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Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Křest prvního CD skupiny Vypuštěné koupaliště na hřišti TJ Spartak Sezemice

Malé ohlédnutí za uplynulými akcemi
Dva měsíce utekly jako voda a my máme za sebou kromě jiného několik prima akcí. Protože se většinou konaly
venku, ve hře bylo také počasí. A to nám opravdu přálo. Vy, kteří jste tam byli, snad nelitujete, vám ostatním
nabízíme pár fotografických ohlédnutí.

Foto Marie Schillerová

2. září – hřiště TJ Spartak Sezemice – akce na zahájení nového
školního roku – První krůčky do školy přes pohádku tak nebolí,
večer – diskotéka 80. a 90. let
22. září – sál Sezemického domu – posezení nejen s dechovkou
– Duo Chorus
1. října – hřiště TJ Spartak Sezemice – křest prvního CD skupiny
Vypuštěné koupaliště za účasti skupin Sešlost, Volant a Natřije

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 4. 10. 2011
Usnesení č. Z/33/5/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto schvaluje.
Usnesení č. Z/34/5/2011
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. Z/35/5/2011
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování
hospodaření města k 30. 6. 2011
Příloha: tabulky – přehled plnění příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů
a dle rozpisu rozpočtu
Usnesení č. Z/36/5/2011
Zastupitelstvo města dle § 3 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a schvaluje rozpočtový výhled na rok 2012–2015
Usnesení č. Z/37/5/2011
Zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí
1. náklady na stavbu „Cyklistická stezka Kunětický most – Sezemice,
1. etapa Kunětický most – Počaply“ jsou ve výši 7 043 372 Kč
2. z rozpočtu SFDI bude na tuto stavbu poskytnut příspěvek ve výši
3 747 000 Kč
3. minimální spoluúčast města je ve výši 3 569 372 Kč
4. další vyvolané nezbytné náklady jsou ve výši 250 000 Kč
5. změnu rozpočtu města na rok 2011 potřebnou k zajištění financování stavby dle předložené důvodové zprávy
II. schvaluje Smlouvu č. 513/2011 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011
III. schvaluje
1. spoluúčast města na stavbě „Cyklistická stezka Kunětický most –
Sezemice, 1. etapa Kunětický most – Počaply“ ve výši 3 569 372 Kč
2. další vyvolané náklady ve výši 250 000 Kč
3. změnu rozpočtu na rok 2011, která bude provedena rozpočtovým
opatřením dle předložené důvodové zprávy.
IV. schvaluje financování investiční akce „Cyklistická stezka Kunětický
most – Sezemice, 1. etapa Kunětický most – Počaply“ takto:
1. příspěvek z rozpočtu SFDI ve výši 3 747 000 Kč
2. příspěvek z rozpočtu města v celkové výši 3 819 372 Kč
Usnesení č. Z/38/5/2011
Zastupitelstvo města 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. 2/2011
Usnesení č. Z/39/5/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 5/2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů od 22. 6. 2011 do 8. 7. 2011
II. schvaluje prodej pozemku st. p. č. 5/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
o výměře 73 m2 z majetku Města Sezemice do majetku PP a JS, každému kupci nedílnou polovinu tohoto pozemku, za těchto podmínek:
1. kupní cena za celý pozemek činí 30 000 Kč
2. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického práva do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/40/5/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 377/45 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou z majetku České republiky, ve správě nemovitostí Pozemkového fondu České republiky, do majetku Města Sezemice
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu I. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/41/5/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 634/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů od 27. 7. 2011 do 12. 8. 2011
II. schvaluje prodej pozemku st. p. č. 634/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 19 m2 z majetku Města Sezemice do majetku ZH za kupní cenu ve výši 400 Kč/1 m2, tj. 7 600 Kč, náklady spojené s uzavřením
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kupní smlouvy (vklad vlastnického práva do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí kupující
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/42/5/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci vkladů infrastrukturního majetku měst a obcí do a. s. Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2012
II. schvaluje převod majetku do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., a to:
1. „ZTV pro obytnou skupinu 19 rodinných domů v Sezemicích – sever“ SO 02 – Kanalizace – gravitační kanalizace Ultra Rib 2 300,
délka 181,1 m
2. „ZTV pro obytnou skupinu 19 rodinných domů v Sezemicích – sever“ SO 03 – Vodovod – DN 90 materiál PE, délka 183,7 m
3. „Technická infrastruktura pro RD Sezemice sever, II. etapa“ SO Vodovod – vodovodní řád je prodloužením stávajícího vodovodu DN
80, vodovod proveden z trub IPE granulát 100 profilu DN 80 délky
40,0 m
4. „Technická infrastruktura pro RD Sezemice sever, II. etapa“ SO Jednotná kanalizace – prodloužení stávající jednotné kanalizace stokou
„S1“, na stoce osazeny 2 revizní šachty – prefabrikované skružové
DN 1000, kanalizace z trub ULTRA-RIB 2 DN 300, délky 39,5 m
5. „Sezemice – Nerudova, Stavba RD a technické vybavenosti“ Vodovod – Nerudova ul. DN 110 materiál PEHD, délka 223 m
6. „Sezemice – Nerudova, Stavba RD a technické vybavenosti“ Kanalizace – Nerudova ul. gravitační kanalizace PVC 300, PVC 400, celkové délky 219 m
III. ukládá postupovat dle časového harmonogramu navrženého akciovou společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. a zabezpečit
veškeré potřebné náležitosti spojené se vkladem infrastrukturního majetku dle bodu II. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/43/5/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci převodu pozemků pod
stavbou „Sezemice – Počaply, bezbariérový chodník podél silnice I/36“
v k. ú. Počaply nad Loučnou“ do majetku města Sezemice
II. schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Sezemice (jako vypůjčitel)
a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (jako půjčitel) na pozemky nově označené dle geometrického plánu č. 454–
23/2/2011 v k. ú. Počaply nad Loučnou jako p. č. 429/10 a 429/11,
dále na pozemek nově označený jako p. č. 429/9 v k. ú. Počaply
nad Loučnou dle GP č. 449/12/2/2011, na pozemek nově označený
jako p. č. 2720/48 v k ú. Pardubice dle GP č. 7076–13/2/2011 a dále
na pozemky p. č. 429/4, 429/5, 429/7 vše v k. ú. Počaply nad Loučnou, které jsou dotčené stavbou „Sezemice – Počaply, bezbariérový
chodník podél silnice I/36“
2. uzavření kupní smlouvy mezi městem Sezemice (jako kupující) a Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou, případně nástupnickou organizací (jako prodávající), předmětem prodeje
bude pozemek p. č. 246/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 65 m2, kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem jako cena v čase a místě obvyklá
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením
smluv dle bodu II. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/44/5/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a souhlasí s návrhem zadání změny č. 1 územního plánu Sezemice
Usnesení č. Z/45/5/2011
Zastupitelstvo města 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 názvy ulic č. 1–č. 11 v lokalitě Z 8 Sezemice dle přiložené
mapy takto:
1. Ulice č. 1 – Sídlištní, 2. Ulice č. 2 – Boční, 3. Ulice č. 3 – Dlouhá
4. Ulice č. 4 – K Labi, 5. Ulice č. 5 – Příčná, 6. Ulice č. 6 – Na Konci
7. Ulice č. 7 – Okrajová, 8. Ulice č. 8 – Krátká, 9. Ulice č. 9 – Okružní
10. Ulice č. 10 – Kolmá, 11. Ulice č. 11 – Konečná
II. ukládá zajistit potřebné náležitosti spojené s pojmenováním ulic
Usnesení č. Z/46/5/2011
Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 4 a v souladu s § 38 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
I. schvaluje návrh Směrnice č. 5/2011, Zásady při nakládání s pohledávkami města
II. vydává Směrnici č. 5/2011, Zásady při nakládání s pohledávkami města
III. pověřuje tajemnici úřadu vydáváním dodatků ke směrnici č. 5/2011
v souvislosti s legislativními změnami

www.sezemice.cz
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Usnesení č. Z/47/5/2011
Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 4 a v souladu s § 38 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
I. schvaluje návrh Směrnice č. 6/2011, o pořizování dlouhodobého majetku, evidenci dlouhodobého majetku a vyřazení dlouhodobého majetku z evidence
II. vydává Směrnici č. 6/2011, Směrnice o pořizování dlouhodobého majetku, evidenci dlouhodobého majetku a vyřazení dlouhodobého majetku z evidence
III. pověřuje tajemnici úřadu vydáváním dodatků ke směrnici č. 6/2011
v souvislosti s legislativními změnami
PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK V SEZEMICÍCH V NOVÉM…
Město Sezemice slavnostně odhaluje pod hřbitovem v pátek 28. října
nově zrekonstruovaný Památník obětem 1. a 2. světové války.
Opravy za více než půl miliónu korun z prostředků města Sezemice a Pardubického kraje realizovala stavební firma Viktor Lutera Sezemice, pamětní desky zhotovila firma Lom Matula Hlinsko, a. s. V příštím čísle Sezemických novin vám přineseme historické informace a fotografie k tomuto
Památníku.
Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice
INFO PRO PEJSKAŘE
V předešlých číslech Sezemických novin jsme už několikrát upozorňovali
majitele psů na dodržování čistoty na veřejných plochách a chodnících.
Situace se bohužel nijak nezlepšuje a stále jsme občany města upozorňováni na tuto nepříjemnost. Víme, že většina z vás využívá schránek. Nebojte se proto upozornit ty, kterých se to týká. Jen tak můžeme tuto problematiku řešit.
Pamatujte, že veřejná zeleň a prostory města a obcí nejsou veřejnými toaletami pro vaše psy. Velice neradi bychom řešili tuto problematiku represivně. Po městě a zvláště pak na sídlištích jsou nainstalovány schránky
i s obaly. Využívejte jich. Chraňme si všichni naše společné prostory.
Děkujeme.
Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice
HLÁŠENÍ PORUCH NA KABELOVÉ TELEVIZI
Pokud dojde k poruše příjmu kabelové televize, informujte o závadě co
nejdříve firmu STAR-MONT Pardubice, s. r. o., Kpt. Bartoše 409, 530 09
Pardubice, která kabelovou televizi v Sezemicích provozuje, a zástupce
firmy s Vámi domluví termín návštěvy servisního pracovníka s ohledem
na Váš čas.
Kontakt:
Telefonicky: 466 615 165
SMS:
777 764 439
E-mail:
servis@star-mont.cz, popř.: star-mont@star-mont.cz
Odbor správy majetku a životního prostředí
BESEDA SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE SEZEMICE
V pondělí 17. října v dopoledních hodinách se konaly v Domech s pečovatelskou službou besedy s jejich obyvateli. Ti tuto iniciativu velice přivítali,
protože pro některé z nich je cesta na služebnu z časových i jiných důvodů
náročná. Obě schůzky byly velice živé, diskutovalo se o řadě drobných
problémů a vrchní strážník Lubomír Frei zodpověděl mnoho dotazů. Podněty a připomínky bude Městská policie spolu s městem Sezemice řešit
co nejdříve. Obyvatelé obou domů s velkým potěšením přijali pozvání
na takovéto pravidelné měsíční schůzky.
Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice

BLAHOPŘÁNÍ
V uplynulých dnech
se významného
životního jubilea dožila
naše spoluobčanka
paní Růžena Ujcová
ze Sezemic. Sto let života
je dlouhou cestou, kterou
paní Ujcová prošla a my ji
přejeme do dalších let ještě
hodně zdravíčka a pohody
v kruhu svých nejbližších.

Životní prostředí

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JAKO HRA PLNÁ BAREV
Třídit odpady nemusí být nuda. Jednoznačně to dokázala série akcí souhrnně nazvaných Barevný den plný her, které se konaly od dubna do září
celkem jedenáctkrát v obcích a městech Pardubického kraje. Třídění odpadů hravou formou veřejnosti představovaly společnosti EKO-KOM, a. s.,
ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s., které se systémy třídění odpadů dlouhodobě zabývají.
„Myšlenkou projektu Barevný den plný her je nenásilnou formou upozornit
na to, že efektivní recyklací šetříme energie, vodu i přírodní zdroje. A proč název
„barevný“? Protože vytříděné odpady patří do barevných kontejnerů – modrých, žlutých, zelených nebo třeba oranžových,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální
manažer firmy EKO-KOM, a. s. a dodal: „Osobně jsem s výsledkem akce spokojený. Barevné dny navštívily stovky dětí a dospělých, kteří si odnesli zajímavé
informace o třídění odpadů a navíc se i dobře pobavili.“
V rámci Barevného dne plného her bylo v každém městě připraveno několik různých soutěží a atrakcí. Kromě maxipexesa, maxidomina, točících kostek či posunovaček se děti mohly „vyřádit“ na trampolínách nebo závodit
na koloběžkách. Připravena byla i oblíbená hra Člověče, šup do sběrného
dvora. Ovšem nejúspěšnější byl u odrostlejších návštěvníků hod mobilem
na cíl a u dětí skákací hrad – ovšem ne ledajaký. Jde o obří nafukovací varnou konvici, která propaguje zpětný odběr elektrospotřebičů.
„Možnosti ekologické recyklace vysloužilých elektrospotřebičů jsou téměř
na každém rohu. Sběrnou síť ELEKTROWINu tvoří přes 8000 míst a pokrývá 93 procent obyvatel. Zapojeno je do ní téměř 1000 sběrných dvorů,
skoro 2500 prodejen elektra, více než 700 škol a přes 4000 obcí, které řeší
sběr mobilními svozy.“ Uvedl Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti
ELEKTROWIN a. s.
„Třídění odpadů už patří k dobrému zvyku u dvou třetin Čechů. Je to slogan
vycházející ze skutečnosti. A protože Barevný den plný her k naplnění tohoto
sloganu také přispěl, chceme v projektu zábavného třídění odpadů pokračovat i v příštím roce,“ slíbil Tomáš Pešek.
Na aktivitách Barevného dne plného her se v Pardubickém kraji podílela
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk), která je koordinátorem Krajského projektu na podporu třídění odpadů. Také v této
agentuře panuje spokojenost.
„Hlavním cílem Krajského projektu na podporu třídění odpadů je vytvoření
efektivního systému třídění odpadů. Takový systém ale nebude funkční, pokud
do něj nezapojíme veřejnost. Barevné dny plné her jsou jednou z možných forem šíření povědomí o správném třídění odpadů,“ potvrdil smysl akce Richard
Červenka, ředitel RRA Pk.
V Pardubickém kraji, stejně jako v dalších regionech, je možné třídit papír,
plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, bioodpady i elektroodpady. Po kraji je
rozmístěno 9795 kontejnerů pro tříděný sběr. Statistiky také prozrazují, že
jeden obyvatel Pardubického kraje za rok vytřídí 38,5 kg odpadů. Do systému EKO-KOM je zapojeno 414 obcí z celkového počtu 451 obcí a měst
v Pardubickém kraji.
Podrobnější informace o třídění odpadu najdete na:
www.jaktridit.cz a www.ekontejnery.cz
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a. s.
Tel.: 721 562 554, e-mail: pesek@ekokom.cz

www.ekontejnery.cz

www.sezemice.cz
Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Město Sezemice
a restaurace Sezemický dům

Vás srdečně zvou
ve středu 21. prosince 2011 od 18.00 hodin
do sálu Sezemického domu na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT

Program:
Vánoční a adventní hudba od renesance po současnost.
Pásmo českých a moravských koled pro smíšený sbor
a dechový kvintet od skladatele Petra Žídka.
Účinkují:
Vysokoškolský umělecký soubor
Dechový kvintet učitelů – „Cantores Quintet“
Dirigent Tomáš Židek
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Žáci devátých tříd se ve středu 5. října v rámci přípravy na povolání zúčastnili na Prezentačním a servisním dnu, na který nás pozvala Střední škola
automobilní v Holicích. Žáci střední školy prováděli pro veřejnost kontrolu
a drobné seřízení osobních automobilů, naši žáci si vyzkoušeli simulátor
převráceného automobilu, u abilympijské asociace obsluhu invalidního
vozíku, organizace BESIP nám umožnila vyzkoušet si cvičný automobilový
trenažér a nárazový trenažér. Prohlédli jsme si nová elektrokola, veteránská vozidla, motocykly, tunningové a sportovní automobily. Hasiči měli
připravenou ukázku vyprošťování řidiče a spolujezdců z havarovaného
vozu. Program se žákům a učitelům líbil.
Obě deváté třídy navštívily informační centrum na úřadu práce, aby žáci
získali více informací o povoláních před podáváním přihlášek na střední
školy. V rámci poznávání práce a řemesel budeme opět navštěvovat průmyslové podniky.
Ve středu 14. září se všichni žáci školy zúčastnili výukového programu pro
základní školy na téma: Dravci a sovy. Výklad o životě dravců byl velice zajímavý a zábavný. Žáci byli aktivně zapojeni do programu a ze svých nově
získaných znalostí byli i přezkoušeni. Pro nejpozornější žáky byla nachystaná odměna, a to přílet dravce na ruku. Některé dravce si mohli všichni
i pohladit. V druhé části programu sledovali výjimečné letecké schopnosti
dravců s ukázkou imitace lovu. Program na školním hřišti trval 80 minut,
celý byl výborně ozvučen.Všechny děti sledovaly celý pořad se zaujetím,
získané vědomosti jim pomohou utvářet si vztah k přírodě. Zisk z akce
slouží záchranné stanici pro dravce a sovy.

Základní škola se hlásí
Tak nám to zase nastalo! Co a komu?
No přece škola, a to dětem, učitelům, rodičům i prarodičům.
Po prázdninách jsme s radostí přivítali všechny žáky, ale nejvíce jsme se
samozřejmě těšili na ty nejmladší, na prvňáčky. Ty si před školou 1. září
vyzvedly paní třídní učitelky Olga Šimková a Hana Formánková. Ve třídě
je kromě nich pozdravili a přivítali pan ředitel a zástupci našeho města.
Popřáli jim mnoho štěstí a úspěchů ve škole a děti si uvědomily, že období
školky a bezstarostného dovádění je již pryč a že už jim nastanou jiné
povinnosti. Ostatní žáci se také jen krátce „rozkoukali“ a rychle přivykli
školnímu režimu.
A co se za uplynulé období odehrálo?
Jsme rádi, že byly upraveny prostory pro nová oddělení školní družiny,
letos jich máme pět. V tělocvičně byla vyměněna okna, a tak od 1. října již
mohou žáci a sportovní veřejnost využívat oba sály tělocvičny.
Co už žáci prožili?
Předposlední zářijový týden strávili žáci 6. ročníků v Krkonoších v Horní
Malé Úpě. Již tradičně se zúčastnili turistického adaptačního kurzu, který
je sblížil nejen vzájemně, ale i s jejich novými třídními učitelkami. Pěkné
ubytování a výborná strava v penzionu Blesk jistě přispěly k dobré pohodě celého kurzu. Děti každý den podnikaly túry po okolí, hrály sportovní
a společenské hry, nechyběla ani závěrečná stezka odvahy. Všichni zdolali
i nejvyšší vrchol Krkonoš – Sněžku a odměnili se velkým borůvkovým pohárem na horské boudě Jelenka. Věříme, že se žákům pobyt v Krkonoších
líbil a budou si odnášet krásné zážitky a vzpomínky.

Ve dnech 20. 9. a 27. 9. se vybraní nejrychlejší žáci naší školy zúčastnili atletické soutěže „O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 2011.“ Soutěž
se poprvé konala v Pardubicích na stadionu Na Olšinkách. Do semifinále
postoupili tři žáci naší školy, jmenovitě Leoš Jehlička, Petr Ehl a Jan Rudolf.
Do finále postoupil jen Jan Rudolf, který tento závod vyhrál. Po loňském
stříbru letos vybojoval zlato. Gratulujeme.
I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže družstev
v přespolním běhu. Běhalo se v parku Na Vinici v Pardubicích. Trať vedla
po stezce podél řeky Chrudimky. Naši školu reprezentovalo celkem 12
žáků a žákyň. Nejvíce se dařilo starším žákům, kteří se jako družstvo umístili na třetím místě ze šestnácti zúčastněných škol. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo Michalu Vosykovi z 9. A, který vybojoval velmi pěkné čtrnácté
místo ze sedmdesáti čtyř zúčastněných starších žáků a mezi děvčaty se
nejlépe umístila Dominika Vosyková, také z 9. A, skončila na třináctém
místě z šedesáti zúčastněných starších žákyň.
Žáci 4. a 5. tříd zdokonalují své řidičské umění (zatím na kolech) na dopravním hřišti v Pardubicích.
Středisko východočeských spisovatelů ve spolupráci s Krajskou knihovnou
v Pardubicích vyhlásilo výtvarnou a literární soutěž pro žáky základních
škol na téma „O čem často přemýšlím“, do které se zapojili žáci 6.–9.
tříd. Vyučující výtvarné výchovy a českého jazyka vyhodnotili nejlepší práce a ty odeslali do soutěže. Do soutěže bylo posláno 7 výtvarných a 11
literárních prací.
Slavíci ve školní lavici – takový je název celostátní soutěže ve zpěvu jakéhokoliv hudebního žánru. Do jedenáctého ročníku této soutěže se z naší
školy probojovala žákyně 7. A Adéla Šrámková. Ve čtvrtek 6. října reprezentovala naši školu v Brně v sále Břetislava Bakaly. Děkujeme jí za náročnou přípravu a přejeme mnoho úspěchů při zpěvu i v budoucnosti.
V těchto dnech probíhá celoškolní projekt s názvem „Prevence rizikového
chování dětí a mládeže“, který je zaměřený na prohloubení a posílení
vzájemných vztahů ve třídě na základě spolupráce. Formou hry žáci poznávají své postavení ve třídě, učí se pomáhat spolužákům a uvědomují
si nutnost pomáhat si.
Další informace o činnosti školy naleznete na www.zssezemice.cz

Jsme velice rádi, že rozhovory se sezemickým rodákem a cestovatelem Tomášem Haldou v předešlých číslech
Sezemických novin vás zaujaly. Před několika měsíci jsme vám slibovali jeho výstavu fotografií a besedu.
V době hledání termínu k jejich realizaci dostal Tomáš nabídku, která by většině z nás připadala šílená.
Tomášovi ale rozhodně ne. Před více než měsícem se vrátil z daleké Libye. Hned jak to šlo, jsme se sešli
a domluvili termín – úterý 15. listopadu. Od 18.00 hodin bude slavnostně otevřena v prostorách
sezemické radnice výstava více než 30 fotografií ze Sýrie a Libye. Od 18.30 hodin se budeme těšit
na dia show spojenou s povídáním z jeho cest. Věříme, že si nenecháte tuto besedu ujít
a přijdete se podívat. Fotografie si budete moci prohlédnout v sezemické radnici
až do konce roku. Následující reportáž z jeho poslední cesty je více než výmluvná
a velice autentická. Posuďte sami.

V Libyi na přelomu dějin
Koncem srpna mi zavolal rakouský kolega, jestli bych s ním nechtěl jet natáčet
dokument o Libyi. Dostal jsem tak jedinečnou příležitost navštívit zemi, která se
po téměř dvaačtyřiceti letech zbavovala vlády plukovníka Muammara Kaddáfího.
Naše cesta začala v Bengází. Panoval tu klid, jelikož hlavní silnice z egyptských hranic až sem a vůbec celá východní oblast utrpěla válkou nejméně.
Jediný problém bylo přesvědčit rebely, kteří teď vládnou na celnicích, aby
nás do země vůbec pustili. Po několika hodinách vysvětlování, že potřebná
povolení k práci máme slíbena od novinářského centra v Bengází, a asi pěti
telefonátech byla naše cesta volná.
KDE TO VŠECHNO ZAČALO
Bengází je druhé největší město Libye a tradiční bašta odporu. V minulých
letech se tady i v některých dalších městech země několikrát demonstrovalo
proti Kaddáfího vládě. Plukovník ale dokázal vždy nespokojence tvrdě umlčet.
V poslední dekádě se také výrazně zlepšil jeho vztah se zeměmi dříve znepřáteleného Západu. Italský premiér Berlusconi kupříkladu nazval Kaddáfího
svým nejlepším přítelem. A bývalý britský ministerský předseda Tony Blair
zase dojednával s diktátorem obchody pro americkou investiční banku JP Morgan. Byznys s ropou i zbraněmi s evropskými partnery kvetl, zatímco stále nespokojenější domácí kverulanti v tichosti mizeli na léta do vězení. S Kaddáfím
při potlačování disentu spolupracovaly také americké a britské tajné služby.
Letošní demonstrace však změnily běh dějin. V Bengází propukly ještě dva
dny před oficiálním datováním revoluce, které připadá na sedmnáctého února. Před místním soudem se tehdy sešly rodiny politických vězňů a žádaly
propuštění právníka Fathi Terbila, který jejich blízké zastupoval. K davu se
postupně přidávali další obyvatelé. O dva dny později začala do demonstrace,
složené převážně ze studentů nespokojených s celkovou situací v zemi, střílet
armáda. Na ulici zůstalo čtrnáct obětí. Libyjce, kterým dodal odvahu úspěch
sousedů v Egyptě a Tunisu, už ale nešlo zastavit.
„Věděla jsem, že se něco chystá. Nejstarší syn za mnou po první demonstraci
přišel a řekl, že se s dalšími studenty z univerzity připravují. Nechtěl mi nic
prozradit, jen to, že už mlčet nebudou,“ říká na kameru dvaapadesátiletá učitelka Razalla, matka šesti dětí. Na gauči v obýváku teď leží fotky Razzaliných
dvou synů. Student ekonomie Moatez bojuje u města Syrty. Mladší syn Mansúr se už přes měsíc neozval, nic o něm neví ani jeho kamarádi, kteří s ním
hlídali pozice u města Aždábije. „Jako matku mě představa, že ho zabili, děsí.
Nemohla jsem mu ale bránit. Nechtěla jsem, aby marnil svůj život v nesvobodě tak jako moje generace.“ Její dva synové byli ve skupině, která – vyzbrojena
noži a loveckými puškami – přepadla armádní sklad. Kaddáfí na město posílal vojáky, mezitím se ale rebelům podařilo vyzbrojit. Navíc se k nim přidala
i část vojáků z místních kasáren.

Bengází, které se stalo sídlem Přechodné národní rady (dočasná vláda nové Libye), se stalo skoro na týden i naší základnou, ze které jsme vyjížděli na západ.
Město velikostí srovnatelné s moravským Brnem, se měnilo každým dnem.
Znovu se otevřely restaurace a na ulicích je rušno i po setmění. Opravovaly se
střelbou poškozené obchody, na křižovatky se vrátila dopravní policie. Místní
letiště obnovilo lety do několik stovek kilometrů vzdálené Misuráty a Tripolisu.
RAFINERIE PLNÁ ZBRANÍ
Další město, Brega, leží dvě stě kilometrů na západ. Jeho dominantou je libyjsko-norská rafinerie na pobřeží Středozemního moře. V dubnu Brega zažila střety mezi Kaddáfího oddíly a rebely podporovanými ze vzduchu letadly
NATO. Bombardování si vyžádalo oběti na obou stranách. Sedmého dubna
západní letadla zaútočila namísto plukovníkových vojáků na konvoj rebelů,
třináct z nich nálet spojenců nepřežilo. Za své vzala i menší část rafinerie.
Uvnitř závodu po sobě plukovníkovi vojáci zanechali hromady munice volně
složené hned pod trubkami, ve kterých proudí ropa do nedalekého přístavu.
Část raket a minometných granátů byla vyrobena v bývalém Československu,
nebo z něho sem alespoň doputovala. Nápisy v angličtině a češtině na dřevěných krabicích dodnes varují, že obsah je výbušný. Vedení rafinerie je právě
přepočítávalo a plánovalo jejich předání rebelům.
„Nepochopil jsem Kaddáfího strategii. Kdyby sem NATO nebo rebelové něco
vystřelili, tak jsou všichni jeho vojáci mrtví a rafinerie už by také nestála,“
kroutí hlavou jeden z manažerů závodu Mohamed Mabrúk, který se svými
kolegy napočítal téměř pět stovek raket v rozměrech od dvou do šesti metrů.
Naše návštěva byla příkladem, v jakém chaosu se dnes Libye ocitá. Do rafinerie, která musela být v minulosti přísně střežena a brzy patrně znovu bude,
jsme se dostali bez velkých oklik. Prostě jsme se zeptali jedné z posádek okolo
projíždějících aut a ta nám ochotně ukázala cestu až k hlavní budově v areálu.
Nikdo nechtěl vidět v arabském světě na všechno tak nutná povolení, ani nám
nebránil, když jsme si rafinerii začali zevnitř fotografovat a natáčet.
ODŘÍZNUTI OD SVĚTA
Další rafinerie leží o dvě hodiny jízdy blíže frontové linii než Brega. Rebelové na kontrolních stanovištích jsou tu nervóznější. Dále na západ směrem
ke Kaddáfího rodišti a jedné z posledních bašt odporu diktátora, Syrtě, nás
bez povolení a ozbrojeného doprovodu pustit nechtějí. Zůstáváme v malé osadě přízemních domků, kterou tady nechalo vedení rafinerie postavit pro své
zaměstnance. Většina z nich ale utekla před Kaddáfího jednotkami do Bengází. Další, kteří náleželi ke kmenu Kaddáfa, ze kterého vzešel i sám diktátor,
nabrali kurz Syrta.
Hussám je bývalý amatérský vzpěrač a váží hodně přes metrák. Ve svém klimatizovaném domku nás hostí obědem a kávou. V nedalekém závodě pracoval

jako technik, ale když propukly boje o místní osadu Rás Lanúf, byl zrovna
v rodném Bengází. „Měl jsem starost o ženu a děti. Telefon nefungoval a já se
vracel domů oklikami přes poušť. Trvalo mi to tři dny. Rás Lanúf byl v té době
už v moci rebelů,“ popisuje situaci před pěti měsíci.
Dlouho si však Hussám rodiny neužil. Jeho žena s dětmi už několik dní po jeho
příjezdu odcestovala do Syrty. Rebelům nevěřila, sama pochází s kmene Kaddáfa. „Neustále jsme se hádali. Já jsem se zastával lidí z Bengází, které ona
nenávidí. Do Syrty jsem s nimi jet odmítl, Kaddáfího jsem nikdy rád neměl
a patrně by mě tam podezřívali jako špeha rebelů. Nakonec jsme se museli
rozdělit. Syrta je teď odříznutá od světa pod palbou rebelů a já nevím, co je
s rodinou. Cítím ještě větší beznaděj než předtím v Bengází.“
K Hussámovi se dnes nastěhoval jeho soused Zuwajíd. Spolu čekají, až se bouře Libyí přežene. Zuwajíd má připravený samopal pro případ, kdyby se vojáci
pokusili dobýt Rás Lanúf zpět. Dva dny po našem odjezdu – 12. září, se tak skutečně stalo. Na osadu zaútočili Kaddáfího lidé přestrojení za rebely. V Rás Lanúfu po bleskovém útoku zůstalo patnáct mrtvých. Dodnes nevím, jak Hussám
a Zuwajíd dopadli. Telefon na území mezi Bregou a Syrtou stále nefunguje.
ŠEL JSEM SE VZDÁT REBELŮM
Do Misuráty letíme znovu zavedenou linkou místních aerolinek. Třetí největší
město Libye utrpělo v boji nesrovnatelně více ztrát než Bengází nebo Tripolis.
Když Kaddáfí ve svém projevu na začátku revoluce prohlásil, že jeho jednotky
půjdou dům od domu a od zahrady k zahradě, vypadal směšně. V Misurátě
ale boje přesně tak probíhaly. Hlavní třídu lemují trosky domů, na cestě k letišti jsou ještě dnes barikády postavené z přepravních kontejnerů a kamionů.
Ve městě byl za naší přítomnosti pramalý výběr potravin. Na chleba se stály
dlouhé fronty a v pekárnách, kde dříve pracovali egyptští dělníci, se teď snažili výrobu rozjet učitelé a inženýři.
Vedle čerstvého hřbitova, na kterém jsem napočítal přes pět set nových hrobů,
s tím, že dobrovolníci hloubili každý den další, na mě v Misurátě nejvíc zapůsobilo vězení. To původní lehlo po vítězství rebelů popelem, a tak zajaté Kaddáfího vojáky drží ve škole. Čekal jsem tvrdé zacházení s vězni, nedostatek
jídla a přemíru ozbrojenců. Podmínky však byly překvapivě dobré. Na dvoře
postávali jen dva muži se samopaly a vězni sice spali ve třídách jen na matracích, ale všude bylo čisto. Oběd, který jsem s nimi v jedné z „cel“ konzumoval,
byl asi tím nejlepším jídlem, které jsem v Misurátě vůbec dostal.
„Lidi, které tady vidíte, jsou všichni zajatci z Kaddáfího jednotek, nebo ti, které jsme našli v bytech a domech obývaných příslušníky bývalého režimu. Někteří z nich půjdou k soudu, ale předpokládáme, že většinu budeme po celkovém osvobození země postupně pouštět domů. Jsou to Libyjci jako my,“
vysvětloval mi osmatřicetiletý Mahmúd, ředitel školy a imám místní mešity
v jedné osobě.
Po škole jsme se mohli volně pohybovat. Hned v první třídě, kterou obývala asi
třicítka mužů, jsme se stali příjemným zpestřením nudy, i když vězni smí číst
knihy, chodit na bohoslužby a dokonce je mohou navštěvovat příbuzní. Někteří byli ochotni mluvit na kameru. Jedním z nich byl sedmadvacetiletý Farhat.
„Ptáte se mě, jak mě přesvědčili, abych šel potlačit revoluci? Jenže já sloužil
v kasárnách ve městě Tažoura a o revoluci nic neslyšel. Měli jsme k dispozici
jen informace ze státní televize a od našich velitelů. Revoluce? Když jsme
vjížděli do Misuráty, věřil jsem, že se jdeme bránit proti okupaci. Říkali nám,
že na Misurátu zaútočili křižáci z NATO a Al-Káida,“ komentuje Farhat propagandu státních sdělovacích prostředků. „Začalo mi to být divné. Z druhé strany jsem při každém útoku slyšel volání Alláhu Akbar. Naši velitelé postupně
mizeli. Nevím, jestli měli strach nebo dostali nové rozkazy. Protivníci z megafonů volali, ať se vzdáme, že se nám nic nestane. Dvacátého dubna naše
jednotka dostala rozkaz, aby se stáhla ze svých pozic. Já jsem položil zbraň
na zem a šel se vzdát rebelům. Byli to všechno Libyjci jako já,“ popsal nám
svůj příběh Farhat, původem z Tobrúku, který se podle svých slov k armádě
přidal jen proto, že nemohl najít v minulosti práci v jiném sektoru.
NA FRONTĚ U SYRTY
V půli cesty mezi městy Misurátou a Syrtou je křižovatka. Řidič tady může
odbočit na Bání Valíd. Právě tam, stejně jako v Syrtě a ještě ve městě Sabha
na jihu země jsou poslední významná místa, která kladou rebelům odpor. Sedíme v Toyotě, která má na nákladním prostoru připevněné odpalovací zařízení. Korba je plná dřevěných beden plných munice. Za volantem sedí bývalý
major Kaddáfího armády. Míříme k Syrtě na frontovou linii.
„Neměl jsem o Kaddáfím velké iluze a vím, že život pod jeho vládou pro většinu lidí v zemi za moc nestál. Jsem ale voják a ten má v popisu práce poslouchat rozkazy. V každé zemi bez výjimky. Jenže jsem taky otec a mám dva
syny. Tedy měl jsem... Když ke mně přišli, že se chtějí zapojit do revoluce a bojovat proti Kaddáfímu, neměl jsem jediný argument, kterým bych jim dokázal
oponovat. Chtěli získat zbraně z armádního skladu, tak jsem šel do toho s nimi
a připojil se k rebelům. Oba padli v dubnu při bojích na hlavní třídě,“ vzpomíná Mustafa, bývalý major Kaddáfího armády, který teď každý den pendluje
mezi frontovou linií a základnami rebelů nedaleko dobytého města Tawarga.
Místo, odkud rebelové odpalují rakety na město Syrtu, je jedno velké parkoviště aut. Na svých korbách mají pick-upy odpalovací zařízení pro rakety nebo

kulomety. U silnice sedí chlapíci s gumovými kladívky a vtloukají mosazné
nábojnice do pásů. Další jen postávají, klábosí a pijí čaj. Fronta v době klidu
zbraní. I tak je tu ale cítit nervozita. Několikrát proběhne střelba do vzduchu
pro naši kameru. S Mustafou, který zatím vyložil všechen arzenál, se vydáváme na šestihodinovou cestu zpátky do Misuráty. Přes oficiálně dobytá území,
ale i ta mají ke klidu daleko. Za tmy k nám doléhá střelba z okolních vesnic,
jejichž obyvatelé se odmítají rebelům vzdát.
„Líbya Harra! (Svobodná Libye!)“ zní mi v uších odpovědi těch někdy i šestnáctiletých kluků, když jsem se jich vyptával, proč jsou na frontě. Ten večer
jich u Syrty padlo dalších dvacet a sanitky přivážely zraněné do nemocnice
v Misurátě celou noc.
VĚZENÍ ABU SALIM
Hlavní město Tripolis položila revoluce na lopatky za půl druhého dne. A nepomohlo ani to, že Kaddáfí si do něj v minulosti nastěhoval řadu svých věrných.
Jen to dokládá, jak byl plukovníkův režim oblíbený. Až na kontrolní stanoviště
rebelů působí Tripolis přes den jako jakákoliv jiná arabská metropole. Změna
přichází až s večerem. V ulicích křepčí davy lidí s vlajkami a transparenty.
Do dlouhých nočních hodin se ozývá střelba ze samopalů, někdy i z tanků. Zdá
se, že temperamentní lidé palbu do vzduchu milují. Do začátku září oslavné
salvy zabily už dvacet lidí.
Největším magnetem je pro nás bývalé vězení Abu Salim. Tohle jméno v Libyi vyvolává hrůzu. O krutém zacházení s trestanými referovala nevládní organizace Amnesty International po léta. Byla tu soustředěna opozice z celé
země a také se sem dostali Libyjci z proslulé věznice na Guantánamu, kterou
Kaddáfímu vrátily samotné americké úřady. Když revoluce zachvátila Tripolis,
přišli lidé z okolí trestance osvobodit. Na odpor se jim nikdo nestavěl. NATO
totiž předtím precizně zasáhlo administrativní budovu v centru areálu. Dnes
sem přicházejí Libyjci, aby si prohlédli, jakým podmínkám tu lidé byli vystaveni. Jsou mezi nimi i ti, kteří strávili za mřížemi řadu let. V areálu by se měl
údajně nacházet masový hrob z června 1996. Tehdy tu režim nechal popravit
přes tisíc politických vězňů.
STÍNY NA REVOLUCI
V minulosti pracovalo v Libyi několik milionů zahraničních dělníků. Mnozí
z nich přijeli z rovníkové Afriky. Pro Libyjce byli vítanou levnou pracovní
silou, která zemi pomáhala ve všech odvětvích. Jelikož revoluce přinesla do života migrantů zásadní změnu, mnozí Libyjci teď na ně hledí s podezřením.
Považují je za možné Kaddáfího nájemné vojáky, tzv. mutasaka.
Kaddáfí totiž Libyjcům nevěřil. Proto si prostřednictvím izraelské agentury
pořizoval bojovníky z Čadu a dalších zemí, kteří měli jeho systém bránit proti
vlastním občanům. Izraelci si za každého Kaddáfího žoldáka účtovali dva tisíce dolarů na den. Byl to výhodný obchod. Samotným žoldákům totiž platili
údajně jen sto dolarů na den. Není to tedy „pouze“ okupace Palestiny, která
naladila libyjskou společnost tak silně protiizraelsky.
Libyjci slaví, ale zahraniční dělníci mnoho důvodů k radosti nemají. Těžko
říci, kolik jich už za barvu své tmavé kůže krutě zaplatilo. Do rybářského
přístavu nedaleko Tripolisu se jich uchýlilo na patnáct stovek. V přístřešcích
z dek tady už měsíce živoří bez pravidelného přístupu k pitné vodě.
AŽ NADŠENÍ USTOUPÍ
V příštích týdnech a měsících bude určitě zajímavé sledovat vývoj v zemi,
která má oproti sousednímu chudému a přelidněnému Egyptu jen šest a půl
milionu obyvatel. Na jedné straně se může radovat ze svého ropného bohatství (před revolucí Libye vytěžila denně zhruba 1,6 milionu barelů) a zásob
zemního plynu. Na rozdíl od mnoha jiných arabských států ji také nesužují
sektářské spory. Libyjskou společnost totiž tvoří pouze sunnitští muslimové.
Na druhé straně se jedná o velmi konzervativní zemi s tradiční kmenovou
strukturou. Většinu obyvatel nyní pojí revoluční duch, ale už dnes je rozdělují
drobné spory. Několikrát došlo ke střetům mezi samotnými rebely. Zatímco
lidé v Bengází a Tripolisu zpravidla vesele slaví, na frontových liniích umírají
především bojovníci z města Misuráta. Třetí největší město bude za svůj lví
podíl v konfrontaci s bývalým režimem určitě chtít větší prostor v rozhodování
o tom novém. V neposlední řadě pak bude stále patrnější propast mezi obyvateli, kteří sní o sekulární zemi inspirované Západem a salafistickými muslimy,
kteří mají za vzor koránské období z dob proroka Mohameda. A ano, ropa.
Západní státy, které se na pomoci rebelům významnou rolí podílely, si budou
chtít ohlídat budoucí obchod s černým zlatem. A nebudou to jen ony. K porážce Kaddáfího velkou měrou pomohl třeba i Katar nebo Turecko, které svými ostrými lokty získává v oblasti Blízkého východu a severní Afriky stále větší vliv.
I přes zmíněné nástrahy a komplikace zůstávám mírným optimistou. Nejen Libye, ale i další země v regionu severní Afriky a Blízkého východu se vydávají
na hodně dlouhou a dosud nepoznanou cestu. Dnešní generace mladých lidí je
i díky moderním technologiím a sdělovacím prostředkům, které jí nabízejí srovnání s okolním světem, jiná. Touha po demokratickém uspořádání a možnosti více
rozhodovat o svých životech tady je a sílí.
Tomáš Halda, úvodní slovo Majka Schillerová
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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

28. 10.
9.30 hod.

Slavnostní odhalení
nově zrekonstruovaného
pomníku + kladení věnců

Pořádá

Místo

Město Sezemice

Pomník obětem
I. a II. světové války
– u hřbitova

28. 10.
Lampiónový průvod
16.00 hod.

Knihovna Sezemice
a Město Sezemice

Sál
Sezemického domu
+ průvod městem

31. 10.
Halloween
17.00 hod.

Knihovna Sezemice

Knihovna Sezemice

Cyklus 15 seminářů Mudry,
Knihovna Sezemice
Mandaly a mé zdraví

Knihovna Sezemice

2. 11.
9.30 hod.

Koncert varhanní hudby
12. 11.
– Magdalena Vlasáková,
16.00 hod.
Marek Scholle

Město Sezemice

Kostel Sezemice

Výstava fotografií
15. 11.
Tomáše Haldy
18.00 hod.
+ dia show z cest

Město Sezemice

Sezemická
radnice – chodba
Sál
Sezemického domu

Knihovna Sezemice
a Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Město Sezemice

Před radnicí
Sezemice + sál
Sezemického domu

26. 11.

Předvánoční bleší trh
a vánoční dílna

27. 11.
Rozsvícení vánočního
18.00 hod. stromu + ohňostroj
4. 12.

Mikulášská besídka

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

17. 12.

Vánoční koncert
k poslechu i k tanci,
orchestr Chorus Chrudim

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Vánoční koncert
Východočeské tiskárny,
21. 12.
Města Sezemice
18.00 hod. a Sezemického domu
– Pásmo vánočních koled
skladatele Petra Židka

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Vánoční půjčování
22. 12.
v Městské knihovně
10.00–
aneb poslední půjčování
19.00 hod.
v roce 2011

Knihovna Sezemice

Knihovna Sezemice

SENÁTOR ANTL DAROVAL STOVKY MÍČŮ MLADÝM SPORTOVCŮM
V průběhu měsíce září a října 2011 rozvezl senátor JUDr. Miroslav Antl do
každého mládežnického fotbalového oddílu ve svém senátním obvodě
deset nových kvalitních fotbalových míčů značky Mitre Calcio. Miroslav
Antl, sám dlouholetý aktivní sportovec, před volbami slíbil, že bude podporovat spolkovou a sportovní činnost, zejména rozvoj mládežnického
sportu – a tímto plní další ze svých předvolebních slibů.

Senátor Miroslav Antl již v roce 2009 daroval 200 000 Kč na podporu
spolků v regionu a v letošním roce nakoupil 560 fotbalových, volejbalových a basketbalových míčů pro 56 mládežnických oddílů v tržní hodnotě
cca 320 000 Kč. Protože se JUDr. Miroslav Antl již dlouhá léta setkává
s neuvěřitelným plýtváním veřejných peněz a předražováním různých zakázek, rozhodl se, že si sám vyzkouší, zda jde ušetřit finance při nákupu,
pokud má člověk zájem. Sportovní míče pro mládežnická mužstva, které
tvoří fotbalové míče tradičního anglického výrobce MITRE, volejbalové
míče prémiové japonské značky MIKASA a basketbalové míče předního
světového výrobce MOLTEN se panu senátorovi podařilo (zcela legálně )
nakoupit za poloviční ceny. V době probíhající krize a nedostatku finančních prostředků na provoz sportovních oddílů a klubů, udělaly darované
míče (podle slov sportovních činovníků) dětem velkou radost a ušetřily
oddílům nutné finanční náklady. Volejbalová a basketbalová družstva
mládeže Antlova rozsáhlého senátního obvodu (číslo 48) se mohou těšit
na míče v průběhu tohoto podzimu po zahájení jejich soutěžních utkání.

Podzimní knihovna
Tak jako se ptáci pomalu vydávají na cestu a vrací se do teplých krajin,
tak se i děti vrátily do školních lavic a „dospělci“ pomalu dokončují zazimování svých zahrádek. Všichni se pak jako naši věrní čtenáři vracejí
k nám do knihovny, aby si sychravé dny, které nastupují, zpříjemnili dobrou knihou, nebo děti pátrají po povinné četbě, aby vyhověly školním
osnovám. Z hlediska návštěvnosti patří podzim k těm náročnějším obdobím, snažíme se Vám přesto a nebo právě proto vymýšlet stále nové
akce a samozřejmě Vás zásobujeme novými knihami. Pro novinky i letos vyrážíme na knižní veletrh do Havlíčkova Brodu a v příštím článku se
dozvíte, co jsme přivezli. V listopadu rozjíždíme nový cyklus přednášek
pro školáky a to není zdaleka vše. Již tradičně se sejdeme 28. 10. 2011
na Podzimním odpoledni pro celou rodinu, které zakončí lampiónový
průvod. Nezapomeneme ani na oblíbený Halloween, rozjedeme cyklus
Mudry, Mandaly a mé zdraví s lektorkou Vladimírou Skřivánkovou, určený
nejen maminkám na mateřské dovolené, začíná 2. 11. 2011 v 9.30 hod.
Dále pracujeme s maminkami z Dětského centra Veská a klienty z Domovinky v Sezemicích. Připravujeme také spolupráci s obyvateli DPS, kterým
bychom rádi usnadnili půjčování knih přímou donáškou. Do nového roku
plánujeme rozjezd práce klubu pro čtenáře od 2 let. Zveme proto maminky, které by se rády staly jeho členy, aby neváhaly a vyplnily přihlášky,
které jsou ke stažení na www stránkách, nebo v knihovně, neboť počet
členů bude omezen, aby práce byla opravdu přínosná pro naše nejmenší
a jejich doprovod. Již jsme klub vybavili spoustou her, knih a materiálů,
takže se budeme těšit na 2. 1. 2012, kdy společně začínáme. Do konce
roku se ještě těšte na Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční půjčování a Mikuláše. V těchto dnech také rozjíždíme v knihovně předvánoční
prodej knih za výhodné ceny. Myslím, že o nutnosti vést děti ke čtení
jsem psala už dost, proto napíši jen: Rádi Vám s výběrem poradíme. Další
novinou bude od roku 2012 nová otvírací doba. Každý čtvrtek budete
moci najít knihovnu otevřenou až do 19.00 hod. Po dobu tří měsíců,
protože je to provoz zkušební. Nemohu říci, že já osobně tuto změnu
podporuji, protože za svou téměř desetiletou působnost v naší knihovně,
po mnoha anketách a dotazech na Vaši spokojenost jsem nezaznamenala, že by otevírací doba byla nedostatečná. Přesto chceme, aby byla
knihovna dostupná všem, a na doporučení Metodického oddělení Krajské
knihovny zkušební provoz zavedeme. Pokud se prodloužení otvírací doby
osvědčí, bude pro Vás upravena natrvalo. I nadále Vás prosím, abyste nám
případné připomínky k naší práci, návrhy a zlepšováky psali.
Chceme tu být pro Vás.
Petra Procházková

Inzerce
„KAPR NA VÁŠ STŮL NEJEN O VÁNOCÍCH“.
V Lukovně již probíhá prodej kaprů.
Bližší informace a objednávky na telefonu 606 222 507
PRODÁM ZAHRADNÍ CHATKU v zahrádkářské kolonii,
na městském pozemku, bez sociálního zařízení, 220 V.
Kontakt: 602 469 619

Výživové poradenství Studio Duo, Sezemice. Diagnostika zdraví bezbolestnou
přístrojovou technikou Vám odhalí oslabená místa v těle.
Objednat se můžete na tel.: 773 750 052, p. Jůzová, první konzultace zdarma.

www.sezemice.cz

9

Dříve a nyní
Snímky M. Balcara nás vrátily o několik desítek let zpátky, až do období
2. světové války.
Jak se ona místa od té doby změnila, posuďte sami.
Rádi uveřejníme i Vaše zajímavé snímky v rubrice „Dříve a nyní“
1

3

4

1. Na obickách – svoz koz za 2. světové války
2. Mezi Mosty v květnu 2011
3. Malé náměstí v roce 1905
4. Tyršovo náměstí v červenci 2007
2
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Školství
Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům.
Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu
Pardubice – Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů
v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za
současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého
demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.
Na situaci ve školství se díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních
samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy
a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami
a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani média, se ze škol
ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci sítě středních škol již pod
tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní
rovněž ministr školství.
Změny proběhly také na Pardubicku a Chrudimsku
V roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké
školy na obce (k 31. 12. 2010), byla sloučena Základní škola při nemocnici
Pardubice se Základní školou a Praktickou školou Pardubice (k 31. 10.
2010), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání)
ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum Technických
lyceí ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3). V letošním roce pak byly sloučeny
Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice a Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Pardubice – Polabiny, Poděbradská 94, (k 1. 7.
2011), Základní škola a praktická škola Pardubice se Základní školou při
nemocnici Chrudim (k 1. 7. 2011), Gymnázium Přelouč, Obránců míru,
1025 a Střední odborné učiliště technické Přelouč, Dukelské náměstí 1513
(k 1. 8. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických
oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 skončí
akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák
studium dokončí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu,
abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku
nových oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné
a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením,
kde žáky vyučují kvalitní pedagogové.
Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu
jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce
– tedy oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník – Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz
na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Rozšiřujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšířila nabídka o několik nových
oborů vzdělání – Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik
plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již
druhým rokem byly otevřeny obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že
zájem o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru
s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat školu
s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit.
Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti
s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory.
Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních
škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky

jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro
další postup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním roce 2012
–2013 stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích
zkoušek.
Investujeme do škol a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen
ve výši 311 812 tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč.
V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční
prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství).
Nejvýznamnější investiční akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve
školách v tomto roce patří výstavba sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v Pardubicích
a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny na Gymnáziu Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská
Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk.
Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek
sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.
Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Více na www.pardubickykraj.cz, www.janapernicova.cz
Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní
situace. Mladí lidé nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich
generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí
někteří z nás. V době živelných pohrom, při záchraně životů u těžkých dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy i nezbytných
znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál, který je
však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, aby jej mladí lidé
mohli uplatnit. A nemluvíme nyní jen o vypjatých životních situacích, ale především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu
měla celá naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je nutno
vrátit k jeho zdravým kořenům.

Sport
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
První zářijový víkend se na plzeňské střelnici konalo finále ČPTM (Český
pohár talentované mládeže). Součtem výsledků ze tří kol bylo nominováno 15 nejlepších střelců z každé disciplíny. Z našich postoupila ve všech
třech disciplínách SM 60, SM 3x20, VzPu 40 ran puškařka V. Štěrbová
a K. Dvořáková v SM 60 ran. Pistolář L. Blažek postoupil v LP 60 ran.
Souběžně v těchto dnech 2. 9.–4. 9. probíhalo finále ČP (Český pohár).
V pátek si J. Novák odstřílel disciplínu VzPu 60 ran – junioři a s 575 body
se umístil na 10. místě. V sobotu se zadařilo. T. Čihák si dobře vedl v disciplíně LM 60 ran vleže – muži. 594 bodů mu přineslo 6. místo a tím si
zajistil osmičlenný rozstřel ve finále. Ochozy finálové haly byly plné diváků, kteří se těšili na souboj mužské části těch nejlepších. T. Čihák se utkal
s takovými veličinami, jako jsou olympionici Varga nebo Bečvář. Finále
ustál a 6. příčku si udržel.
I pistolář J. Forman zabodoval v disciplíně VzPi 60 ran. V kategorii junioři
si s 555 body pojistil 5. místo a i on se zúčastnil rozstřelu ve finálové hale,
kde si svoji pozici obhájil. Štěstí neopustilo J. Formana ani v neděli. V disciplíně LP 60 ran – junioři si s 514 body zajistil 5. místo a opět se utkal se
svými soupeři ve finálové hale. Jak jinak, i finále dopadlo pro něho dobře.
Ale i puškař J. Novák si nevedl v tento den špatně. V polohové disciplíně
LM 3x40 ran – junioři vystřílel 12. místo s 1120 body.
A jsou tu další víkendové dny, které opět trávíme v Plzni. Na střelnici se
sjeli 9. 9.–11. 9. závodníci z celé republiky na Mistrovství ČR 2011 ve
sportovní střelbě z kulových zbraní. Hned první den byl pro trenéra
F. Čiháka a střelce hektický.
V puškové disciplíně LM 60 ran vleže – muži se T. Čihák umístil na
11. místě s 593 body. V téže disciplíně, ale v juniorech si J. Novák vystřílel
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576 bodů a skončil osmnáctý. V pistolové disciplíně LP 60 ran – junioři
bodoval J. Forman a 6. místo za 506 bodů mu právem náleží. Stejnou
disciplínu si v dorostu odstřílel i L. Blažek a jeho 13. příčka je slušná.
Druhý den zalehl na palebnou čáru J. Novák. V disciplíně LM 3x40 ran
– junioři mu napočítali 1120 bodů a 11. místo bylo jeho. Ještě nám zbývaly soutěže děvčat. K. Dvořáková odstřílela disciplínu SM 60 ran vleže
a V. Štěrbová soutěžila ve dvou disciplínách SM 60 ran a v polohách
3x20 ran.
Na sobotu 17. 9. jsme byli pozváni královéhradeckými střelci na soutěž
„Velká cena HK“. Tam jsme si změřili své síly se střelci z Polska a Německa a ostudu jsme si neudělali.
Na disciplínu SM 60 ran – dorostenci nastoupili J. Novák, který si vystřílel
pěkné druhé místo za 588 bodů a J. Burda byl devátý s 569 body. I dorostenky se v této disciplíně neztratily.
V. Štěrbová nastřílela 584 bodů a získala druhé místo. Těsně za ní, tedy
třetí pozici obsadila L. Hrobařová s 561 body. V kategorii ženy nás zastupovala J. Adamová, která skončila s 572 body na devátém místě.
V polohovém závodě SM 3x20 ran – dorost si vítězství užil J. Novák. Za
564 body si vybojoval 1. příčku. Neoblíbené bramborové tj. 4. místo si odnesla V. Štěrbová za 542 body.
Začátkem školního roku opět začínají pravidelné tréninkové hodiny pro
mladší střelce, kteří si doteď užívali prázdnin.
SSK Sezemice
ORIENTAČNÍ BĚH V MALÝCH KOLODĚJÍCH
V neděli 18. 9. 2011 od 14 hodin se v Malých Kolodějích uskutečnil již
čtvrtý ročník orientačního běhu. Pro účastníky byly připraveny tři tratě
rozdělené dle věku a sil jednotlivců. Závodníci při prezentaci obdrželi
mapu s vyznačenou trasou a průkazku pro označování kontrol. Letos byly
dvě tratě označené fáborky, jedna pro ty úplně nejmenší závodníky, druhá byla pro starší závodníky. Třetí trať byla pro odvážné, protože tato
trať nebyla značená fáborky, a tak se závodníci museli spolehnout pouze
na mapu a svůj orientační smysl.
Na start se postavilo 72 závodníků. Předpověď počasí nebyla příliš lákavá,
ale bylo vidět, že nás ani špatné počasí neodradí. Nakonec vše proběhlo
za pěkného počasí a snad všichni jsme se dostali domů před deštěm.
Všem účastníkům letošního běhu gratulujeme, děkujeme za jejich účast
a již nyní se těšíme na pátý ročník orientačního běhu, který se uskuteční
opět na začátku školního roku. Můžete se těšit na nové a záludnější tratě.
Tímto chceme pozvat i rodiče, aby se nebáli a vyzkoušeli si to na vlastní
kůži. Tak za rok nashledanou!
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Závodníkům přijela pomoct početná skupina členů ZKO Sezemice a vydržela je podporovat a fandit po celou dobu trvání akce. Vše nakonec
vyšlo nad očekávání. Andreas Extra Temperament se umístil na 8. místě
s celkovým počtem 270 bodů (86, 93, 91), Forta Marko Gero na 7. místě
s celkovým počtem 272 bodů (97, 86, 89), Barney Lebensborn se umístil
na 3. místě a stal se druhým vicemistrem tohoto mistrovství s celkovým
počtem 283 bodů (94, 90, 99), s nejlepší obranou tohoto mistrovství,
Dagger de Alphaville Bohemia se umístila na 2. místě s celkovým počtem
286 bodů (98, 97, 91) a stala se vicemistryní s nejlepší poslušností mistrovství. Mistrem České republiky se stal pak D’Artagnan Lebensborn
s celkovým počtem 292 bodů (99, 96, 97) s nejlepší stopou mistrovství,
který se tím pádem automaticky kvalifikoval na mistrovství světa Belgických ovčáků 2012 v Itálii.

Mistrovství bylo velmi pěkně připravené, pro všechny závodníky byly zajištěné výborné podmínky. Tato akce skončila s neskutečně skvělým výsledkem pro Sezemickou kynologickou organizaci, což bylo odměnou za
velmi tvrdou přípravu.
TJ SPARTAK SEZEMICE – ODBOR SPORT PRO VŠECHNY

ROZPIS CVIČENÍ 2011 – 2012
zahájení

Dále děkujeme všem pořadatelům závodu, bez nich by nebylo možné
tento závod uskutečnit: Simona Petrásová, Jana Walderová, Pavel Walder, Radka Kmentová, Milan Kment, Jiřina Chejnová, Markéta Remešová,
Martin Remeš, Jiří Jozíf, Milan Klenor. O občerstvení se postarala Drahuška Zvěřinová. Děkujeme oddílu orientačního běhu Lokomotiva Pardubice
za zapůjčení kontrol a všem sponzorům závodu (Walderovi, Remešovi,
Pařízkovi, Zvěřinovi, Miloš Kudrna, Jiří Rudolf, Martin Kolovratník).
AGILITY
Ve dnech 23.–25. 9. 2011 se konalo v areálu atletického stadionu TJ
Spartak Třebíč XV. Mistrovství České republiky belgických ovčáků, které
pořádal Czech Malinois Club. Závodu se celkem zúčastnilo 36 závodníků.
Za kynologickou organizaci ZKO Sezemice nastoupilo 5 závodníků, Dita
Finsterle s fenou Forta Marko Gero, Jan Jirásek se psem Andreas Extra
Temperament, Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn, Tomáš Taubner se psem D’Artagnan Lebensborn a Lucie Kaločová s fenou Dagger de
Alphaville Bohemia, které tým ZKO Sezemice pomáhal s přípravou na vrcholové závody.
Letošní mistrovství posuzovali pánové Stanislav Ševčík (stopa), Martin Pejša (poslušnost) a Jaroslav Hodek (obrana). Figurování technické části se
zhostil Radek Kupka a kontrolních výkonů Jaroslav Labík.

rodiče a děti
žákyně
žáci
dětský AE – začátečníci
dětský AE – pokročilí

čtvrtek
pondělí
pátek
středa
čtvrtek

17.00 – 18.00 hod.
17.00 – 18.30 hod.
17.00 – 18.30 hod.
17.00 – 18.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.

zdravotní cvičení
s Martinou

úterý

18.30 – 19.30 hod.

relaxační cvičení
s Janou

úterý, pátek

17.00 – 18.00 hod.

muži mladší
muži starší
karate
florbal

úterý, pátek
pátek
středa
neděle

20.00 – 21.00 hod.
19.00 – 20.00 hod.
18.00 – 19.30 hod.
18.30 – 20.00 hod.

pondělí liché
pondělí sudé
středa
čtvrtek lichý
čtvrtek sudý

18.30 – 19.30 hod.
18.30 – 19.30 hod.
20.00 – 21.00 hod.
19.30 – 20.30 hod.
19.30 – 20.30 hod.

9. 12. 2011

21. 10. 2011
6. 11. 2011

AE ženy
body styling
prvky zumby
problémové partie
aerobic, P-class
bříško, zadeček, strečink

Eva
Martina
Romana
Šárka
Renata
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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%

TRUHLÁŘSTVÍ

PRODÁVÁME
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO

Zakázková výroba:
Kuchyně
Vestavné skříně
Nábytek
Postele
Dveře
Pergoly, atd.

Truhlářství – Lukáš Hrdlička
Žižkova 606, 533 04 Sezemice
Tel.: 605 480 739
E-mail: matrixl@seznam.cz

Zumba Centrum Pardubice
Vás zve na pravidelné lekce Zumby,
které se konají každé úterý
v 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ Sezemice.
Uděláte dobrou věc pro svoje zdraví a zároveň se
pobavíte v rytmu latinsko-amerických,
ale i evropských hitů.
Nikdy není pozdě začít. Těšíme se na Vás.

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

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

Pneuservis STAN-DA
pro osobní, dodávková a Off Road vozidla. Prodej nových
a použitých pneu. Otevírací doba od 7.00 do 16.00 hod. po tel.
dohodě otevřeno od 16.00 do 22.00 hod. vč. víkendu.
Cena za přezutí vozidla od 450 Kč.
Kontakt: Petr Staněk
Hybešova 312, 533 03 Dašice
Tel.: 773 682 959 • www.stan-da.cz
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