
SSEEZZEEMMIICCKKÉÉ
NN OOVV II NN YY fií

je
n

ne
p
ro

d
ej

né
(M

K
 â

R
 E

 1
1
5
0
7
)

55 22
00

00
77

dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské
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2 SEZEMICKÉ NOVINY

Nedávno mě potkal jeden návštěvník Sezemic, zdejší rodák, a jak viděl obrázek, který jsem držel v ruce, zvolal téměř
nadšeně: „Hele, naše sezemská radnice! Nebudou ji tedy bourat? To je dobře.“ Ano, stará radnice, která by mohla
vyprávět. Tak jsem se dostal do jednoho z témat svého vzpomínání. Odnášel jsem si totiž kopii fotografie z roku 1910 
– Tradiční jarmark. Ty se konaly čtyřikrát do roka. Na rok 1910 se samozřejmě nemohu pamatovat, ale na jarmarky
svého dětsví a mládí z pozdějších let ano. Z přiložené kopie poznáváme atmosféru jarmarků, v pozadí vlevo se tyčí
dnes již stržený škrobárenský komín a uprostřed také již zbouraný komín bývalé Vitouškovy továrny na obuv, známé
i v zahraničí, továrny na nejmodernější praktickou obuv. Do továrny jezdilo pracovat i dost obyvatel z nejbližšího okolí.
Tehdy byla také žádána pletená obuv, kterou mohly částečně zpracovávat i ženy v domácnosti. Naši i já jako student
jsme tuto práci vykonávali.
Ale vraťme se k sezemským jarmarkům. Již časně ráno se sjížděli místní jarmarečníci i kramáři z nejbližšího okolí,
perníkáři z Pardubic, obuvníci a čepičkáři třeba až z Horního Jelení, aby si zajistili vhodné místo pro svůj stánek. 
Na rohu Havlasova domu, dnes před novou radnicí, před holičstvím pana Hodbodě, zpravidla měl stánek pardubský
koňský řezník Chalupa. Před jeho stánkem jsme stávali rádi, mačkali v ruce padesátník, abychom si koupili mimořádně
voňavý ohřátý koňský salám. Za ním, ve stánku plném cukrářských dobrot a hlavně tureckého medu, pro nás další
lákadlo, stával pan Nermuť. O něco dále měla stánek rodina Hudců se zbožím pro domácnost. Paní Marie nabízela
povlaky na peřiny, ubrusy, ubrousky se svými krásnými výšivkami, dál švec Vodička se chlubil domácí obuví, jak říkal 
„do nepohody i do deště.“ Sedlář Svěra vyložil své kožené výrobky, řemeny, postraňky, opratě a nás kluky hlavně
zaujaly jeho biče. Na protějším chodníku rozložil své dřevěné výrobky, putny, putýnky, džbery, místní bednář Reinberk. 
A už přicházejí kupující a prohlížejí si stánky s obleky, látkami, prostě s textilem a smlouvají, protože prodavači ceny
dost nadsadili. Děti se zastavují u stánků s dřevěnými hračkami a oněch stánků nebylo málo. U stánků s nádobím
postává větší množství kupujících, aby se zásobili. Potřeb do kuchyně není vždycky dost. Tak to šlo dál po obou
stranách náměstí až nahoru za obecní dům, říkali jsme mu obecák. Co stánek, to lákadlo nejen pro nás pro děti, 
ale i dospělé, kteří měli co vybírat do domácnosti i na parádu.
Na rohu „obecáku“ vyhrával do všeho toho jarmarečního ruchu a shonu zdejší flašinetář pan Roubíček tehdy známé
písně jako „Silnice bílá přede mnou“ nebo „Šel dráteník po ulici, selka na něj volala, aby jí šel zadrátovat hrnek
s dvouma uchama“ apod. Dráteník – slovo, které už vlastně ani neznáme. Ale co vzpomínek! Dráteníci byli kramáři 
ze Slovenska, zpravidla žilinského chudého kraje a svým drátenickým uměním zpracovali staré nakřáplé hrnce, třeba
povidláky nebo na sádlo, mléko. Takový dráteník chodil od vesnice k vesnici, dostal i najíst a mnohde i přenocoval.
Podobně chodili i sklínkaři ze Slovenska, kteří zasklívali rozbitá okna. Na zádech nesli tabule skla a v krosně vepředu
měli plno drobného zboží: cívky s nití, jehly, nůžky, nože velké nebo i kapesní i drobné hračky. Když mi bylo pět let,
otec mi koupil od jednoho foukací harmoniku, která mně posloužila do studentských let. Dnešní člověk někdy pocítí
touhu dostat se z toho chaotického životního mumraje. Zapne v neděli dopoledne televizi a rád sleduje pořad 
„Toulavá kamera.“ V inscenaci se seznamuje, jak se mnohde obnovují stará řemesla, zvyky, venkovské chalupy,
apod. ale to jsem odbočil.
V týž jarmareční den se odbýval na druhé straně radnice jiný trh – na dobytek. Odtamtud se ozývalo bučení krav,
mekot koz a ovcí, koňské ržání, prostě jiný ruch a shon. Za radnicí před tovární budovou se sešli prodávající a kupující
z nejbližšího venkova. Když se povedl prodej jednoho kusu domácího zvířectva, litkup se odbýval ještě týž den
v blízkém hostinci u Šafaříků (dnes hospoda U Labutě). 
A současnost? I dnes vidíme téměř denně před městskou knihovnou stánek s ovocem, zeleninou, drobnými potřebami
pro domácnost, na rozdíl od dřívějších jarmarků však prodávající je i jiné národnosti.
Tak se mi vloudily do vzpomínek rázovité figurky našeho města. Nebyly to veliké osobnosti, ale poctiví pracovití
měšťané, kteří byli součástí tehdejšího společenství.                                                                                               V. Pánek
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Usnesení zastupitelstva města ze dne 11. 9. 2007

Usnesení č. Z/38/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
schválilo
Usnesení č. Z/39/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zprávu o činnosti ra-
dy města od posledního zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/40/4/2007
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů projednalo předloženou zprávu a schválilo vyúčtování
hospodaření města k 30. 6. 2007
Usnesení č. Z/41/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválilo rozpočtové
změny č. 1–7 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazate-
lů č. 2/2007
Usnesení č. Z/42/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schválilo převod
pozemku p. č. 53/6 v k. ú. Velké Koloděje z majetku dvou spoluvlastní-
ků, paní Václavy Slámové a paní Jany Kučerové, a to za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem, přičemž náklady na znalecký posudek uhra-
dí z jedné poloviny kupující a z jedné poloviny prodávající
Usnesení č. Z/43/4/2007
Zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a rozhodlo, že po-
zemky p. č. 1515/7, 1507/12 a 1507/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
nebude město prodávat
Usnesení č. Z/44/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
1. konstatovalo, že záměr města převést nemovitosti uvedené v bodu

II tohoto usnesení byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

2. schválilo převod budovy č. p. 134 na pozemku st. p. č. 43, pozemku
st. p. č. 43 a části pozemku p. č. 134 o výměře 183 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 1029-73/2007 označena jako pozemek
p. č. 134/2, vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou, z majetku Města Se-
zemice do majetku firmy KLM 21 s. r. o. se sídlem Hradec Králové,
Machkova 32, prostřednictvím realitní kanceláře ABONET Iveta
Kostomlatská se sídlem v Hradci Králové, Kladská 123/77, přičemž
Město Sezemice obdrží nejpozději v den podpisu kupní smlouvy cel-
kovou kupní cenu ve výši 1 721 600 Kč.

Usnesení č. Z/45/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. konstatovalo, že záměr města převést nemovitosti uvedené v bo-

du II tohoto usnesení byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

2. schválilo převod části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou dle zákresu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení,
z majetku Města Sezemice do majetku pana Radka Horáka, a to za
kupní cenu ve výši 450 Kč/m2 na základě geometrického plánu, kte-
rý bude vyhotoven na náklady kupujícího a dále za podmínky před-
kupního práva ve prospěch Města Sezemice za stejnou cenu, za ja-
kou byl pozemek převeden kupujícímu

Usnesení č. Z/46/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schválilo bezú-
platný převod pozemku p. č. 481/3, který vzniknul dle geometrického
plánu č. 113-20/2007 oddělením z pozemku p. č. 481/1 v k. ú. Lukovna,
z majetku Pardubického kraje do majetku Města Sezemice
Usnesení č. Z/47/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
1. schválilo převod pozemku p. č. 474/1 v k. ú. Dražkov nad Labem

z majetku dvou spoluvlastníků, Ing. Josefa a Ing. Jiřího Čiháka za
kupní cenu ve výši 42 870 Kč, přičemž kupní cena bude vyplacena
z rozpočtu roku 2008

2. nesouhlasilo s výkupem pozemku p. č. 222/2 v k. ú. Dražkov nad
Labem

Usnesení č. Z/48/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schválilo bezú-
platný převod pozemku p. č. 461/8 v k. ú. Velké Koloděje z majetku ČR,
zastoupené Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice za
podmínek stanovených Pozemkovým fondem ČR 
Usnesení č. Z/49/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schválilo bezú-
platný převod pozemků p. č. 381/5, 382/6 a 421/1 v k. ú. Veská a po-

zemku p. č. 1870/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku ČR, zas-
toupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, do ma-
jetku Města Sezemice, za podmínek stanovených ve smlouvě o převo-
du pozemků č. HPUU/ÚE 266/ÚE 265/2007, jejíž text tvoří nedílnou
součást tohoto usnesení
Usnesení č. Z/50/4/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a odložilo rozhod-
nutí o nákupu požárního vozidla T 815 na mimořádné zasedání zastu-
pitelstva města 
Usnesení č. Z/51/4/2007
Zastupitelstvo města po projednání
1. vzalo na vědomí informaci o možnosti výstavby bioplynové stanice

suchou cestou na území města Sezemice
2. pověřilo starostu a místostarostu k jednání ve věci možnosti výstav-

by bioplynové stanice na území města Sezemice

Usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 9. 2007

Usnesení č. Z/52/5/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
1. vzalo na vědomí, že zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo

Městu Sezemice poskytnutí dotace v maximální výši 570 000 Kč
z rozpočtu Pardubického kraje na nákup požárního vozidla a s pos-
kytnutím dotace souhlasí

2. konstatovalo, že Město Sezemice je schopno využít příspěvek na
pořízení věcného vybavení JSDH města Sezemice dle „Pravidel pro
poskytnutí dotace“ z rozpočtu Pardubického kraje na požární tech-
niku a věcné prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů obcí Pardubického kraje na období 2006–2008

3. souhlasilo s pořízením speciálního požárního automobilu T 815
Rosenbauer za kupní cenu 1 900 000 Kč včetně DPH od firmy Lumír
Zezulka – ZEKA, U Rybníka 410, Slavičín, která bude uhrazena 
takto:
1. část kupní ceny se uhradí z poskytnuté dotace, tj. částka

570 000 Kč
2. část kupní ceny se uhradí nejdéle do 30. 4. 2008 z rozpočtu měs-

ta na rok 2008, tj. částka 1 330 000 Kč
4. v souladu s § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 

(obecní zřízení) schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

Humanitární sbírka

Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti Města Sezemice
upozorňuje občany, že provede humanitární sbírku:

 oblečení letního a zimního – dětského, dámského, pánského
(pouze čistého a neroztrhaného)

 lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek
 peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
 domácích potřeb – nádobí bílého, černého, skleniček 

(pouze nepoškozené)
 hraček (pouze funkčních)

Sběr se uskuteční v sále Města Sezemice, Husovo nám. 790
v sobotu 1. prosince 2007 od 8.00 do 16.00 hodin
Bližší informace podá p. Karlová, tel.: 607 757 432

Nová autobusová linka 

Od 15. října je v provozu nová autobusová linka č. 650691. Městu Se-
zemice se podařilo zajistit zlepšení dopravní obslužnosti do některých
přisloužených obcí a do Kunětic. Linka, která zajíždí na točnu do Ku-
nětic, je určena hlavně pro bezpečnou dopravu dětí do Základní ško-
ly Sezemice, ale využít ji může každý.
Další trasa spojuje Sezemice a Pardubice přes Kladinu, Velké Kolo-
děje, Veskou, Zminný a Černou za Bory. Odjezdy jednotlivých linek
jsou vylepeny na všech zastávkách, kterými autobusy projíždí.

Komers Adam červenec

Komersová Adéla červenec

Mohauptová Nikol srpen

Čeloudová Nela srpen

Jeník Jakub srpen

Ben David září

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Výměna občanských průkazů 

Jedná se o výměnu všech starých typů občanských průkazů, ve
kterých nejsou strojově čitelné údaje (včetně občanských průkazů rů-
žové barvy typu karty), za občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji.
Záměrem je vyměnit všechny staré OP v České republice za nové
(které mají zelenou barvu a mají strojově čitelné údaje) a to nejpozději
do konce roku 2008. Výměna probíhá ve čtyřech etapách. V roce 2005,
2006, 2007 a poslední etapa výměny bude v roce 2008. 
Jednotlivé etapy jsou rozlišeny datem vydání OP. Není nutné striktně
dodržovat etapu výměny. Je možné provést výměnu OP i dříve, a to bez
poplatku. 
Této povinnosti jsou zproštěni pouze občané, kteří se narodili nej-
později 31. 12. 1935. (Dosáhli v roce 2005 věku 70 let a více). Ale
pozor, OP tohoto občana musí mít platnost „bez omezení“, to zna-
mená, že v OP musí být tento údaj zapsán. V případě, že v OP je uve-
den konkrétní datum skončení platnosti, musí se takový OP vyměnit
podle následujícího časového pořadí:
4 etapy výměny:
a) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 (všechny typy „knížky“,

ve kterých se dá listovat), měly být vyměněny do konce roku
2005

b) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996, měli být vyměněny
do konce roku 2006

c) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 (tj. OP vydané v roce
1997 a 1998), vyměnit do konce roku 2007
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpo-
zději do 30. listopadu 2007. Prosíme občany, kterých se toto ob-
dobí týká, aby neprodleně požádali o výměnu OP, jelikož od led-
na roku 2008 bude jejich OP neplatný.

d) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003, (tj. OP vydané v roce
1999, 2000, 2001, 2002 a 2003), vyměnit do konce roku 2008 (při-
pomínáme, že se vyměňují pouze OP bez strojově čitelných údajů)
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpo-
zději do 30. listopadu 2008.

Žádejte prosím o výměnu OP v průběhu celého roku, zabráníte tak
frontám a zbytečné nervozitě na konci roku.
K vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu je potřeba předložit:
vždy:
– starý občanský průkaz
– vyplněnou žádost, podepsanou žadatelem
– 1 fotografii – současnou! (za současnou fotografii je považována fo-

tografie, která není starší než půl roku)
eventuelně (pokud se vyplní nepovinné údaje):
– rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, který je opatřen

doložkou o nabytí právní moci, diplom – všechny tyto doklady se
předkládají pouze v těchto případech:
– došlo ke změně, která dosud není zapsaná ve starém občanském

průkazu
– žadatel v žádosti vyplní nepovinné údaje: (manžela, manželku,

děti ve věku do 18 let, titul, vědeckou hodnost)
– ve starém OP je zapsaný chybný údaj

Platnost řidičských průkazů

Řidičským průkazům vydaným do 31. 12. 1993 končí platnost 31. 12.
2007.
Nové vydává:
Magistrát města Pardubic – odbor dopravy, ulice 17. listopadu 303
(po, st 8.00–17.00, út, čt, pá 8.00–13.30 hodin)
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Základní škola Sezemice – školní rok 2007/2008 

Začal, a to 3. září 2007 slavnostním přívítáním všech našich žáků,
které proběhlo jako každý rok ve školní jídelně za přítomnosti všech
pedagogů školy a našich milých hostů, pana starosty B. Kopeckého
a pana místostarosty J. Ulrycha. Tento den byl jedním z významných
dnů pro našich 40 prvňáčků, kteří usedli plni očekávání poprvé do
školních lavic. V letošním roce máme 214 žáků na prvním stupni a 191
žáků na druhém stupni, poměr chlapců a dívek je vyrovnaný – 205
chlapců a 200 dívek.
Je také zajímavý poměr sezemických žáků a přespolních žáků. Seze-
mických je 252 a přespolních 153, ti mají trvalé bydliště v Bechyni,
Borku, Bukovině nad Labem, Časech, Dolních Ředicích, Dražkově,
Horním Jelení, Horních Ředicích, Chotči, Chvojenci, Kladině, Kuněti-
cích, Lukovně, Pardubicích, Počaplech, Praze 10, Rokytně, Staré Vsi
nad Ondřejnicí, Újezdě, Velkých Kolodějích, Veské, Vysokém Mýtě
a Zástavě. O všechny svěřené žáky se stará 29 pedagogických pra-
covníků. Od 3. září 2007 se žáci v 1. a 6. ročnících vzdělávají podle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro
život“, který pedagogové po dva roky svědomitě připravovali. Všichni
ostatní žáci jsou vzděláváni podle stávajícího vzdělávacího programu.  
V rámci mimoškolní činnosti mají žáci možnost zapojit se do následu-
jících kroužků – anglického, německého, zdravotnického, šachového,
keramického, modelářského, lehké atletiky, basketbalového, florbalo-
vého. Ve školní družině jsou kroužky – sportovní, dovedných rukou
a výuky hry na flétnu.
I letos pokračuje výuka Základní umělecké školy Holice. 
Chceme Vás také informovat, že v základní škole zahájila svou činnost

Polsko-česká vysoká škola ma-
nagementu a sportu, která nám
pomohla zrekonstruovat učeb-
nu fyziky na novou moderní po-
sluchárnu. Výuka studentů bu-
de probíhat v sobotu (někdy
i v pátek).
A co nás čeká v blízké době?
Žáci 5. až 9. tříd zhlédnou v sá-
le radnice divadelní představení
Maryša. Žáci 1. až 5. ročníku se

zúčastní koncertního vystoupení, které nám poskytla Východočeská
tiskárna. Ve všech třídách začínají besedy s Policií České republiky. 
Tvoříme projekty – např. Prázdniny (projekt z českého jazyka pro
všechny žáky 2. stupně) a učitelé připravují celoškolní projekt zamě-
řený na bezpečnost dětí a prevenci sociálně patologických jevů. 
Další informace o naší škole můžete najít na stránkách:
www.zssezemice.cz.

Mateřská škola

MOTTO:
Vzdělávání v MŠ neznamená vyučovat. Jde tu o schopnost dítěti
naslouchat, vést ho, pomáhat mu najít smysl světa, do kterého
vstupuje a vytvářet v něm zdravý pocit sebedůvěry.
Do nového školního roku vstupuje MŠ Sezemice s několika změnami.
Od 1. září vstoupil v platnost Rámcový vzdělávací program pro vzdělá-
vání předškolních dětí. Hlavním cílem je vytvářet jedinečnou a relativně
samostatnou osobnost, schopnou zvládat nároky života, které jsou na
ně běžně kladeny, i ty, které v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Pedagogické pracovnice se snaží vytvářet prostředí, ve kterém se děti
cítí bezpečně a radostně, a prostřednictvím hry děti přirozeným způso-
bem vzdělávají. Díky velkému zájmu o umístění dětí do naší MŠ a vel-
mi dobré spolupráci se zřizovatelem MŠ městem Sezemice byla tento
rok zvýšena kapacita školy ze 113 dětí na 120 dětí. MŠ byla vrácena
bývalá rehabilitace. Třída Motýlků se rozšířila z 18 na 25 dětí.
Po celý školní rok budou v MŠ probíhat tyto kroužky – keramika, flét-
nička, angličtina hrou, logopedie, aerobik a břišní tance. Od listopadu
budou předškoláci jezdit na plavecký kurz. Jako každým rokem budeme
organizovat společnou mikulášskou a vánoční besídku, karneval, výle-
ty, dětský den a další akce. Jako novinku budeme pořádat společné set-
kání rodičů a jejich dětí při výtvarných a pracovních činnostech.
Na jaře bychom chtěli renovovat školní zahradu, vybavit ji vhodnými
hračkami a pomůckami.
Všem našim dětem přejeme, aby se jim u nás líbilo a byly šťastné
a spokojené.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat naší bývalé paní ředi-
telce Václavě Moravcové za vše, co pro naši MŠ udělala, a popřát ji
hodně zdraví a pohody do dalších let. 

Veronika Machatá, nová ředitelka MŠ

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ   ··KKOOLLAA  AA  MMAATTEE¤¤SSKKÁÁ  ··KKOOLLKKAA
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Kvíz –třídění odpadů

V tomto čísle Sezemických novin je vložen list s kvízem – o znalostech
třídění odpadů pro žáky základní školy. V rodinách s více dětmi je mož-
no chybějící formuláře vyzvednout ve škole. Vyplněný kvíz odevzdá žák
ve své třídě do 9. 11. 2007. Z žáků, kteří správně odpovědí na otázky,
bude v každé věkové kategorii (6–9, 9–12, 12–15 let) vylosováno a od-
měněno pět žáků. Ceny budou předány na prosincovém zasedání za-
stupitelstva města. 

Neházejte zářivky do popelnic

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným
komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat ne-
bezpečné látky. 
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky,
kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v ulici Dukelská –
směr Lukovna (firma Václav Ruml), který slouží jako místo bezplatného
zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých tele-
vizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky.
Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě
s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světel-
né zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bez-
platnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad.
Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání
zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. 
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky jsou
prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou
zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při
nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpět-
ného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v ob-
chodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elek-
trozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal
na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané
světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují
společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých
skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje
sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje je-
jich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na ná-
klady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci.
Město Sezemice má zájem, aby se množství odevzdaných použitých li-
neárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřela smlouvu
o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete
i vy – žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kon-
tejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však
v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více
než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. 

Důležité upozornění pro občany!

Od října 2007 dochází k přemístění sběrného dvora do areálu firmy
Václav Ruml, IČ 16215184, v Dukelské ulici v Sezemicích – směr
Lukovna.
Provozní doba sběrného dvora Václav Ruml (tel.: 774 270 249) je
následující:
– pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin
– sobota od 8.00 do 12.00 hodin
Sběrný dvůr přijímá od občanů Sezemic zdarma tyto odpady:
Papír, sklo, plast, velkoobjemový odpad do limitu 100 kg/občana/měsíc,
nebezpečný odpad 
Sběrný dvůr dále přijímá zdarma v rámci zpětného odběru násle-
dující zařízení (v nedemontovaném stavu):
– veškerá elektrozařízení, jako jsou ledničky, pračky, žehličky, fény, mo-

bilní telefony, kalkulačky, vrtačky a další spotřebiče, nářadí a nástroje
– všechny druhy televizních přijímačů a počítačových monitorů, počíta-

če a notebooky včetně příslušenství (klávesnice, myši apod.)
– veškerá spotřební elektronika (videa, DVD, radiopřijímače, věže, gra-

mofony, magnetofony, domácí kina, dálkové ovladače, sluchátka, re-
produktory apod.)

– elektrické a elektronické hudební nástroje
– telefonní přístroje (klasické, bezdrátové, mobilní)
– faxy, záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky
– elektrické hračky 
– světelné zdroje (zářivky a výbojky bez ohledu na výrobní značku)

– baterie a akumulátory
– autovraky
Informace odboru správy majetku a životního prostředí, tel.: 
466 741 020

Město Sezemice provede v sobotu 27. října 2007 ve spolupráci s fir-
mou FLOR s. r. o. svoz odpadů ze zahrad (větve, tráva) v přisloučených
obcích s tímto časovým rozvrhem:
Dražkov 8.00–8.15 hodin
Lukovna 8.15–8.30 hodin
Počáply – ves 8.30–8,45 hodin
Počáply – chalupy 8.45–9.00 hodin
Veská – kojenecký ústav 9.00–9.30 hodin
Veská – Kout 9.30–10.00 hodin
Veská – Za lesem 10.00–10.30 hodin
Velké Koloděje 10.30–11.00 hodin
Malé Koloděje 11.00–11.30 hodin
Kladina 11.30–12.00 hodin

Svoz odpadu ze zahrad proběhne rovněž v sobotu 27. října 2007
s tímto časovým rozvrhem:
Sezemice – Zámostí 12.00–12.30 hodin
upomníku Bezdíčka 12.30–13.00 hodin
Tyršovo náměstí 13.00–13.30 hodin
Břízenka 13.30–14.00 hodin

Je třeba opakovaně upozornit, že se jedná o svoz odpadů ze zahrad
(tráva, listí, větve), patřících občanům trvale bydlícím nebo vlastníkům
rekreačních objektů na území Sezemic a přisloučených obcí, kteří ma-
jí řádně uhrazen místní poplatek. V žádném případě se nejedná o svoz
bioodpadů pocházejících ze zemědělské výroby nebo z produkce sou-
kromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit
z vlastních nákladů. Děkujeme za pochopení.

OODDPPAADDYY

Soutěž ve třídění odpadů

Jak již bylo informováno v dubnovém výtisku Sezemických novin, pro-
bíhá v tomto roce soutěž ve třídění odpadů, kterou vyhlásil Pardubický
kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a. s. Průběžné výsledky
jsou zveřejněny na stránkách www.ekontejnery.cz (soutěž obcí). Za ob-
dobí 1. čtvrtletí 2007 jsou Sezemičáci první a v těsném závěsu se 
drží Obec Srch. Na uvedených stránkách najdou zvídaví i další zajíma-
vé odkazy.
Odbor správy majetku a ŽP proto občany vyzývá: „Pomozte třídit!“
Odměny jsou pěkné a Vaší zásluhou (v případě umístění v soutěži) by
mohly být obměněny některé zastaralé kontejnery. 
Takže držíme palce a děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.
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Sezemáci na kolech k moři

Ve dnech 13.–22. července 2007 vyráží šest cykloturistů ze Sdružení
cyklistů Pardubicka (SCP) s CK Adventura na dovolenou s názvem –
Slovinským krasem k Jadranu. Jitka a Lenka z Pardubic, Květa, Jarča,
Vašek a Jarda ze Sezemic. Po celonoční cestě autobusem, vykládáme
kola v nejzápadnější části Julských Alp, Sella Nevea – Italie (1260 m).
Je nádherné počasí, modrá obloha, vysoké, bílé chomáče mraků.
Jedeme 10 km sjezd (až 65 km/hod.) k nádhernému Babelskému jeze-
ru. Potom ovšem následuje 3 km ostré stoupání na Predelské sedlo
(1156 m), kde přejíždíme hranice do Slovinska.
V okolí prudkého, sedmikilometrového sjezdu jsou pevnosti z 1. světo-
vé války. Jedeme kouzelným údolím řeky Korytnice, stále dolů, až do tu-
ristického střediska Bovec. Odtud po krátké zastávce (pivo drahé a nic
moc) pokračujeme již podél největší slovinské řeky Soči do Trnova, kde
končíme. Druhý den stále dolů, podle Soči, přes Tolmin do Mostu na
Soči. Tady se naposled v řece Soči koupeme. Voda je jako led. Odpo-
ledne přejíždíme Trnovski gozd. Je to pohoří 1200–1400 m vysoké. Na
první, asi 13 km stoupání jsme psychicky připraveni, ale po několikaki-
lometrovém sjezdu přichází další a tam nastává velká krize. To již jsme
v Ozeljanu, kde končíme. Z Vipavské doliny, vinařské oblasti, třetí den
přes Štanjel, opět do pěkného kopce, do Sežany. Zde je vyhlášená cuk-
rárna – to můžeme potvrdit. Po hodině odjíždíme do známého hřebčí-
na v Lipici. Celý den se pohybujeme v těsné blízkosti italských hranic.
Před koncem tohoto dne v Kozině někteří z nás ještě stíhají návštěvu
obrovské Skocjanské jeskyně. Den čtvrtý – konečně k moři! Ráno auto-
busem přes Chorvatské hranice a přes „čáru“ musíme jet v blízkosti bu-
su. Chorvati totiž „nepochopí“ přejezd prázdného autobusu. Kontrola
pasů – inu přejíždíme hranice Evropské unie. A nyní již asi 55 km po-
dél řeky Mirny do Novigradu k moři. Nejprve přes lázně Istarské teplice,
Livade, kde je polední přestávka, na obrovský kopec s opevněným
městem Motovunem. Jedeme to jen čtyři ze 45 účastníků zájezdu –
stoupání jak na Kuňku, ale „trochu“ delší 1 hod. nahoru – dolů –7 min.
Ovšem stojí to za to. Další, 25 km úsek k moři, to je také „zážitek“ – su-
cho, kamenitá prašná cesta. 1,5 l vody je málo. V Novigradu jsme ko-
nečně po 200 km u moře. V kempu Mareda, asi 6 km severně od
Novigradu, spíme následující 3 noci. Další dva dny je volno. Moře je
ovšem „odporně“ teplé (27 °C), a tak již druhý den jedeme do Umagu
a na nejzápadnější výběžek Chorvatska, do Savudrije. A hlavně k ma-
jáku sv. Istvan, kde je nádherné koupání a bez mraků lidí. Sedmý den
busem do sklípku a zpět do Slovinska. Krátká (2 hod.) zastávka
v Piranu a jedeme do centra Slovinského krasu – jeskyně Postojna.
Druhou jeskyni již nemusím, sundávám kolo z přívěsu a jedu na místo
posledního noclehu, do kempu Pivka jama. Osmý, poslední den vyráží-
me na Postojenski grad. Hrad jak z pohádky postavený částečně v ob-
rovské jeskyni. Na zpáteční cestě ještě „stačíme udělat“ maximálku zá-
jezdu „–71,2 km/hod. V 18.00 vyrážíme na celonoční cestu do Prahy. Po
loňském – Pasov – Vídeň a letošních 300 km v Jugošce, kam příště? 
Nepotřebovali jsme pláštěnky, teplé oblečení, někdy ani stany. Polo-
penze bohatě stačila a kvalita jídla byla výtečná. Určitě víte, že jezdíme
i na jednodenní i půldenní výlety, ale nejsme „uzavřený“ spolek.

Jaroslav Krátký, SCP

Cyklisté na silnicích

Mnozí cyklisté si neuvědomují, že na kole je nejdůležitější chránit si prá-
vě hlavu. Cyklistická přilba dokáže zabránit zhruba 85% úrazů hlavy
a 88% úrazů mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází ve velkém
procentu případů k úrazům hlavy. Koncentrovaný náraz do hlavy pak
dokáže usmrtit dospělého při pádu z kola již při rychlosti jízdy
11 km/hod., dítě i při rychlosti nižší. Zákon uvádí, že cyklista mladší 18
let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít
ji řádně nasazenou a připevněnou na hlavě. Především rodiče by měli
na své ratolesti dohlédnout, aby helmy používaly vždy, když sedají na
kolo. Jde přece především o bezpečnost dětí, za kterou zodpovídají
právě jejich zákonní zástupci. Ke zvýšení bezpečí cyklistů má samo-
zřejmě pomoci i správně vybavené kolo, které by mělo mít: dvě na so-
bě nezávislé, účinné brzdy, jasně znějící zvonek, vpředu světlomet bí-
lé barvy, přední odrazku bílé barvy, zdroj elektrického proudu, vzadu
světlo červené barvy, zadní červenou odrazku, oranžové odrazky na 
obou stranách pedálů a paprscích kol a účinný kryt řetězu. Velmi důle-
žité pro zvýšení bezpečí je i pestré oblečení, případně reflexní doplňky,
které se dají zakoupit na internetu nebo v obchodech. Špatně viditelný
cyklista ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní. Dále je důležité upozornit, že
cyklisté smějí na silnici jezdit jen jednotlivě za sebou, což také mnozí
nedodržují, při pravém okraji vozovky a nejsou-li tím ohrožování ani 

omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hledis-
ka provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Je-li zří-
zen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce
s řízeným provozem pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty,
je cyklista povinen jich užít. Dítě mladší deseti let smí na silnici jet na
jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. S reflexními doplň-
ky policistky z Preventivně informační skupiny OŘ PČR Pardubice vy-
razily za dětmi i do ZŠ Sezemice na besedy na téma Bezpečnost v do-
pravě. Besedy již proběhly v prvních, druhých a třetích třídách. Dětem
byla mimo další vysvětlena nutnost být v silničním provozu vidět a na
závěr všichni dostali reflexní samolepky. Na základě výsledků testíku ze
znalostí pravidel silničního provozu obdrží nejlepší děti reflexní náram-
ky. Besedy budou pokračovat i v dalších ročnících a na různá důležitá
témata.                           nprap. Bc. Dana Hejkalová, vrchní inspektor

Pestrý podzim v knihovně 

Myslím, že v každém ročním období je v knihovně co vidět, dělat, i číst.
Pravdou ale je, že podzim je co do akcí a novinek vždycky nejpestřejší.
Děti se vracejí po prázdninách do školních lavic a knihovna pro ně i je-
jich rodiče připravuje každý rok mnoho zábavy, poučení, soutěží i dár-
ků. Letošní podzim nebude výjimkou. V knihovně již proběhl Týden 
knihoven, a to od 1. do 5. 10. 2007. A opravdu byl pestrý jak příroda sa-
ma. V pondělí bylo sladké půjčování, v úterý jsem si hráli na paleonto-
logy s novými knihami o dinosaurech, ve středu bylo dárečkové půjčo-
vání a ve čtvrtek jsem pro děti měla připravené bludiště plné plakátů,
dobrot a dárků. Samozřejmě nikdo nezabloudil. V pátek jsem byla na
veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde jsem opět nakoupila mnoho novinek
pro malé i velké čtenáře. A večer v tentýž den jsme se ještě v knihovně
stačili seznámit s kosmetikou Mary Kay, vyřešit problémy s pletí a nau-
čit se líčit. Celý týden jsem také promíjela hříšníkům pozdní vrácení
knih, protože byla amnestie pro dlužníky, a současně jsem vítala nové
čtenáře, kteří měli přihlášení zdarma. No, a aby těch výhod nebylo má-
lo, všichni, kdo přišli v tomto týdnu, měli internet zcela zdarma a také
byli zařazeni do slosování o krásné knihy. Rozdali jsme a ještě stále roz-
dáváme výhercům více než 30 nových krásných knih. Mrzí Vás, že jste
se nezúčastnili? Tak to Vás jistě potěší zpráva, že akcím v knihovně ješ-
tě zdaleka letos není konec. Na 2. 11. 2007 již připravuji tradiční
„Podzimní rodinný večer“ s lampiónovým průvodem a také se chytám
pořádně s dětmi oslavit 2. 12. 2007 – Den dětské knihy. Jak jsem se již
zmínila, byla jsem 5. 10. 2007 na veletrhu a přivezla odtamtud 138 no-
vých knih. Musím říci, že jsem nevynechala snad ani jediný stánek
a přivezla všechny žánry, které vycházejí. Děti je již mají možnost vidět
při podzimních návštěvách knihovny se základní školou a na Vás ostat-
ní se budu těšit kde jinde, než v knihovně.                 Petra Procházková

Agility Sezemice

Agility umožňuje lidem vidět psy z té lepší stránky, jako šikovné,
poslušné společenské tvory, kteří přinášejí radost a úsměv do je-
jich tváří.
Počátky agility se ve světě datují od roku 1978 a v Sezemicích od roku
2000.Tento kynologický sport si získává čím dál více příznivců.
Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem, oba tvoří jeden
tým. Oběma by mělo agility přinášet radost a prohlubovat jejich part-
nerský vztah. My trénujeme dvakrát týdně na místním kynologickém
cvičišti. Každoročně pořádáme závody HOP SEM-HOP TAM, klubové
závody, letní soustředění a účastníme se předváděcích akcí, dětských
dnů a hlavně reprezentujeme náš klub a město na závodech po celé
ČR i v zahraničí. Za dobu našeho relativně krátkého působení jsme se
vypracovali na velmi dobrou úroveň.
Děti a mládež se každoročně účastní Mistrovství mládeže ČR a dokon-
ce i Mistrovství Evropy. Máme pravidelné zastoupení v elitní kategorii
A3. Naši psi bodují v celoroční soutěži Pes roku a účastní se i těch ne-
prestižnějších závodů včetně MR. Často se při vyhlašování vítězů ozý-
vá naše: „Sezemice, kdo je více“.
Agility, ač to tak někdy nevypadá, je sportem pro všechny. Mezi našimi
členy najdete kupu dětí, dospělé, ale i pár dříve narozených. Z velké
části však převažuje něžné pohlaví, asi jsme trpělivější.
V květnu jsme pořádali 4. ročník agility závodů HOP SEM-HOP TAM, 
Vy, kteří jste se byli podívat, ale i Vy, kteří jste to z nějakých důvodů ne-
stihli, si můžete prohlédnout spoustu fotografií na našich www.agility.
unas.cz a můžete tam vidět i klip, který o našich závodech odvysílala
ve večerních zprávách televize NOVA. Chviličku jsme byli slavní a měli
jsme z toho obrovskou radost, pár minut sezemické závodění viděla 
celá republika.                 Za Agility Sezemice se těší Renata Novotná

IINNFFOORRMMUUJJEEMMEE
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Úspěchy sezemických střelců

Jak jsme vás v minulém čísle informovali, mladí pistoláři dostali šanci
zúčastnit se finále Českého poháru talentované mládeže a ta šance se
dostavila.
8. 9.–9. 9. odjeli na finále do Brna Svoboda Petr a Hrobař Petr a hned
také zabodovali v libovolné pistoli 60 ran (LP 60). Na krásném 1. místě
– Svoboda Petr a Hrobař Petr obsadil 6. místo. Ve vzduchové pistoli 
40 ran (VzPi 40) byl lepší Hrobař Petr se 4. místem a Svoboda Petr na
8. místě. Týden nato 14. 9.–15. 9.–16. 9. se konalo V Brně Mistrovství
republiky v kulových zbraních. Z našeho klubu byli nominováni pistoláři
Hrobař P. a Svoboda P. Z puškařů Adamová J., Halmešová M., Holubo-
vá V., Čihák T., a Novák J. Největším úspěchem sebe i nás potěšila
Holubová Veronika – 3. místo a bronzová medaile v disciplíně sportov-
ní malorážka 3 x 20 s nástřelem 563 bodů. V té samé disciplíně vystří-
lela Halmešová M. 6. místo.
V kategorii ŽENY a disciplíně sportovní malorážka 60 ran překvapila
Adamová J. Ač měla proti sobě mladší soupeřky, nezalekla se a vybo-
jovala si 8. místo. Gratulujeme. V kategorii junioři zabodoval i Čihák
Tomáš. V libovolné malorážce 60 ran si vystřílel 8. místo. Nezklamali ani
pistoláři. V disciplíně libovolná pistole 60 ran byl Hrobař Petr na 8. mís-
tě a Svoboda Petr na 10. místě.
A naše hodnocení? Letošní účast a umístění na Mistrovství republiky
byla zatím v celé historii střeleckého klubu nejúspěšnější a všichni dou-
fáme, že ne poslední.                                                               SSK

Sezemický lukostřelecký klub Dominik

Začátky vzniku oddílu se datují od roku 1995, kdy si František Ptáčník
koupil dětský žlutý laminátový luk a pozval na střílení kamarády Martina
Malimánka a Radka Nováka. Od Martina jsem se to dozvěděl i já. Začali
jsme jezdit střílet do písníku na vátinu Veska. Neničily se tam totiž šípy.
Neměli jsme žádné základy výcviku lukostřelby a luk to byl slabý.
Vyhledal jsem proto specializovaný obchod pro lukostřelbu pana Sta-ni-
slava Vidíma v Praze. Byl jediný, o kterém jsem se dozvěděl. Zakoupil
jsem tam sportovní luk a další potřebné vybavení. Navíc mě p. Vidím,
který se lukostřelbě věnoval závodně, zasvětil do základů lukostřelby.
Během pár měsíců si kamarádi koupili také kvalitní luky a začali jsme si
stavět závody pro sebe. 
V roce 1997 jsme se zúčastnili prvních závodů 3D na Karlštejně. Začali
jsme jezdit na výcvik k trenérovi Vidímovi a sháněli prostor pro zřízení
trvalé střelnice. Město Sezemice se starostou B. Kopeckým nám vyšlo
vstříc pronájmem pozemku za školním hřištěm.V té době jsem se stal
předsedou oddílu. Martin Malimánek a Radek Novák z oddílu odešli. Po
rozšíření členské základny jsme přijali do vedení a na pomoc s admi-
nistrativou Miloslavu Sehnoutkovou. Teď vlastníme všichni trenérské
zkoušky a oprávnění národních rozhodčích. Patříme k největším oddí-
lům v České republice. Pořádáme vlastní sérii závodů „Hradní pohár“. 
V roce 2003 byli v oddíle vybráni 2 mladí střelci za Pardubický kraj na
první dětské olympijské hry, které se konaly v Litomyšli.
V roce 2004 jsme se stali pořadateli dvou závodů nejvyšší lukostřelec-
ké soutěže Československého poháru 3D.
V roce 2005 jsme pořádali kromě již tradičního Hradního poháru 3 zá-
vody pro Český pohár 3D. Pomáhali jsme se zajištěním Mistrovství
Evropy EAA 3D v Zadově, které se konalo v České republice poprvé.
V tomto roce se stává novým předsedou František Ptáčník.
V roce 2006 jsme už pořádali 5 závodů pro český pohár 3D a jeden
dvoudenní pro Evropskou federaci EAA 3D v obci Vír.
Naši oddíloví závodníci se účastnili a účastní mezinárodních závodů
u nás i v cizině.
Někteří z nich dosáhli význačných vítězství:
František Ptáčník CU Hunter
– v roce 1998 – Mezinárodní mistrovství ČR
– v roce 1999 – 2. místo v Halovém mistrovství ČR
Martin Danda TRRB
– v roce 1999 – 1. místo v Halovém mistrovství ČR
– v roce 2006 – 2. místo v Halovém mistrovství ČR
Ondřej Lorinc TRLB 
– v roce 2004 - 3. místo v ČR
– v roce 2005 – 1. v Československém poháru 
– 2. místo v ČR a 2. na Mistrovství Evropy
– v roce 2006 – 2. v Československém poháru a 3. na Evropském po-

háru
Marek Bačina TRLB – vícemitr a 3. místo na Evropském poháru
Karel Pelikán CU Hunter – v roce 2005 – 4. místo na Mistrovství
Evropy

Flégrová Dominika TRB kadeti
– v roce 2006 – 1. místo v Československém poháru 
Chtěl bych poděkovat našim aktivním členům za vzornou reprezentaci
oddílu.
O stoupající kvalitu přípravy lukostřelců se nyní každé pondělí a středu
odpoledne stará František Ptáčník a Miloslava Sehnoutková, kteří se ve
svém volném čase nezištně věnují lukostřeleckým tréninkům.

Za oddíl vypracoval jednatel Martin Danda

Přehled cvičení v Sezemicích

TJ Spartak Sezemice, odbor Sport pro všechny (SPV) zve příznivce
i dosud odpůrce sportu a pohybu všech věkových kategorií do tělocvič-
ny ZŠ Sezemice.
Náplní odboru SPV je cvičení v jednotlivých oddílech tak, aby bylo pří-
stupné všem, jak náplní, tak i cenou. Přispívá ke zdravému životnímu
stylu, zvyšování kondice a zvláště u dětí k osvojování správného drže-
ní těla, jejich vytrvalosti a síly.
Uvádíme jednotlivé oddíly odboru SPV, vedoucí a den a hodiny cvičení.
RODIČE A DĚTI – Lenka Kopecká – čtvrtek – 17.00–18.00
Cvičení dětí ve věku od 2 let do předškolního věku za pomoci rodičů,
prarodičů či starších sourozenců, a to hravou formou. Využití sportov-
ních i jiných tradičních i netradičních pomůcek, nářadí... 
M-PÉČKO – Martina Ptáčková – sobota – 14.00–15.30
Pro pohybově nadané dívenky ve věku od 7 do 9 let. Spojení pohybu
s hudbou v choreografické úpravě. Zlepšuje pohybové dovednosti dětí,
vnímání a cítění hudby.
DĚTSKÝ AEROBIK – Šárka Novotná – čtvrtek – 17.00–18.00
Určeno pro dívky, ale i chlapce ve věku od 7 do 12 let. Rozmanitá cvi-
čení většinou při hudbě vychází z aerobiku pro dospělé a krok za kro-
kem se naučí základům aerobiku. Vychází se i z pohybových her, gym-
nastiky, tance a pohybové výchovy vůbec.
NEONKY – Olga Šimková – pondělí – 18.00–19.00
Taneční skupina šikovných dětí od 6 let.
ŽENY STARŠÍ – Jiřina Kolářová – pondělí a čtvrtek – 19.00–20.00
Procvičení těla odpovídající věku žen.
ŽENY AEROBIK
Eva Holečková – pondělí – 20.00–21.00
Renata Málková – úterý – lichý týden – 19.00–20.00
Martina Ptáčková – úterý – sudý týden – 19.00–20.00
Romana Jakoubková – středa – 20.00–21.00
Šárka Novotná – čtvrtek – 20.00–21.00
Vhodné pro všechny věkové kategorie, pro pokročilé, ale i začátečníky.
Jednoduchá choreografie pro zahřátí těla na začátku, posilování pro-
blémových částí těla. K tomu slouží i různé pomůcky – gumy, činky, zá-
těže, overbaly, slide, stepy, velké míče. Nezapomíná se ani na závěreč-
ný velmi důležitý strečink, slouží k protažení a uvolnění oblastí, které
byly cvičením namáhány. V sudé úterý je zdravotní cvičení, při kterém
se uvolní problémové oblasti těla a procvičí se často a nejvíce opomí-
jené a zanedbávané části těla.
ŽÁKYNĚ – Alena Foglová, St. Plecháčková, Anna Remešová
pondělí – 17.00–18.30
Pro dívky od 1. do 9. třídy. Cvičení na nářadí, míčové hry, gymnastika,
atletika, soutěže, zábavné hry.
ZDRAVOTNÍ, RELAX – Jana Levinská – úterý a pátek – 17.00–18.00
Zdravotní a relaxační cvičení při hudbě zaměřené na problematické
části lidského těla. 
MUŽI STARŠÍ – Martin Valenta – pátek – 19.00–20.00
Zaměřeno na malou sálovou kopanou.
MUŽI MLADŠÍ – Petr Vlasák – úterý a pátek – 20.00–21.00
Zaměřeno na malou sálovou kopanou.
ŽÁCI MLADŠÍ – Zdeněk Levinský – úterý a pátek – 17.00–18.00
Pro chlapce od 1. do 5. třídy. Cvičení na nářadí, základy atletických dis-
ciplín, zábavné hry, soutěže, míčové hry, hlavně fotbal, florbal, vybíjená.
ŽÁCI STARŠÍ – Zdeněk Levinský – úterý a pátek – 18.00–19.00
Určeno pro chlapce od 6. do 9. třídy. Základní gymnastické prvky na ná-
řadí, atletické disciplíny, zábavné pohybové hry, míčové hry, především
fotbal a florbal.
FLORBAL – Ivo Brett – neděle – 14.00–15.30
Pro příznivce florbalu.
KARATE – Ivan Konečný – středa – 18.00–19.30
Pokračování v bojovém umění.
TAKŽE… přijďte, pošlete své ratolesti cvičit, stačí si vybrat, co Vám bu-
de vyhovovat, které cvičení přijít zkusit, nenechat se odradit případný-
mi neúspěchy, výsledky přijdou postupně. 

Za odbor SPV se na nové příznivce sportu těší Anna Remešová



IINNZZEERRCCEE

Vážení spoluobčané, ve dnech předvánočních pro Vás Městský úřad
Sezemice ve spolupráci s Východočeskou tiskárnou, s. r. o. připravili
pěvecký koncert.
S ním již tradičně přichází Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
s dirigentem Jiřím Kožnarem a jeho kolegou Petrem Vackem. 
Letos zazní ve spolupráci s posluchači Konzervatoře Pardubice
a orchestrem D´archi? dílo W. A. Mozarta „Spatzen Messe“ a v druhé
části Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Koncert se uskuteční v úterý 11. prosince v kulturním sále
Sezemického domu a bude včas oznámen vyvěšenými plakáty.

Sezemické noviny vydává Město Sezemice, Husovo náměstí 790. Redakční rada: Mareš P., Schillerová M. a Procházková P. IČO 274241. Příští číslo vyjde 21. 12. 2007
Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce. Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

SEZEMICKÉ SEZEMICKÉ 
VEPŘOVÉ HODYVEPŘOVÉ HODY

Zveme Vás na

v sobotu 3. listopadu 2007 
od 9.00 hodin 

restaurace Anežka 
posezení v restauraci, prodej přes ulici

❏ zabijačkový guláš
❏ ovar
❏ jitrnice
❏ jelítka
❏ žemláky 
❏ tlačenka
❏ prejt 
❏ kroupy

Novû otevfien˘ kosmetick˘ salon
v Sezemicích

� kompletní o‰etfiení pleti 
� líãení na kaÏdou pfiíleÏitost � epilace

Otevfieno dle dohody 7 dní v t˘dnu

JANA RUDOLFOVÁ
Tyr‰ovo nám. 28 (za vinárnou), 533 04 Sezemice
tel.: 775 217 930, e-mail: j.rudlinka@seznam.cz

Odpoledne plné her, soutěží a zábavy,
proložené příjemnou procházkou

s lampionem a zakončené diskotékou
pro všechny věkové kategorie.

Knihovna otevřena všem a ve všech
patrech to bude již tradiční.

Srdečně Vás zve Petra Procházková,
MK Sezemice, Spálená 141

Podzimní večer 
pro celou rodinu
v pátek 2. listopadu 2007

Podzimní večer 
pro celou rodinu
v pátek 2. listopadu 2007

Město Sezemice
Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
v úterý 4. prosince 2007
v 17.30 hodin
v sále Sezemického domu

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Městskému úřadu a komisi pro občanské záležitosti 
za blahopřání a dárek k zlaté svatbě.

Manželé Krulichovi, Sezemice, Bezdíčkova


