveřejnit záměr města úplatně převést pozemky uvedené v bodu

A) z majetku Města Sezemice
2) předložit zprávu ve věci převodu pozemků uvedených v bodu A)

zastupitelstvu města
Usnesení č. 48/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje uzavření
věcného břemene k pozemkům p. č. 438/10 a 71/14 v k. ú. Počaply nad
Loučnou v souvislosti se stavbou „Sezemice, Ke Křížku – kabelové vedení
NN – p. Hájek“ a to za cenu 500 Kč, která bude zaplacena jednorázovou 
úhradou povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení
vkladu práva věcného břemene, přičemž povinným je Město Sezemice
a oprávněným ČEZ Distribuce, a. s. a souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 438/10
a 71/14 v k. ú.Počaply nad Loučnou do doby dokončení stavby
Usnesení č. 49/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje zřízení

věcného břemene k pozemku p. č. 429/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou
v souvislosti se „Stavbou inženýrských sítí a komunikace Sezemice – Po-
čaply, chalupy“ podle přiložené smlouvy, která tvoří nedílnou součást to-
hoto usnesení, přičemž do doby dokončení stavby souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku p. č.
429/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou
Usnesení č. 50/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje zřízení
věcného břemene „zřízení, provozu, oprav a údržby vedení a zařízení ve-
řejné komunikační sítě v souvislosti se stavbou“ J-0063-2-5171 Veská, 
p. p. č. 27/9, KR, US“ na pozemcích p. č. 359/3 a 382/1 v k. ú. Veská, a to
za cenu 100 Kč, která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému
do 60 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcné-
ho břemene, přičemž povinným je Město Sezemice a oprávněným Čes-
ký Telecom, a. s. a do doby dokončení stavby souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 51/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 1771/11 v k. ú.

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s §39 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

B) schvaluje
1) bezúplatný převod následujících pozemků v k. ú. Sezem. nad Louč-

nou z majetku Pardubického kraje do majetku Města Sez.:
p. č. Výměra v m2 Druh pozemku 
1771/7 257 ostatní plocha-ostatní komunikace
1771/8 413 ostatní plocha-ostatní komunikace
1771/9 40 ostatní plocha-ostatní komunikace
1771/10 4 ostatní plocha-ostatní komunikace

2) bezúplatný převod části pozemku p. č. 1771/11 – ostatní plocha,
silnice o výměře 17 m2 v k. ú. Sezemice nad Louč. z majetku Měs-
ta Sezemice do majetku Pardubického kraje

Usnesení č. 52/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 460/27 v k. ú. Ves-

ká byl zveřejněn v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů

B) schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 460/27 v k. ú. Veská z ma-
jetku Města Sezemice do majetku Pardubického kraje

Usnesení č. 53/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje převod
pozemku p. č. 500/15 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku pana P. N.
a, bytem Jistebnice, do majetku Města Sezemice, a to za cenu 1 930 Kč
Usnesení č. 54/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) schvaluje převod pozemků p. č. 910/69 a 910/70 k. ú. Sezemice nad

Loučnou z majetku pana Z. K., bytem Sezemice, a to za cenu v mís-
tě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, přičemž vý-
kupní cena bude vyplacena z rozpočtu roku 2007 a náklady na vyho-
tovení znaleckého posudku budou odečteny z výkupní ceny pozemků

B) ukládá
1) zabezpečit vyhotovení znaleckého posudku na výkup pozemků

p. č. 910/69 a 910/70 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
2) zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem po-

zemků p. č. 910/69 a 910/70 v k. ú. Sezemice nad Loučnou podle
bodu A) tohoto usnesení

Usnesení č. 55/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) schvaluje převod pozemku p. č. 910/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,

který je v majetku čtyř níže uvedených spoluvlastníků, do majetku
Města Sezemice za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou
znaleckým posudkem, přičemž náklady na vyhotovení znaleckého
posudku budou odečteny z výkupní ceny určené paní O., L. a Š. a vý-
plata kupní ceny bude uskutečněna v roce 2007:
– pozemku v majetku paní E. O., bytem Sezemice
– pozemku v majetku paní J. L., bytem Pardubice
– pozemku v majetku paní I. Š., bytem Velké Březno
– pozemku v majetku pana F. P., bytem Dolní Ředice 

B) ukládá
1) zabezpečit vyhotovení znaleckého posudku na výkup pozemku

p. č. 910/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
2) zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem po-

zemku p. č. 910/11 v k. ú. Sezemice nad Loučnou podle bodu A)
tohoto usnesení 

Usnesení č. 56/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje převod
pozemku p. č. 874 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku pana Z. K.,
bytem Chvojenec, a to za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou zna-
leckým posudkem, s výplatou kupní ceny v roce 2007, přičemž náklady
na vyhotovení znaleckého posudku budou odečteny z výkupní ceny po-
zemku
Usnesení č. 57/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje bezúplat-
ný převodem pozemku p. č. 382/2 v k. ú. Veská z majetku ČR, zastoupe-
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né Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice za podmínek
stanovených Pozemkovým fondem ČR 
Usnesení č. 58/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje:
1) převod části pozemků p. č. 406/8 a 401/4 v k. ú. Počaply nad Loučnou

z majetku pana J. H., bytem Rokyto, do majetku Města Sezemice, za
cenu 75 Kč/m2 a na základě geometrického plánu, který bude vyhoto-
ven po vybudování cyklistické stezky v trase Kunětice – Sezemice 

2) do doby vybudování cyklistické stezky uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní na koupi částí pozemků p. č. 406/8 a 401/4 v k. ú. Počap-
ly nad Loučnou, ve které bude specifikován prodej pozemků na zákla-
dě geometrického plánu, jež bude vyhotoven po provedení výstavby
cyklistické stezky

Usnesení č. 59/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 1507/12, 1507/13, 1515/7

v k. ú. Sezemice nad Loučnou, z důvodu sdělení stavebního úřadu ze
dne 14. 7. 2006, č. j. 3962/2006/OSÚÚP, do doby ukončení probíhají-
cího řízení

B) ukládá informovat zastupitelstvo města o výsledcích probíhajícího ří-
zení stavebního úřadu

Usnesení č. 60/3/2006
Zastupitelstvo  města projednalo důvodovou zprávu a:
A) bere na vědomí zprávu ve věci prodeje bytových jednotek v č. p. 662,

Smetanova ul., Sezemice
B) schvaluje převod bytových jednotek v bytovém domě č. p. 662, Sme-

tanova ul., Sezemice z vlastnictví Města Sezemice do vlastnictví 
nájemců tohoto bytového domu takto
1) bytovou jednotku č. 662/1 s příslušenstvím panu Mgr. J. V., 

Sezemice, za kupní cenu 354 416 Kč 
2) bytovou jednotku č. 662/2 s příslušenství paní M.S., 

bytem Sezemice, za kupní cenu 399 721 Kč
3) bytovou jednotku č. 662/3 s příslušenstvím manželům MUDr. Z.K.

a K. K., oba bytem Smetanova ul. č. p. 662, Sezemice, za kupní 
cenu 487 075 Kč

4) bytovou jednotku č. 662/5 s příslušenstvím paní J. V., bytem 
Smetanova ul. č. p. 662, Sezemice, za kupní cenu 365 602 Kč

5) bytovou jednotku č. 662/6 s příslušenstvím paní MUDr. D.B.,
bytem Sezemice, za kupní cenu 497 148 Kč

6) bytovou jednotku č. 662/7 s příslušenstvím manželům S. B.
a Mgr. Z. B., oba bytem Sezemice, za kupní cenu 479 663 Kč

7) bytovou jednotku č. 662/8 s příslušenstvím panu V. K., 
bytem Sezemice, za kupní cenu 369 308 Kč

Náklady spojené s převodem bytových jednotek uhradí kupující.
C) stanovuje způsob úhrady kupní ceny takto:

1) kupní cena bude v plné výši uhrazena při podpisu kupní smlouvy
hotově nebo převodem z účtu nebo

2) kupní cena bude v plné výši uhrazena z hypotéčního nebo jiného
úvěru, v případě úhrady z hypotéčního nebo jiného úvěru zastupi-
telstvo města souhlasí se zřízením zástavního práva k předmětné
bytové jednotce, nebo

3) kupní cena bude uhrazena ve splátkách takto – první splátka v mi-
nimální výši 50-ti% kupní ceny bude uhrazena při podpisu kupní
smlouvy, zbývající část kupní ceny bude hrazena v pravidelných
měsíčních splátkách a tato část kupní ceny bude uhrazena nejdéle
do 5 let od uzavření kupní smlouvy. V tomto případě zastupitelstvo
města stanovuje toto jištění:
a) v případě, že kupující nebude plnit pravidelné měsíční splátky 

uhradí pokutu ve výši 10% z kupní ceny
b) nezaplatí-li kupující tři za sebou jdoucí splátky je prodávající

(Město Sezemice) oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, v tom-
to případě uhradí kupující odstupné ve výši 20% z kupní ceny.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupující zavazuje byt
vyklidit bez bytové náhrady

c) do doby úhrady kupní ceny si město vyhrazuje předkupní právo
ve formě práva věcného (věcné břemeno) za cenu ve výši plně-
ní, které ke dni využití předkupního práva kupující uhradil na kup-
ní cenu

D) ukládá
1) odboru správy majetku a životního prostředí zabezpečit veškeré

náležitosti spojené s prodejem bytových jednotek 662/1–662/8
2) zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotu č. 662/4 minimálně

za kupní cenu obvyklou.
Usnesení č. 61/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §178 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle §§ 27–37
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem  schválení 
A) vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Sezemice, 

okres Pardubice ze dne 5. 5. 1994, v úplném znění zřizovací listiny
Základní školy Sezemice, okres Pardubice, ze dne 21. 9. 2005, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení

B) schvaluje převod drobného hmotného majetku v celkové hodnotě
169 861,10 Kč do vlastnictví Základní školy v Sezemicích, a to formou
darovací smlouvy

Usnesení č. 62/3/2006
Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a:
A) podle § 28 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje na pozemcích č. 910/45
a 910/56 v k. ú. Sezemice nad Loučnou název ulice Severní,

B) ukládá zajistit potřebné náležitosti spojené s pojmenováním ulic

Usnesení zastupitelstva města, které se konalo dne 3. 10. 2006

Usnesení č. 63/4/2006
Zastupit. města Sezemice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
A) schvaluje

VI. změnu územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Sezemice, zpra-
covanou Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, ČKA 01241, Sezemice, Pa-
lackého 207.
V rámci předložené VI. změny ÚPSÚ Sezemice Zastupitelstvo měs-
ta Sezem. vymezuje dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona:
závaznou část VI. změny územního plánu sídelního útvaru Sezemice
tak, jak je uvedena v návrhu vyhlášky o závazných částech ÚPSÚ
Sezemice.

B) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování vydal Pardu-
bický kraj, Krajský úřad, odbor strategického rozvoje kraje dne
18. 9. 2006 pod č. j. KrÚ 41300/2006 OSRK OUP na základě usta-
novení § 25 odst. 1 a § 31 stavebního zákona.
Zastupitelstvo města bere toto stanovisko na vědomí a konstatuje, že
schvalované dokumenty ve schvalovacím řízení VI. změny ÚPSÚ Se-
zemice jsou ve shodě s předloženým stanoviskem, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyřízení připomínek dotčených
orgánů státní správy, institucí, správců sítí, sousedních obcí a jejich 
úřadů uplatněných v připomínkovém řízení tak, jak je uvedeno ve vy-
hodnocení připomínkového řízení ze dne 18. 9. 2006. Námitky vlastní-
ků nemovitostí ani veřejnosti nebyly vzneseny.

C) vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o závazných částech VI.
změny územního plánu sídelního útvaru Sezemice

D) Posouzení výjimečně přípustných staveb, zařízení a využití území
a regulativů funkčních ploch přísluší Městskému úřadu v Sezemicích,
odboru SÚaÚP, pověřeného výkonem státní správy na úseku územ-
ního plánování.

E) Schválená VI. změna ÚPSÚ Sezemice včetně všech dokladů bude 
uložena v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 a 3 vyhl. č. 135/2001
Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací doku-
mentaci na Městském úřadu Sezemice, odboru SÚaÚP. Na Pardubic-
kém kraji, Krajském úřadu, odboru strategického rozvoje kraje a Ma-
gistrátu města Pardubic, odboru stavebního úřadu bude uloženo vždy
1 vyhotovení schválené VI. změny ÚPSÚ Sezemice.

F) Dojde-li u schváleného územního plánu sídelního útvaru ke změně
předpokladů, povoluje zpracování případných změn závazné části
v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona zastupitelstvo 
města.

Usnesení č. 64/4/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje rozpočtovou
změnu č. 1 závazných ukazatelů č. 3/2006 dle důvodové zprávy
Usnesení č. 65/4/2006
Zastupitelstvo města po projednání ukládá radě města prošetřit nájemní
smlouvu na nemovitost č. p. 20 ve Veské a podat o tom informaci 
Usnesení č. 66/4/2006
Zastupitelstvo města po projednání ukládá odboru správy majetku a ŽP
vyšetřit zadání inzerce realitním kancelářím – prodej nemovitosti č. p.
134 v Sezemicích, které je v rozporu s usnesením zastupitelstva ze dne
28. 2. 2006

Nešetřil Aleš červenec

Orest Janeček srpen

Ondřej Řezáč září

Nicolas Gross září

Kateřina Ďurčanská září

Petra Rudolfová září

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Z knihovny

Taky to cítíte? Pomalinku nám přichází podzim a s ním se mnozí z Vás
vracejí do knihovny. Vy, kteří ji navštěvujete nepřetržitě, víte, že i přes
léto tady bylo živo. Celý červenec a srpen nám nepřetržitě chodily po-
zdravy z různých koutů naší země a já bych Vám všem, kteří jste se
soutěže s názvem „Na dovolenou s knihou, aneb kde všude jsme čet-
li“ zúčastnili, ráda ještě jednou  poděkovala a doufám, že malé odmě-
ny Vás potěšily. Potěšit děti jsme se pokoušeli letos několikrát. Město
Sezemice pořádalo hned dva dětské dny, které, jak víte, byly prováze-
ny nepřízní počasí. A tak jsme si v knihovně řekli, že to zkusíme do tře-
tice všeho dobrého a uspořádali jsme 1. 9. 2006 rozloučení s prázdni-
nami. Jak se nám vyvedlo a co jsme všechno dělali, si můžete přečíst
v samostatném článku.
V září jsme připravovali akce na Týden knihoven, který letos proběhl
2.–6. října 2006. Mimo tradičních akcí jako amnestie pro hříšníky, roz-
šířená otevírací doba, internet zdarma a Půjčování s potěšením jsme
také uspořádali 3 burzy starších knih s prodejem knih nových. Abych
byla upřímná, doufala jsem ve větší účast, zvláště proto, že burzy jste
si sami přáli.Větší radost mi udělaly kurzy Internetové gramotnosti. By-
ly tři a jejich účastníci velmi úspěšně zvládli základy internetu. Tímto
je zdravím a vzkazuji: „Jen tak dál“. Velmi inspirující byla také anketa,
kterou jsem oslovila především naši mládež. Otázky jako: „Na jakou
akci byste jistě přišli do knihovny?“ nebo „Co byste, kdybyste mohli,
změnili v knihovně?“ byly někdy úsměvné a jindy velmi nápadité. Čte-
náři v rozsahu 9–61 let navrhovali od koncertu Anety Langerové, dis-
kotéky, přes počítačový turnaj a půjčovnu DVD po koutek pro nejmen-
ší a „babinec“ spousty zajímavých věcí. Děkuji za nápady a uvidíme,
co se nám podaří zrealizovat. Co se již podařilo zrealizovat, byla ná-
vštěva Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Přivezla jsem pro Vás
179 nových knih. Z naučné literatury se můžete těšit např. na Cesto-
mánie II, Československé pevnosti, Klasikové v nedbalkách, nové
Cykloknihy, Lyžařská střediska, Moderní vzdušný boj, Hlavolamy
a kvízy, Kuchařky na chalupu i do bytu, Vesmír a jeho tajemství, Po-
kojové rostliny atd. Opravdu bohaté je i zastoupení dětské literatury.
Pro malé čtenáře jsou tu nová leporela, časopisy a pohádky. Pro po-
kročilé čtenáře nabízím úsměvné i poučné romány, mnoho nových en-
cyklopedií a knih se zajímavou tématikou, jako Divoký západ, planety,
piráti, zábava pro volný čas, nebo sport. Samozřejmostí je doplnění
všech žánrů pro „dospěláky“ a splnění některých přání, jako např.
Víno z hroznů od V. Štaidla nebo Nekonečný příběh. Všechny knihy,
které jsem 13. 10. 2006 přivezla, již zpracovávám, aby u Vás byly co
nejdříve. Připravuji také tradiční podzimní návštěvy dětí v knihovně,
Vánoční dílnu a …uvidíte, čím Vás ještě překvapím. Proto nezapo-
meňte bedlivě sledovat, co se děje ve Vaší knihovně.

Petra Procházková

Základní škola

Rádi bychom Vás pozdravili ze základní školy. Letos 4. září nastoupilo
do Základní školy v Sezemicích 394 žáků, z toho 201 na první stupeň
a 193 na druhý stupeň. Opět máme 19 tříd, stejně jako v minulém 
roce. Náš pedagogický sbor posílili noví pedagogové, z mateřské do-
volené se vrátila paní učitelka Olga Doskočilová, nově nastoupili pan
učitel Pavel Firman, paní učitelka Eva Valentová a paní učitelka Lucie
Dlouhá. Věříme, že se jim u nás bude líbit a budou posilou pro naši
školu.
Září se zdárně rozběhlo a byl tu konec měsíce.
Na 29. září byl vyhlášen Den třídy, o kterém Vám něco napíšeme.
Sluníčko se zrána jen obtížně prodíralo mlhovým oparem, ale všem
nám bylo jasné, že bude pěkný slunečný den. Byl jiný než jiné pátky.
Protože bylo po státním svátku a do konce týdne zbýval jen jeden pra-
covní den, nevyučovalo se podle rozvrhu. Třídní učitelé si se svými žá-
ky připravili vlastní program. Některé třídy vyrazily do lesa sbírat žalu-
dy a kaštany, jiné navštívily pardubický zámek, kde si prohlédly
krásnou výstavu zvířat a rostlin našeho kraje. Další třídy hrály míčové
hry nebo putovaly na Kunětickou horu. Žáci čtyř tříd strávili část do-
poledne v sezemické knihovně. Paní knihovnice si pro ně připravila za-
jímavý program, seznámila je s novými knihami a mohli si vyzkoušet
nové počítačové hry.
Ne všichni žáci se ale v pátek do školy dostavili. Ale ti, kteří do školy
přišli, určitě byli spokojeni.
Páteční dopoledne posloužilo k upevnění a utužení třídního kolektivu
a všem by posloužilo, kdyby se podobné dny opakovaly.
Hned od začátku září učitelé nadále pokračují v přípravě nového škol-
ního vzdělávacího programu, podle kterého se bude vyučovat od 
1. září 2007 v prvním a šestém ročníku. Každá škola si připravuje
vlastní plán, a proto tento školní rok bude obtížný a velmi náročný pro
všechny učitele školy.

S. Plecháčková

Svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve, kompostovatelný odpad)

Město Sezemice ve spolupráci s firmou FLOR s. r. o. pořádá v sobotu
dne 28. října 2006 a v sobotu dne 4. listopadu 2006 svoz odpadů ze za-
hrad s následujícím časovým rozvrhem:
28.10. 2006: 8.00–8.30 hodin Dražkov

8.45–9.15 hodin Lukovna
9.30–10.00 hodin Počáply – chalupy

10.15–10.45 hodin Počáply – ves
11.00–11.30 hodin Kladina
11.45–12.15 hodin Velké Koloděje
12.30–13.00 hodin Veská – kojenecký ústav
13.00–13.30 hodin Veská – Kout
13.30–14.00 hodin Veská – Za lesem

4. 11. 2006: 9.00–9.45 hodin Sezemice – Zámostí
9.00–9.45 hodin u pomníku Bezdíčka

10.00–10.45 hodin Tyršovo náměstí
10.00–10.45 hodin Břízenka

Upozorňujeme občany města, aby využili přistavení kontejnerů na od-
pad ze zahrad. Odvoz kontejnerů je hrazen z prostředků odpadového
hospodářství, tedy z peněz Vašeho místního poplatku za odpady (za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů). Město Sezemice zajistilo včasné
informování občanů prostřednictvím kabelové televize a rozmístěním in-
formačních letáků.
Odpad ze zahrad (tráva, listí, větve) mají možnost občané odvézt sami
přímo do provozovny firmy FLOR s. r. o. – „Za rybníkem“ anebo objed-
nat jeho odvoz za úplatu po dohodě s uvedenou firmou FLOR s. r. o.
(tel.: 466 931 605) anebo s firmou RUML CZ a. s. (tel.: 466 930 043).
Tříděný odpad (plast, sklo) – při větším množství nashromážděných
odpadů mají občané možnost odložit tento odpad bezplatně přímo
v provozovně firmy FLOR s. r. o. v Dukelské ulici – směr Lukovna. Čas-
to se stává, že kontejnery jsou ucpané bezprostředně po jejich výsypu.
Informaci o nedostatečné kapacitě kontejnerů uvítáme 
na tel. čísle: 466 741 020. Děkujeme za pochopení.
Zpětný odběr elektrozařízení
Na základě uzavření smlouvy se společností ELEKTROWIN a. s. mají
možnost občané města Sezemice bezplatně odevzdávat na sběrném
dvoru firmy RUML CZ a. s. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a ná-
stroje. Jedná se o použité pračky, ledničky, mrazáky, vysavače, el. radi-
átory a sporáky, fény, žehličky, fritovací hrnce apod., které byly uvede-
ny na trh před 13. 8. 2005. Spotřebiče musí být odevzdány kompletní
a nepoškozené. V případě, že výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005,
je možno odevzdat pouze výrobky vybraných značek, které jsou aktua-
lizovány na stránkách www.elektrowin.cz.
Fejtová Petra, tel.: 466 741 020
Poplatek za provoz systému nakládání s odpady
Připomínáme poplatníkům, že termín splatnosti druhé poloviny poplatku
za provoz systému nakládání s odpady vypršel dne 31. 8. 2006. Proto
se mohou ve schránkách neplatičů objevit upomínky. Připomínáme, že
správce poplatku může dlužnou částku navýšit až na trojnásobek.
Volfová Hana, tel.: 466 741 015

Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami bývá obvykle těžké, a tak jsem se i letos roz-
hodla ho dětem zpříjemnit.Vlastně jen nápad byl můj. Bez pomoci mých
rodinných příslušníků, přátel a spřízněných duší by to samozřejmě ne-
bylo možné. Nebudu Vás nudit výčtem jmen, jen jim ještě dodatečně po-
děkuji a vzkážu: „Bez Vás by to nešlo, díky moc“. A co by nešlo? Už od
srpna jsem sbírala přihlášky, plánovala stanování pod hvězdami, opé-
kání buřtů, odpolední i noční bojovou hru, ale znáte to. Člověk míní a ži-
vot mění. Jak se tak blížilo datum stanování (1. 9. 2006), bylo jasné, že
noc pod hvězdami by byla velmi chladná a škola byla za dveřmi. Děti
jsem ale zklamat nechtěla, a proto jsem požádala TJ Spartak, aby nás
nechal přespat v budově na hřišti a pak jsem jen doufala v přízeň po-
časí. A ono to vyšlo. V 17.00 hod byla zahájena odpolední bojová hra,
při které se například střílelo lukem i vzduchovkou, házelo, skákalo, po-
znávala se zvířata i rostliny. Přihlášených dětí bylo 28. My jsme však by-
li připraveni i na nepřihlášené děti, a proto si pro odměny, které věno-
valo město Sezemice, přišlo 41 dětí. Spolu s nimi jsme pak uklidili
prostory poskytnuté TJ Spartak Sezemice a šli se posilnit k ohni. Ná-
sledovala diskotéka, během které se již připravovala dětmi velmi oče-
kávaná noční bojová hra. Celkem 3 družstva se pod vedením svých sta-
tečných vedoucích vydala na připravenou trať. Děti měly vysílačky
a byly neustále ve spojení s „hlavním stanem“. I ukrytý poklad byl na-
konec nalezen a žádné ztráty nebyly hlášeny. Jak se všechno dětem lí-
bilo a jaké měly dojmy, byste se jich museli zeptat sami. Já jenom vím,
že když uléhaly do spacáků, dlouho si měly o čem povídat. Ráno ještě
následovala rozcvička a udílení cen za statečnost. Myslím, že to naše
loučení s prázdninami rozhodně smutné nebylo. Petra Procházková
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9. září 2006 – řeka Labe, Kunětice „U Přívozu“
V sobotu 9. září se v Kuněticích „U Přívozu“ uskutečnil již IX. ročník Po-
háru Sezemic. Velmi pěkné slunečné počasí spolu s vynikající diváckou
kulisou vytvořily pro závodníky nepřekonatelnou sportovní atmosféru,
při které se všichni závodníci vydali ze všech svých sil.
Z celkového počtu 22 klubů se na konci dne Prosport Sezemice umístil
v bodování oddílů na 1. místě s celkovým počtem 205,5 bodu (2. SKB
Jablonec – 113,5 b., 3. Sokol Hradec Králové – 106 b.) a tím obhájil svůj
loňský titul. To vše bylo také díky tomu, že klub získal celkem 31 medai-
lí, z toho 18 zlatých, 8 stříbrných a 12 bronzových.
Pro zpestření sobotního programu se také uskutečnil i II. ročník Dračí-
ho poháru Sezemic. Celkem se podařilo sestavit 16 posádek, které si
jízdu na dračích lodích velice užívaly, i přesto, že posádce Policie se po-
vedlo loď převrhnout do ne příliš teplé vody. Přes všechny rozjížďky, 
opravné jízdy a semifinále se do finále probojovaly 3 lodě. Bohužel
i přes veškeré úsilí se posádce Prosport Dragons podařilo dojet až na
3. místě (1. Dračí legie Pardubice A, 2. Dračí legie Pardubice B).
Závody proběhly bez nějakých větších komplikací a těším se, že se za-
se za rok uvidíme na již jubilejním X. ročníku Poháru Sezemic v Kuně-
ticích „U Přívozu“. Ondřej Mohaupt

AAAAGGGGIIIILLLLIIIITTTTYYYY
Mírně jsme se odmlčeli, ale to neznamená, že by se u nás nic nedělo,
spíše naopak. Jarem odstartoval kolotoč kynologických akcí. Víkendy
jsme trávili vždy někde, jenom ne doma. Pouze výjimečně se stalo, že
se nikam nejelo, a to jsme pak byli v sobotu na cvičáku a sdělovali si
dojmy. Objeli jsme téměř celou republiku. Praha, Brno, Ostrava, České
Budějovice atd. Přivezli jsme nepočítaně medailí z menších závodů, ale
i z těch nejvyšších.Výsledky najdete na našich www.agility.unas.cz.
Na Mistrovství ČR v Kladně jsme za Sezemice startovali 4. Získali jsme
druhé místo v družstvech a 13. a 24. v jednotlivcích. Utkali jsme se se
140ti vůbec nejlepšími psy z republiky.
Další vrcholnou akcí, na které jsme měli zastoupení, bylo Mistrovství
Evropy juniorů, které se letos pořádalo v ČR v Ostravě. Do české juni-
orské reprezentace postoupila jako jediná Kačka Novotná s Ronem
a jako nejmladší 10letý účastník české výpravy si změřila síly s dětmi
z 8 zemí Evropy. Zážitek to byl obrovský i pro diváky. Pořadatelům 
se akce moc povedla. Něco jako malá olympiáda se vším, co k tomu
patří. Hymny a vlajky zúčastněných zemí, maskoti, spousta fanoušků,
úžasná atmosféra, která až vháněla slzy do očí.
V podobném duchu proběhlo i Mistrovství republiky mládeže ČR, kde
jsme již měli větší zastoupení v podobě 4 želízek, a to za děti Kačka No-
votná a za mládež Ilona Vanická, Eliška Ulrychová a Kristýna Dostálko-
vá. Mistrovství se konalo v Lanškrouně v nové sportovní hale na kober-
ci, ale bohužel již na namražené ploše. Toto některé zaskočilo, protože
na víkend hlásili hezké počasí a mnozí přijeli v kraťasech. Do reality nás
postavil správce haly, který nás přivítal v oteplovačkách, bundě a kuli-
chu. Během dne se však hala „zadýchala“ a vydrželi jsme až do konce.
Holky se snažily, co mohly a i my jsme to hodně prožívali. Po prvním od-
běhaném dnu jsme počítali výsledky a čekali na neděli, která měla roz-
hodnout. Nakonec nejlépe zaběhla Kačka v jednotlivcích na třetím
a v družstvech na druhém místě. Ilča byla 9. a Kristýna 12.

A bodovali jsme i na Mistrovství Slovenska v Bratislavě. Kačka přivezla
v dětech druhé místo v jednotlivcích a druhé v družstvech.
Sezemice jsou pojem i mezi příznivci ne až tak početného plemene be-
arded colií. Na našem cvičišti mají početně poměrně veliké zastoupení.
Slovy čtyři chlupáči.
A Lenka Matušková se stala po Bastienovi, který byl vicemistrem v ro-
ce 2004, letos s Amálkou mistry republiky v Agility pro plemeno BC
a Andělkou byla na 4. místě.
Mimo letního tradičního stanování jsme byli i na agility táborech a sou-
středěních.
A účast jsme měli i na republikovém setkání naháčů.Tedy čínských cho-
cholatých psů, u kterých zlidověl název naháč.
Na Národním poháru Klubu Agility ČR jsme měli v kategorii M (střední
psi) druhého a třetího nejrychlejšího. A vítězství nám uniklo opravdu tak-
říkajíc o „čumák“. Závodilo se v paralelním slalomu. Šlo o dvě stejné tra-
tě vedle sebe a vyřazovacím způsobem se došlo až k vítězi.
Při posledních bězích již všem běhal mráz po zádech, protože šlo o ne-
skutečné fofry.
Vystupovali jsme i na Koních v akci, na dostihovém závodišti v Pardu-
bicích. Jen jsme zaparkovali náš malý přívěs doslova napěchovaný růz-
nými druhy překážek včetně flybalu, začali psi vyvádět, protože zjistili,
že se bude skákat. Štěkot přilákal diváky, kteří se přišli podívat, proč je
vlastně na koňské akci chumel psů. Ti je pak notnou chvíli ve dvou pro-
gramech bavili vším, co umí.
V podobném duchu bylo i vystoupení při dětském dni v Nechanicích.
Kam nás pozvala jejich paní starostka.
Tak to je asi v kostce to nej, co se za uplynulou dobu semlelo.
Příště Vám povím něco o úspěších Kristýny a Tjaba v dogtrekigu, o na-
šich letních výletech a vlastně o všem ostatním, co se mi sem nevešlo.
Do té doby se opatrujte. Novotná

VÝSLEDKY IX. ROČNÍKU POHÁRU SEZEMIC

500 m
C1 Muži
Halda Jan 1.
Mohaupt Martin 3.
Mohaupt Ondřej 4.
Svoboda Michal 5.
K1 Ženy
Svobodová Martina 3.
K2 Ženy + juniorky
Kolářová E. + Adamová (JAB) 1.
Ryšavá + Škálová (DEC) 2.
Svobodová + Kolářová K. (SHK) 3.
Jičínská + Chocenská 6.
C1 Junioři
Stehno Vítězslav 2.
Beran Ladislav 3.
K1 Juniorky
Kolářová Edita 1.
Ryšavá Barbora 3.
C1 Dorostenci
Spálenský Marek 2.
Kislinger Jan 6.
Brett Jan 7.

C2 Dorostenci
Spálenský + Drahokoupil (NYM) 1.
Brett + Kislinger 3.
K1 Dorostenky
Doktorová Andrea 1.
K2 Dorostenky
Doktorová + Braunerová (SKM) 1.
C1 Žáci
Zaťko Jan 1.
Bednář Michal 6.
Dumek Jakub 7.
C2 Žáci
Zaťko + Šonka (TYN) 1.
Bednář M. + Dumek J. 3.
K1 Žákyně
Dobružská Eva 1.
Keřková Martina 5.
K2 Žákyně
Dobružská + Keřková 2.
MC1 Benjamínci
Bednář Radim 1.
Štefl Radek 3.
Dumek Martin 5.

C2 Benjamínci
Bednář R. + Mareš 1.
Dumek M. + Štefl 2.
MK1 Benjamínci 95
Mareš Kristián 4.
MK1 Benjamínci 96–x
Halda Jakub 1.
Ryšavý Vojtěch 7.
K2 Benjamínci 96–x
Halda Jakub + Ryšavý 2.

200 m
C1 Muži
Svoboda Michal 2.
Halda Jan 4.
Doktor Martin 5.
Mohaupt Ondřej 6.
Mohaupt Martin 7.
K1 Ženy
Svobodová Martina 3.
C1 Junioři
Stehno Vítězslav 2.
Beran Ladislav 5.

K1 Juniorky
Kolářová Edita 1.
Ryšavá Barbora 3.

5000 m
C1 Dorostenci
Spálenský Marek 1.
Kislinger Jan 6.
K1 Dorostenky
Doktorová Andrea 3.
C1 Žáci
Zaťko Jan 1.
Dumek Jakub 6.
K1 Žákyně
Dobružská Eva 1.
Keřková Martina 6.

2000 m
Halda Jakub 1.
MC1 Benjamínci
Bednář Radim 1.
Štefl Radek 3.
Dumek Martin 4.
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Ve sváteční čtvrtek 28. září 2006 uspořá-
dal TJ Spartak Sezemice – oddíl kopané
turnaj nejmladších nadějí fotbalu (do 9 let)
na počest dlouholetého a obětavého
funkcionáře TJ Spartak Sezemice i okres-
ního fotbalového svazu pana Oldřicha
Ševčíka. Nad turnajem převzal záštitu
starosta města pan Bohuslav Kopecký.
Ke zdařilému průběhu turnaje přispělo
i pro fotbal ideální počasí. Zápasy sledo-
valo mnoho diváků, především rodinných
příslušníků, kteří byli svědky velkých vý-
konů a krásných momentů v zápasech,

velké snahy po vítězství, nesmírné radosti, ale i zklamání, které dopro-
vázely i slzičky.
Než byl znám vítěz a pořadí v turnaji, muselo být odehráno celkem 28
utkání. Třebaže každé jen 2 x 10 minut, museli 4 semifinalisté odehrát
celkem 120 minut!
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 družstev, která byla rozdělena do 3
skupin, kde hrál každý s každým.

Poznámka:
Při rovnosti bodů ve skupinách rozhodovaly vzájemné zápasy. V oddí-
lech ozn. „B“ startovali mladší hráči, ročník 98 a 99. Platí to i o VFŠ Ro-
veň a oddílech MFK Pardubice a SK Pardubičky. U těchto mladších hrá-
čů je věkový rozdíl dvou let velice znát. To jen na omluvu „béčkařů“
a ostatním uvedeným. Zajímavostí bylo, že za Spartak Sezemice „B“
hrálo i děvče Aneta Reinberková, která se klukům plně vyrovnala.

Čtvrtfinále:
Spartak Sezemice „A“ – Holice 0:0

na pokutové kopy (3:1) postoupil Spartak
Sokol Moravany – Sokol Třebeš 1:0
AFK Chrudim – Paramo Pardubice 3:0
Tesla Pardubice „A“ – SK Pardubičky 4:0

Semifinále:
Spartak Sezemice „A“ – Sokol Moravany 0:1
AFK Chrudim – Tesla Pardubice „A“ 2:0

Zápas o 3. místo:
Spartak Sezemice „A“ – Tesla Pardubice „A“ 0:4

Finálové utkání:
AFK Chrudim – Sokol Moravany 3:0

Vítězem 2. ročníku memoriálu O. Ševčíka se stalo zaslouženě druž-
stvo AFK Chrudim a obhájilo tak své loňské prvenství. Družstvo So-
kola Moravany bylo příjemným překvapením turnaje.

Pořadí družstev v turnaji:

1
Zápasy o umístění:
o 9. místo:
VFŠ L. Kubíka Roveň – MFK Pardubice 1:1

na pokutové kopy vyhrálo MFK Pce
o 11. místo:
Spartak Sezemice „B“ – Tesla Pardubice „B“ 1:1
na pokutové kopy vyhrál Spartak „B“
O pořadí na 5. až 8. místě rozhodovalo umístění ve skupinách.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Marek Lukas – Sokol Morava-
ny a nejlepším brankářem Simon Zima – AFK Chrudim.
Nejlepším střelcem se stal Vojtěch Škareda – Tesla Pardubice „A“, kte-
rý vstřelil 5 branek.

Krásné ceny pro 4 nejlepší družstva a vyhlášeným jednotlivcům předá-
vala paní Milada Ševčíková, manželka zemřelého Oldřicha Ševčíka, je-

ho vnuk Oldřich Ševčík a sta-
rosta města Sezemic pan
Bohuslav Kopecký. Všechna
zúčastněná mužstva obdržela
diplomy a drobné dárky, vítěz-
né družstvo navíc dort od pa-
ní Ševčíkové.

Člen výkonného výboru OFS
Pardubice pan Petr Valenta
předal pořádajícímu oddílu
míč, jako ocenění zásluh za
zdařilé uspořádání turnaje.

Díky patří všem, kteří se na
přípravě a realizaci tohoto

memoriálu podíleli, především řediteli turnaje panu Pavlu Reinbergovi,
hlavnímu pořadateli p. Jaroslavu Plechačovi a zdravotnici p. Gabriele
Látové. Poděkování patří též trenérům Tomáši Látovi, Rudolfu Čapkovi,
Michalu Hovorkovi a Pavlu Tichému, správci areálu p. Marku Levinské-
mu a jeho manželce Gabriele. Za informační servis p. Josefu Procház-
kovi, za hlasatelské zpravodajství na hřišti p. Ladislavu Srazilovi.

Pořadatelé turnaje
děkují též všem dob-
rovolným a neúplat-
ným rozhodčím, kteří
se rovnoměrně podí-
leli na řízení zápasů –
p. Pavlu Reinbergovi,
Jiřímu Reinberkovi,
Tomáši Kašparov i
a Davidu Jeníkovi.
Polední přestávka by-
la vyplněna obědem
ve ško ln í j íde lně.
Všem chutnala polév-

ka a řízek s bramborem. Děkujeme personálu kuchyně, který připravil
na 250 porcí a městu Sezemice za finanční výpomoc, jakož i hlavnímu
sponzoru „elévů“ fa ODPADY 98.
Na shledanou za rok na 3. ročníku Memoriálu Oldřicha Ševčíka

Za výbor oddílu kopané Václav Papík

Skupina A
body skóre

1. Spartak Sezemice „A“ 7 14:0
2. SK Pardubičky 4 2:6
3. Paramo Pardubice 4 3:2
4. Tesla Pardubice „B“ 1 2:13

Skupina B
body skóre

1. AFK Chrudim 7 7:2
2. Sokol Moravany 7 3:1
3. MFK Pardubice 1 2:5
4. VFŠ L. Kubíka Roveň 1 1:5

Skupina C
body skóre

1. Tesla Pardubice „A“ 9 16:0
2. Sokol Třebeš – HK 6 3:2
3. SK Holice 3 2:5
4. Spartak Sezemice „B“ 0 0:14

11. AFK Chrudim
12. Sokol Moravany
13. Tesla Pardubice „A“
14. Spartak Sezemice „A“
15. Sokol Třebeš
16. SK Pardubičky

17. Paramo Pardubice
18. SK Holice
19. MFK Pardubice
10. VFŠ L. Kubíka Roveň
11. Spartak Sezemice „B“
12. Tesla Pardubice „B“
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Sladkovského 486, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 612 481

Vám nabízí:
– zhotovení fotografií z kinofilmÛ, CD nosiãÛ, z karet

digitálních fotopfiístrojÛ
– reprodukce ze star˘ch za‰l˘ch foto 
– fotografie v matu a lesku do velikosti 24x38 cm
– reportáÏe ze svateb, rodinn˘ch oslav, sportovních akcí apod.
– pfiíznivé ceny v dobré kvalitû
– v‰e zpracováváme na digitálním minilabu Konica Super R2
– podrobné informace na www.fdpatelier.cz
– zpracování je moÏné pfies internet na adrese:

fdpatelier@iol.cz

Sbûrny v Sezemicích:
DROGERIE p. Îoha, Mezi Mosty
KVùTINY p. Koláfiová, Masarykova 483

Úklidová sluÏba Sezemice
nabízí jednorázov˘ i periodick˘ úklid
firem, domácností, 
pfiedkolaudaãní úklid, mytí oken.

V˘hodné cenové podmínky.

Kontakt v pracovních dnech 
na tel. ãísle 732 875 502 – p. JÛzová

IIIINNNNZZZZEEEERRRRCCCCEEEE

Závod mopedů

V sobotu 16. září se jel v Sezemicích tradiční závod mopedů, start a cíl
byl jako vždy u staré Radnice. Závodů se zúčastnilo 64 soutěžících.
Ve finále se nejlépe umístnili:

1) Sokol Michal – Moped Club St. Hradiště
2) Jůza Tomáš – Staré Čivice
3) Houska Aleš – Moped sport Pardubice
4) Krejčí Pavel – Lhota u Lipníka
5) Hrůša Roman – VORS Brozany
6) Sokol Lukáš – Moped club Staré Hradiště
7) Novák Luděk – Moped tým Břehy
8) Šanda Jan – Moped tým Břehy
9) Otava Radek – Maňána racing 

10) Sokol Zdeněk – Moped club St. Hradiště
Stadion Klub Sezemice děkuje všem, kdo pomohli letošní ročník uspo-
řádat.

KLADENÍ VĚNCŮ
Oznamujeme občanům, že kladení věnců k pomníkům padlých se
bude konat v sobotu 28. října v 9.00 hodin. Sraz účastníků slavnosti
bude na hřišti TJ Spartak v 8.45 hod. Zveme spoluobčany a orga-
nizace k účasti.

Komise školství a kultury
Taneãní divad˘lko pro dûti od 4 do 8 let

Náplní v˘uky je taneãnû-divadelní zpracování pohádek,

hudba a pohyb nejen pro uvolnûní, v˘razov˘ tanec

Nácvikem pohádek a systematickou prací 

si dûti vyzkou‰í rÛzné dûtské role

Cílem je:
– dûti objevily bohatost tvÛrãí ãinnosti,

– rozvíjení pohybové fantazie,

– pomocí her se zamûfiit na rozvoj kreativity, 

sebepoznávání a taneãního projevu

V˘uka bude probíhat v baletním sále TC Monsignore

v Lánech u Da‰ic. Doprava je zaji‰tûna zdarma!

zápis dûtí do konce fiíjna
v kanceláfii Taneãního Centra Monsignore

Lány u Da‰ic 34, informace na tel. ã.: 775 765 556,
www.monsignore.cz

Vážení spoluobčané Sezemic,
jménem Východočeské tiskárny, Města Sezemic a dalších si Vás dovoluji pozvat na Vánoční koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. Chtěli
bychom Vám zpříjemnit předvánoční chvíle a proto po loňském úspěchu opět pořádáme vystoupení VUS v Sezemicích.
Koncert se uskuteční v pondělí 11. prosince 2006 v 19 hod. v sále Sezemického domu. Na programu bude dílo J. D. Zelenky Magnificat a Česká
mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Doufám, že stejně jako loni se nám všem bude vystoupení VUS líbit a že se z těchto předvánočních setkání bude
stávat tradice.

Ladislav Chrobok, Východočeská tiskárna, spol. s r. o.


