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Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 11. 9. 2012
Usnesení č. Z/24/4/2012
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto schvaluje
Usnesení č. Z/25/4/2012
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. Z/26/4/2012
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 6. 2012
Usnesení č. Z/27/4/2012
Zastupitelstvo města dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí
zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2011 bez
výhrad
Usnesení č. Z/28/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje
prodej pozemku p. č. 134/1 v k. ú. Sezemice n. Loučnou o výměře 117 m2
– ostatní plocha – zeleň
Usnesení č. Z/29/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 603/2, 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 15. 8. 2012 do 31. 8. 2012
II. schvaluje prodej pozemku st. p. č. 603/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 21 m2 z majetku Města Sezemice za kupní cenu ve výši
8 400 Kč, 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/30/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci majetkového vypořádání pozemků v rámci provedené stavby „Cyklistická stezka kunětický
most – Sezemice, 1. etapa kunětický most – Počaply“
II. konstatuje, že záměr města převést bezúplatně část pozemku p. č.
436/11 nově označenou jako p. p. č. 436/12 ostatní plocha – silnice
o výměře 590 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů od 15. 8. 2012 do 31. 8. 2012
III. schvaluje změnu bodu III. usnesení ZM č. Z/11/1/2011 ze dne 22. 2.
2012 takto:
1. výkup části pozemku st. p. č. 6 nově označené jako p. č. 471 o výměře 31 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, z majetku DH, RŠ
a MŠ do majetku města Sezemice za cenu 100 Kč/m2
2. výkup části pozemku p. č. 8/1 nově označené jako p. č. 8/4 o výměře 4 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, z majetku DH a RŠ
do majetku města Sezemice za cenu 100 Kč/m2
3. výkup části pozemku p. č. 8/2 nově označené jako p. č. 8/5 o výměře 4 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, z majetku DH a RŠ
do majetku města Sezemice do majetku města Sezemice za cenu
100 Kč/m2
4. výkup části pozemku p. č. 8/3 nově označené jako p. č. 8/6 o výměře 56 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, z majetku PH do majetku města Sezemice za cenu 100 Kč/m2 vše v obci Sezemice a k. ú.
Počaply nad Loučnou, se všemi součástmi a příslušenstvím
IV. schvaluje bezúplatný převod z majetku Pardubického kraje do majetku města Sezemice:
1. část pozemku p. č. 406/7 nově označeného jako p. p. č. 406/37
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 251 m2
2. část pozemků p. č. 436/1 nově označené jako p. p. č. 436/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 109 m2 a p. p. č. 436/14
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 157 m2, vše v obci
Sezemice a k. ú. Počaply nad Loučnou, se všemi součástmi a příslušenstvím
V. schvaluje bezúplatný převod z majetku města Sezemice do majetku
Pardubického kraje:
1. část pozemku p. č. 436/11 nově označeného jako p. p. č. 436/12
ostatní plocha – silnice o výměře 590 m2
VI. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemků dle bodu III., IV. a V. tohoto usnesení
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Usnesení č. Z/31/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci nabídky společnosti HB
stavební s. r. o., se sídlem Sezemice, Třebízského 177 – daru nemovitostí – pozemků p. č. 387/1, 387/10, 388/1, 388/9, 388/10, 389/1 vše
v k. ú. Sezemice nad Loučnou včetně nabídky prodeje vybudované komunikace na části těchto pozemků a inženýrských sítí (veřejné osvětlení, kabelová televize, vodovod, kanalizace)
II. schvaluje převod následujícího majetku z vlastnictví firmy HB stavební
s. r. o., se sídlem Sezemice, Třebízského 177 do majetku města Sezemice:
1. pozemky p. č. 387/1, 387/10, 388/1, 388/9, 388/10, 389/1 o celkové výměře 4 180 m2 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou formou darovací smlouvy
2. komunikace na pozemcích p. č. 377/34, 377/43, 387/1, 387/10,
388/9 a 388/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, inženýrské sítě
– veřejné osvětlení, kabelová televize, vodovod, kanalizace na pozemcích p. č. 377/34, 379, 387/1, 388/9, 388/10, 389/1, 1761/3
a 1963/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou včetně všech souvisejících
pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy formou kupní
smlouvy za celkovou kupní cenu ve výši 15 000 Kč včetně DPH
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
majetku uvedeného v bodu II. do majetku města Sezemice
Usnesení č. Z/32/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
II. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1885/2 o výměře 337 m2
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Sezemice
s omezujícími podmínkami na 10 let uvedenými v důvodové zprávě
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku p. č. 1885/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou dle bodu I. tohoto usnesení do majetku města Sezemice
Usnesení č. Z/33/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje
dodatek č. 1 ke Směrnici k rozpočtovému hospodaření č. 12/2009
Usnesení č. Z/34/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle § 178
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle §§ 27–37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném a účinném znění, s účinností
dnem schválení vydává dodatek č. 2 k zřizovací listině příspěvkové organizace města Sezemice ze dne 15. 9. 2009, č. j. 4327/2009 dle předloženého návrhu
Usnesení č. Z/35/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí smlouvu ze dne 29. 6. 2012 uzavřenou mezi Městem Sezemice a Pardubickým krajem na poskytnutí investiční dotace
z rozpočtových prostředků pardubického kraje na akci „Bioplynová
stanice Sezemice – příprava území pro výstavbu“
II. souhlasí, aby dotace byla využita na realizaci elektro přípojky v areálu
Bioplynové stanice Sezemice
III. schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje ve výši 350 tisíc Kč na akci „Bioplynová stanice
Sezemice – příprava území pro výstavbu“
Usnesení č. Z/36/4/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočtové změny č. 1–12 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 2/2012
Usnesení č. Z/37/4/2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Bohuslava Kopeckého o uvažovaném odstoupení z funkce starosty
PŘÍSPĚVKY DO SEZEMICKÝCH NOVIN
Vážení spoluobčané a případní zájemci o přispívání do Sezemických novin. Vzhledem k tomu že opakování je matka moudrosti, opět Vás upozorňujeme na možnost přispívání do Sezemických novin, které vycházejí
každý sudý měsíc, tedy 6x za rok.
Uzávěrka do aktuálního čísla je vždy k polovině daného měsíce. Příspěvky
však můžete zasílat nepřetržitě a to na adresy knihovna@sezemice.cz,
nebo monika.liduchova@sezemice.cz.
Případní zájemci o placenou inzerci se mohou obracet na stejné kontakty.
Uzávěrka do předvánočního a zároveň posledního čísla v roce 2012, bude
10. prosince. Těšíme se na Vaše příspěvky. Případné informace, či dotazy
zodpoví členové redakční rady na uvedených emailech.
Petra Procházková
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Informujeme

Vítání občanků

Vážení spoluobčané, přinášíme vám přehled akcí, které se konají v Sezemicích do konce roku. Věříme, že se s námi v nadcházejícím předvánočním čase zastavíte a společně prožijeme krásné chvíle.
Těšíme se na Vás.
Město Sezemice a Městská knihovna Sezemice
Datum/Čas
31. 10.
17.00
2. 11.
16.00

Akce

Pořádá

Halloween

Knihovna Sezemice

Lampionový průvod

Knihovna Sezemice
Město Sezemice

15. 11. 18.00 REIKI v praxi
1. 12.
Předvánoční bleší trh
9.30–16.00 a vánoční dílna
Mikulášská besídka
2. 12.
Rozsvícení vánočního
16.00–18.00
stromu
Koncert k poslechu
13. 12.
i k tanci s duem Chorus
17.00
– Jaromír Bečka + Nina
Vypouštění balónků
14. 12.
s Impulsem
Vánoční půjčování
v Městské knihovně
20. 12.
aneb poslední půjčování
v roce 2012
Vánoční koncert
21. 12.
Města Sezemice
18.00
a Východočeské tiskárny
Předštědrovečerní
setkání u vánočního
23. 12.
stromečku – vánoční
17.30
koledy, živý betlém,
občerstvení…

Knihovna Sezemice
Knihovna Sezemice
Město Sezemice
Město Sezemice

Místo
Knihovna Sezemice
sraz
u Sezemického domu
+ průvod městem
Knihovna Sezemice
Sál
Sezemického domu
Sál Sezemického
domu, před sálem
Sezemického domu

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Knihovna Sezemice

Hřiště
TJ Spartak Sezemice

Knihovna Sezemice

Knihovna Sezemice

Východočeská
tiskárna
Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Město Sezemice

před sálem
Sezemického domu

Pohádkové pochodování 2012
Již čtvrtým rokem pokračují ve své tradici pochody pro rodiny s dětmi
ve Veské u Sezemic. Pochody napomáhají sblížit děti z Dětského centra
s dětmi „z rodin“ a nabídnout všem příjemně strávenou část víkendu.
Pohádkové pochodování spočívá ve dvou pohádkových pochodech – denním a nočním. Denní pohádkový pochod (letos 15. 9.) je akce během dne,
návštěvníci projdou trasu asi 3 km dlouhou, na 13 stanovištích u pohádkových bytostí plní pohádkové úkoly. V cíli je pro děti připraven diplom,
sladká odměna a buřt, který si hned mohou opéct na ohništi. Komu ještě
zbývají síly, využije prolézačky na hřišti DC Veská.
Noční pohádkový pochod (letos 13. 10.) probíhá večer, za tmy. Koná se
na kratší trase, osvětlené svíčkami. V cíli měli
návštěvníci opět diplom, sladkou odměnu
a místo buřtu tentokrát talíř výborné
bramborové polévky přímo od kuchaře Dětského centra Veská.
Pohádkových pochodů se letos
zúčastnilo celkem 400 dětí. Když
k tomu připočteme ještě rodiče
či jiný dospělý doprovod, prošlo areálem Dětského centra
v těchto dvou dnech přibližně 900 lidí.
Pohádkové pochodování se
uskutečnilo za podpory Nadace Vodafone, která obě
akce finančně podpořila.
Velký dík patří také vedení
Dětského centra, které poskytlo zázemí ve svých prostorách. Nesmíme zapomenout ani na Městskou
policii Sezemice, která při
obou pochodech zajišťovala bezpečnost návštěvníků.

V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 odst. 1, písm. f) a odst. 4
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět
vítání občánků z iniciativy městského úřadu. Iniciativa musí vycházet ze
strany rodičů dítěte.
Vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích má dlouhodobou tradici
a vždy byl velký zájem o tuto akci, o čemž svědčí stoprocentní účast všech
rodičů a příbuzných nově narozených občánků.
Pokud budou chtít rodiče své miminko slavnostně přivítat do života na
Městském úřadu v Sezemicích, bude nutné, aby oba rodiče požádali písemnou formou o zajištění účasti jejich dítěte na vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích, v žádosti uvedli osobní údaje dítěte a podepsali
prohlášení o tom, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů svého dítěte
k výše uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit rodný list dítěte
a občanské průkazy obou rodičů. Podrobné informace je možné získat
na matrice Městského úřadu Sezemice.
Komise pro občanské záležitosti

Narozeníček
Červen 2012: Emily Klčo
Červenec 2012: Tobias Hlaváček, Anna Novotná
Srpen 2012: Michal Dudek, Viktor Mohaupt,
Tereza Bocková, Eliška Pánková
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.

Hledají nový domov
Dne 4. října byl v Sezemicích (u ZŠ) odchycen pes – kříženec černé barvy,
starý asi 4 roky, na krku měl obojek s karabinou. Pes je hodný, ale smutný, snad někomu doma chybí. Pokud se v brzké době nepřihlásí původní
majitel, budeme pro něho hledat nový domov.
Pro vydání psa se dostavte na služebnu Městské policie Sezemice.
Platí i pro případné zájemce – telefon 602 413 250.
Děkujeme

Hodným lidem darujeme tohoto křížence černo-šedé barvy,
starého asi 4 roky. Pejsek je živý, ale moc milý
a zasloužil by si konečně nový domov. V případě zájmu kontaktujte
služebnu Městské policie Sezemice, telefon 602 413 250.
Děkujeme

www.sezemice.cz
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Podzim v knihovně
Městská knihovna Sezemice pro Vás na podzim a závěr roku opět přichystala mnoho nových, ale i tradičních akcí. Stále se také snažíme upravovat
provoz knihovny tak, aby vyhovoval co největšímu počtu návštěvníků.
Nejprve bych Vás ráda upozornila na novou otevírací dobu. Aktuální je:
Pondělí 9.00–17.00 hod., úterý 11.00–15.00 hod., středa 9.00–17.00 hod.
a čtvrtek 9.00–18.00 hod. Věříme, že Vám tyto úpravy budou vyhovovat
už z toho důvodu, že vycházely z Vašich připomínek a přání. Především
úterý, kdy jsme otevřeli knihovnu nově s ohledem na odpolední vyučování základní školy, se rychle stalo oblíbeným hlavně u dětí. Dále bych Vás
ráda upozornila na zpřísněné kontroly knih při jejich vracení. Stále častěji
se nám totiž knihy vracejí poškozené. Polité, počmárané či jinak znehodnocené. Nehoda se samozřejmě může stát, „zaúřadovat“ mohou i malé
děti, nebo zvířátka, to se dá vše pochopit a vyřešit, když je dobrá vůle, jde
vše. Ve většině případů se nám také daří se čtenářem společná domluva
a řešení. Bohužel musíme řešit i situace opačné. Proto bych Vás ráda touto
cestou požádala, abyste věnovali knihám zvýšenou pozornost jak při jejich půjčování, tak používání. Zjištěná poškození prosím neprodleně hlaste. Myslím, že všichni chceme totéž. Mít v knihovně čisté a kvalitní knihy.
Proto je pro Vás nakupujeme, proto je obalujeme a proto také dětem již
v mateřské škole povídáme o tom jak se ke knihám chovat. Společně to
jistě zvládneme. V článku z dětského oddělení se dočtete o připravovaných akcích a práci s našimi dětmi. Doplním jen, že od listopadu budou
opět všechny třídy základní školy chodit na besedy do knihovny. Budou
pro ně připraveny nové programy. Vedle Pasování prvňáčků, které jsme
mírně upravili, je čeká také Knihování, Klíčování, Fantazírování a Filozofování. Pro nejmenší pak připravujeme Pohádkoterapii a zapomenout
nesmím ani na novinky, které pro Vás přivezeme z knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě. Již teď mohu slíbit novinku Michala Viewegha Mráz
přichází z hradu či tolik diskutovaný bestseller E. L. Jamesové Padesát
odstínů šedi, který se stal šlágrem po celém světě i přes ne příliš lichotivé
recenze. Věřím, že tak jako vždy si každý, kdo bude chtít, najde knihu,
kterou si bude moci zpříjemnit barevný podzim.
Petra Procházková

V Betlémáčku jsme tak měli možnost přivítat nového a také nejmenšího
a nejmladšího člena – Terezku Dostálovou. S blížícím se halloweenem
čeká na děti výroba lampiček. Pro ty starší pak večer s halloweenským

PESTRÝ PODZIM V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Podzim v knihovně opravdu byl, je a bude pestrý. Začal celostátním týdnem knihoven, tentokrát s názvem: „Čti a žij zdravě.“ Při této příležitosti
jsme uspořádali besedu s A. Matějkovou, mistrem Reiki. Pozastavili jsme
se nad knihami, které nás potěšily, vyléčily a v neposlední řadě i uzdravují.
Řekli jsme si pár slov o metodě přírodního léčení a energii zaměřené nejen

na dospělé, ale i děti. Na další besedu a její pokračování nejen o energiích
se tak můžete těšit 15. listopadu 2012. V týdnu knihoven jsme nezapomněli ani na naše malé budoucí čtenáře z MŠ Sezemice. Výběrem knih,
které jsou pro ně inspirací, zábavou i poučením jsme si společně zasoutěžili a vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Na konci samozřejmě nechyběla
sladká odměna a tu si zasloužily všechny děti.
Vy, kdo jste k nám do knihovny zavítali, určitě jste si všimli barevné podzimní výzdoby plné krásných dýní, lístečků a strašidýlek. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem, kteří nám dýně přinesli a přispěli tak ke krásné
výzdobě naší knihovny. Na této podzimní výzdobě se také podílel i náš
kroužek Betlémáček. Přesto, že plno dětí z Betlémáčku začalo chodit do
školky, zůstaly nám věrné a scházíme se i nadále v pondělí dopoledne.
Pokud budete mít maminky s dětmi (a nejen maminky) zájem, přijďte se
za námi do kroužku podívat, popovídat si, něco namalovat či vyrobit, nebo
oslavit. Společně slavíme narozeniny dětí a vítáme i nově narozené.

strašidelným čtením a dílnou v knihovně. Jak už je v úvodu zmiňováno
– podzim je a bude pestrý. Čekají na nás kromě halloweenského večera
i nové knihy, lampionový průvod, výtvarné dílny, Mikuláš a spousta dalších
akcí. Opravdu se máte se na co těšit a z čeho si vybírat. Těšíme se na Vás.
Za dětské oddělení Iva Říhová

Historie praporu roty Nazdar a Sdružení československý
První světová válka přinesla utrpení vojákům, jejich rodinám i obyvatelům všech zúčastněných zemí. S jejím
rozpoutáním se zostřil i národně-osvobozenecký boj národů žijících ve svazku rakousko-uherské monarchie.
Centrem vedení československého odboje se stala Francie.
Významný vliv na postoj četných krajanských spolků po vyhlášení války měly spolky Sokol a Rovnost. Ty se
29. července 1914 rozhodly pro vstup do francouzské armády. Dne 22. srpna 1914 se hromadně dostavilo
k odvodu přes tři sta českých a slovenských dobrovolníků. Mezi prvními byli sokolové, kteří se k odvodu
dostavili s praporem pařížského Sokola v čele, členové spolku Rovnost, ale i členové spolků Čs. číšníků a zahrádkářů ve Francii a řady dalších krajanských spolků.
Odvedení dobrovolníci byli soustředěni ve výcvikovém táboře v Bayonne, kde v počtu 250 mužů vytvořili
první rotu praporu C zařazenou do 2. pochodového pluku 1. pluku cizinecké legie. Díky českému sokolskému pozdravu „nazdar“, kterým se členové pařížského Sokola zdravili, přijala jednotka za svůj název
Compagnie Nazdar – rota Nazdar.
Příslušníci roty Nazdar si získali nejen přízeň svých velitelů pro svoje příkladné chování, ale i srdce civilistů,
obyvatel Bayonne, zejména svými sokolskými vystoupeními.
12. října 1914 byl rotě předán poslancem a starostou města Bayonne panem Garatem bojový prapor, dar
bayonnských dam, na který složili příslušníci roty přísahu. Praporečníkem roty Nazdar se stal Karel Bezdíček,
který prapor opatroval i v okamžicích své hrdinné smrti u Neuville Saint Vaast v Artois.
Prapor pařížského Sokola v roce 1914
Prapor byl z červeného hedvábí se stříbrným lemem a třásněmi, na jeho líci byl vyšit stříbrný lev, podobně
jako na praporu pařížských sokolů, se zdobenou korunou.
Dne 9. května 1915 se rota Nazdar účastnila krvavých bojů v Neuville Saint Vaast a La Targette u Arrasu,
kde utrpěla obrovské ztráty. Mezi těmi, kteří položili životy za svobodu Francie a budoucího Československa,
byl i praporečník roty Nazdar Karel Bezdíček. Tak byl nenávratně ztracen i prapor roty Nazdar.
Náhradou za prapor ztracený v boji byl kroužkem českých dam v Paříži darován dobrovolníkům roty Nazdar v roce 1916 prapor nový, zhotovený podle prvního praporu.
Do období od zahájení 1. světové války sahají i počátky Sdružení československých dobrovolníků ve Francii. V roce 1914 byla při České kolonii – Colonie Tchèque vytvořena sekce pro čsl. dobrovolníky, která se
starala o dobrovolníky na frontě a jejich rodiny.
V říjnu 1919 bylo ustaveno z pozůstalých bratří roty Nazdar a ostatních příslušníků první československé
armády ve Francii samostatné Sdružení československých dobrovolníků ve Francii 1914–1918 Rota Nazdar.
Účelem sdružení bylo pečovat o vdovy a sirotky padlých dobrovolníků, uchovávat památku mrtvých a hájit
mravní a hmotné zájmy svých členů.
V roce 1922 byl zhotoven nový prapor „Sdružení Rota Nazdar“ podle původního praporu s českým lvem
a s uvedením míst bitev, kterých se dobrovolníci a příslušníci první československé armády ve Francii účastnili. V roce 1933 byl prapor obnoven zásluhou Kruhu francouzských legionářů v Praze a předán Sdružení
9. prosince 1933 na československém vyslanectví generálem Otakarem Husákem za přítomnosti velvyslance Štefana Osuského. Na praporu byla uvedena
místa bitev: Champagne, Artois, Alsace, Aisne, Oise, Somme, Verdun a Lorraine,
kterých se účastnili příslušníci roty Nazdar a další dobrovolníci, z nichž byla v roce
1918 vytvořena první československá armáda ve Francii.
Na tento prapor přísahali českoslovenští dobrovolníci z let 1939–1945 pokračovat v tradicích roty Nazdar.
Po uzavření Mnichovské dohody pomáhalo sdružení příchozím uprchlíkům ze
staré vlasti. Většina z nich se přihlásila dobrovolně do československé armády ve
Francii tvořící se v táboře v Agde. Od roku 1944 vznikalo nové Sdružení dobrovolníků a československých vojáků ve Francii 1939–1940. Zaregistrováno bylo
14. května 1946. Dne 7. února 1947 bylo na poradní schůzi delegátů Sdružení čsl.
dobrovolníků 1914–1918 Rota Nazdar a Sdružení dobrovolníků a československých vojáků ve Francii 1939–1940 rozhodnuto o sloučení obou spolků s novým
názvem Association des Volontaires Tchècoslovaques en France 1914–1918 at
1939–1945. Registrováno na policejní prefektuře bylo až 4. května 1951.
Stanovy nového sdružení kladly
svým členům za cíl rozvíjet bratrské
Pařížský Sokol před vystoupením v Remeši 30. května 1914
vztahy mezi členy, uchovávat památku hrdinských činů československých
dobrovolníků, bránit morální a materiální zájmy svých členů, pomáhat morálně, právně a hmotně vdovám a sirotkům po padlých dobrovolnících.
Jedním z cílů Sdružení, plněných
i v dnešní době, je péče o československé vojenské hroby a hřbitovy
ve Francii.
Prapor, zhotovený v roce 1933, byl
stálým používáním při slavnostech i při
posledních rozloučeních se svými členy částečně poničen.
V roce 1961 byla Sdružením československých dobrovolníků ve Francii
1914–1918, 1939–1945 zorganizována mezinárodní sbírka na vytvoření
První skupina českých a slovenských dobrovolníků 23. srpna 1914
nového praporu mezi českoslovenpřed odjezdem do Bayonne
skými krajany žijícími v zahraničí.
Prapor byl zhotoven podle starého
vzoru s tím, že byl na prapor vyšit časový údaj zahrnující období 2. světové války 1939–1945. Prapor byl 28. října
1961 slavnostně předán rotě Nazdar, která jej svěřila dobrovolníkům z 2. světové války, aby jej věrně uchovali
příštím generacím. Prapor převzal čestný předseda sdružení generál Faucher. Během slavnosti, na níž zazněPraporec roty Nazdar z roku 1915
ly státní hymny Československa a Francie, si všichni přítomní znovu uvědomili, jak důležitá byla soudržnost

kých dobrovolníků ve Francii 1914–1918 a 1939–1945
dobrovolníků, která napomohla uznání práva
na samostatný československý stát a získání
svobody. V roce 1977 byl prapor z roku 1961
opraven a doplněn o místa bojů československých dobrovolníků a vojáků: Marne – Loire
(1940) a Dunkerque (1944–45).
Po 35 letech od zhotovení praporu v roce
1961 došlo v roce 1996 znovu k obnovení praporu sdružení, a to zásluhou krajanů z České
republiky z města Sezemice, odkud pochází
rodina praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, a Okresního úřadu Pardubice. Prapor
byl zhotoven podle předchozího vzoru. Nový
prapor byl poprvé použit 28. října 1996 při
obnovení ohně u Hrobu neznámého vojína
pod Vítězným obloukem v Paříži. Oficiálně byl
členům sdružení předán ve stejný den na českém velvyslanectví v Paříži delegací z města
Sezemice a Okresního úřadu Pardubice, vedenou přednostou Okresního úřadu Pardubice Michalem Rabasem a starostou Sezemic
Bohuslavem Kopeckým. Slavnostnímu aktu
byli přítomni velvyslanec Petr Lom a řada
dalších významných hostů a členů diplomatického sboru.
Prapor sdružení obdržel v roce 1928 Verdunskou pamětní medaili 1917, v roce 1948
Darneyskou pamětní medaili 1918, v roce
1965 Arraskou pamětní medaili 1914–1915,
v roce 1974 Pamětní medaili Argonnské fronty 1917–1918 a v roce 1976 Dunkerqueskou
pamětní medaili 1939–45.
Mnohým československým dobrovolníkům
a vojákům bojujícím v první a druhé světové
válce ve Francii byla udělena vyznamenání,
mezi kterými nechyběly Československá revoluční medaile 1914–1918, Československý
válečný kříž 1914–1918, francouzský Croix
de Guerre 1914–1918, Pamětní medaile československé armády ve Francii 1939–1945,
Československý válečný kříž 1939, francouzský Croix de Guerre 1939–1945, Československá medaile Za zásluhy a Československá
medaile za chrabrost před nepřítelem.

Neuville – Saint Vaast, Ouvrages Blancs, 9. května 1915

Prapor Sdružení československých dobrovolníků ve Francii
1914–1918 „Rota Nazdar“ z roku 1922

Původní prapor sdružení z roku 1961, doplněný
v roce 1977 o místa bojů československých dobrovolníků a vojáků za 2. světové války, byl z prostředků sbírky iniciované a organizované městem Sezemice v roce 2012 zrestaurován a nabídnut Kanceláři
prezidenta České republiky k využití při slavnostech
a slavnostním předávání státních vyznamenání.
Předávaný prapor Sdružení československých dobrovolníků ve Francii 1914–1918 a 1939–1945 je
symbolem boje českých a slovenských dobrovolníků v řadách samostatných československých jednotek za samostatnost Československa a za svobodu
v obou světových válkách.

Pamětní prapor
Volontaires Tchèques, 1916

Prapor pořízený z prostředků sbírky
v roce 1961

Prapor Sdružení československých dobrovolníků ve Francii 1914–1918, 1939–1945 v roce 1977

Použité prameny:
Siglová Tereza: Archiv Sdružení československých dobrovolníků ve Francii,
Pardubice 2011, Státní okresní archiv Pardubice
Fišera Josef, Fišerová Eugenie: Sdružení československých dobrovolníků
ve Francii 1914–1918, 1939–1945 Jmenný seznam padlých československých
dobrovolníků v obou světových válkách ve Francii, Okresní úřad Pardubice
a Město Sezemice, Paříž 1996
Švanda Georges, Ignatovich Valérien: Prezentace VOLANTAIRES
TCHÈCOSLOVAQUES DANS L’ARMÉE FRANÇAISE
Švanda Georges: Osobní sdělení, 2012
Kopecký Bohuslav: Osobní sdělení, 2012
Boháč Jaroslav: Kronika československé legie ve Francii
– kniha prvá Rota Nazdar 1914–1916, nakladatelství Naše záloha, Praha 1938
Zeman Adolf: Hrdinové od Arrasu, nakladatelství Vilímek, Praha 1938

Chaloupek Jindřich-Henri: SOKOL DE PARIS, VČT Sezemice, 2009
Robl Rudolf: Praporečník Karel Bezdíček, vydavatelství Moravský legionář
v Brně, 1935
Kruh francouzských legionářů: Československá legie ve Francii 1914–1918,
nákladem Kruhu francouzských legionářů, Praha 1928
Straka Karel: Francie a Československo 1914–1945, MO ČR – OKP, Praha 2011
Památník odboje: Čs. legie ve Francii – Malířské dokumenty,
vydal Památník odboje v Praze 1923
Poddaná Jana, Kučerová Linda, Siglová Tereza, Šrámek Pavel:
Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a zlomová období
československých dějin, vydal Státní okresní archiv Pardubice v roce 2009
Československá obec legionářská: http://obeclegionarska.cz/index.
php?mid=4&aid=198
Mirek Balcar
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Zprávy z mateřské školy
„…nazuli si bačkůrky, rozloučili se s maminkou a udělali jeden veliký krok
do neznáma, aby se seznámili s novými kamarády, hodnou paní učitelkou
a zažili spoustu dobrodružství…“

Rádi bychom Vás pozdravili v novém školním roce 2012/2013 a informovali o změnách. V letních měsících jsme za pomoci MÚ Sezemice vybudovali další nové oddělení vedle hasičské zbrojnice, oddělení s názvem „Včeličky“. Tím jsme se tedy rozšířili ze sedmi na osm oddělení a kapacitou
MŠ ze 163 na 188 dětí. V současné době patříme mezi jednu z největších
mateřských škol v kraji.
Jako každým rokem, tak i letos proběhlo adaptační období, které právě
díky navýšení kapacity a rozšíření MŠ o další odloučené pracoviště bylo
pro nás organizačně náročnější. Ale věříme, že se nám podařilo vytvořit
příjemné prostředí pro nově přijaté děti.
Nyní něco k organizaci tohoto školního roku. Od října mají děti možnost
navštěvovat kroužky – keramiky, angličtiny pro předškoláky, angličtiny pro
nejmenší, taneční kroužek (aerobik, břišní tance) a nově pro naše chlapečky sportovní kroužek.
V prvním říjnovém týdnu byla celá mateřská škola v Arboretu Vysoké
Chvojno, kde si děti prošly parkem a přitom poznávaly stromy a keře.
Sbíraly přírodniny, ze kterých si pak ve školce vytvořily podzimní výstavku.
Všichni jsme také navštívili oboru se zvířaty, kde nám pan hajný předal
spoustu informací ohledně zvířátek a lesa. Ukázal dětem, jak krmí zvířátka v oboře a jak jsou některá ochočená. Děti byly nadšené, protože mnohé z nich nikdy takto zblízka jelena, laň ani daňka neviděly.
Předškoláci navštívili městskou knihovnu s programem připraveným právě
pro ně pod vedením paní knihovnice.
V polovině října jely starší děti do Pardubic na divadelní představení v DDM
Delta.
Samozřejmě, že i přímo v mateřské škole máme na každý měsíc pro děti
připravené jedno divadelní představení v podobě pohádky.
V listopadu nás čeká „barvičkový týden“, kdy se jednotlivé třídy promění
v barevný podzim.
V prosinci plánujeme již tradiční akce – mikulášskou besídku ve třídách
a vánoční besídku v sále městské radnice Sezemice, ale o tom Vám napíšeme až příště.
Přejeme si, aby byly děti spokojené a aby se jim u nás líbilo.
Vaše mateřská škola Sezemice

www.sezemice.cz
Základní škola se hlásí
V letošním školním roce máme 387 žáků, z toho na 1. stupni 224 a na
2. stupni 163 dětí. Do prvních tříd letos nastoupilo 41 žáků. Máme malé
změny ve zvonění, žáci přicházejí do školy v 7.25 h. a první hodina začíná
v 7.45 h. Všechny další přestávky jsou desetiminutové a velká přestávka
trvá dvacet minut.
Škola žákům nabízí dva nepovinné předměty – náboženství a sborový
zpěv. Z kroužků nabízíme – kroužky keramiky, anglického jazyka, florbalu,
stolního tenisu, šachů, atletiky a zdravotnické kroužky. Školní družina pro
žáky připravila kroužek dovedných rukou, sportovní hry, výuku tanečků
a hru na flétničku. Kroužky nabízí i agentura „Kroužky ČR – východ“
(agenturu najdete na www.krouzky.cz), jsou to kroužky bojových sportů, hip hopu, florbalu a počítačů.

Nastaly i menší personální změny, odešla paní učitelka Tereza Sigmundová
na mateřskou dovolenou a vychovatelka školní družiny Markéta Plecháčková. Nově nastoupily paní učitelky Šárka Červinková a Gabriela Šedivá.
Následují zprávy z činnosti školy:
V pátek 7. září navštívily třídy 2. A, 2. B a 4. B mezinárodní výstavu Koně
v akci, která se konala na pardubickém závodišti. V pořadí již 14. ročník se
konal od 7. září do neděle 9. září 2012. Hlavním motivem letošní výstavy
byly ženy a „Něžná jízda“. Pořadatele k tomu inspiroval příběh starý více
než 1000 let, příběh Lady Godiva. A právě ona byla symbolem letošní
výstavy. Kromě jiného žáci navštívili paddock, kde probíhal Národní šampionát tříletých klisen a Krajskou výstavu ovcí a koz. Dětem se nejvíce líbil
zahajovací průvod koní, který sledovaly z tribuny.
Žáci 9. ročníku naší školy se 5. září 2012 zúčastnili exkurze na Fakultě
zdravotnických studií Univerzity Pardubice v Černé za Bory. Byly pro ně
připraveny velmi zajímavé a praktické ukázky z těchto témat: Výchova
ke zdraví, Osoby s handicapem, Jak správně komunikovat s lidmi se zrakovým postižením, První pomoc a Reprodukční zdraví.

www.sezemice.cz
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Žáci obou šestých tříd měli v prvním měsíci školního roku zpestřený program turisticko-adaptačním kurzem, který se uskutečnil v termínu od
17. do 21. září v Krkonoších v Horní Malé Úpě v penzionu Blesk. Chlapci
a děvčata společně s třídními učitelkami Stanislavou Plecháčkovou, Danou Kuřovou a paní učitelkou Janou Plecháčkovou prožili pěkný týden
v krásném horském prostředí. Protože předpověď počasí slibovala slunečné počasí pouze na dva první dny, na nic jsme nečekali a delší výlety jsme
zařadili právě na pondělí a úterý. Autobus nás první den dovezl k penzionu, kde jsme pouze odložili batožiny a čekala nás cesta přes Portášky
a Spálený Mlýn k našemu penzionu. Tato cesta byla přípravou na celodenní túru na nejvyšší horu republiky, na Sněžku. Všechny děti výstup zvládly
a byly hrdé na to, že vystoupaly na místa, kam se mnohým bez lanovky
nechce. Výhled na českou i polskou stranu jim byl odměnou. Další dny už
byly méně náročné, vycházky byly kratší a byly proloženy různými hrami.
Rodiče nám dodali různé odměny, a tak děti dostávaly při plnění úkolů

pamlsky. Poslední den večer děti připravily program, při kterém se všichni
pobavili a zasmáli. Je dobře, že se kurzu mohli zúčastnit téměř všichni žáci
(chyběli tři), protože společné prožitky jsou pro utváření nového kolektivu
velice důležité, děti a učitelé se poznají v jiném prostředí.
Kapitola „Člověk a vesmír“ je v přírodovědě 5. ročníku jedna z nejoblíbenějších kapitol. Proto se žáci vypravili na exkurzi do planetária a hvězdárny. Vyslechli si přednášku o planetách a hvězdách, o obrovských vzdálenostech ve vesmíru a zhlédli film o vzniku Sluneční soustavy. Planetárium
jim umožnilo vidět noční podzimní oblohu a naladilo je na vlastní pozorování hvězd, planet a souhvězdí. Dalekohledem se podívali na Venuši
a na promítaný obraz Slunce. Na závěr si vyšli na Planetární stezku, která
je vlastně modelem naší sluneční soustavy.
Děti z 2. B byly třetí týden v září na výletě v Bartošovicích v Orlických horách. Celý týden děti sportovaly, chodily na procházky, plnily různé úkoly.
Navštívily místní chráněné dílny, kde viděly, jak se zpracovává ovčí vlna,
vyrábí keramika, pletou košíky a tkají koberce.
V úterý 25. září v Pardubicích na Olšinkách a ve čtvrtek 27. září v Pardubicích na městském stadionu na Dukle proběhl letošní ročník atletické soutěže o nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic. Výrazných úspěchů v soutěži, která je založena na atletické disciplíně běhu na 60 metrů, dosáhli
také žáci i žákyně naší školy. Ze 13 startujících žáků v rozbězích jich 10
postoupilo do čtvrtečního semifinále, z nichž se další 4 atleti probojovali
dokonce do finále celé soutěže.
Ve středu 26. září odpoledne se 3 žákyně naší školy zúčastnily 1. kola Ligy
škol v orientačním běhu, které se konalo v Pardubicích na Dubině. Všechna děvčata si v silné konkurenci vedla výborně, a proto jim patří gratulace
a poděkování za vynikající reprezentaci školy.
Koncem září se konala pro všechny děti ze družinek seznamovací akce
v tělocvičně. Děti se vzájemně představily, podepsaly na společný arch,
zahrály si hry a zatančily. Veselé odpoledne se dětem líbilo.
Podrobnější informace o činnosti školy najdete na www.zssezemice.cz

Velké Koloděje
DĚTSKÝ DEN
Dne 2. 6. 2012 jsme ve Velkých Kolodějích
uspořádali dětský den, za přispění dobrovolných hasičů Velké Koloděje a pana Jiřího
Novotného, který půjčil dva koně, aby se na
nich mohly děti svézt. Dále jsme pro ně připravili deset soutěžních disciplín a po jejich
splnění dostaly odměnu, buřty a limonádu.
Bylo to příjemně strávené odpoledne.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Turnaj se konal v sobotu 1. 9. 2012 na závěr prázdnin. Během léta jsme se, pokud to
počasí dovolilo, scházeli na nohejbálek každou neděli na „hřišti ve volškách“. Turnaje
se zúčastnilo 7 družstev. Bez jediné porážky
si vítězství vybojovala rodina Kmentova. Pro všechny hráče i diváky bylo
zajištěno výborné občerstvení. Hlavním cílem celé akce nebylo podat špičkové sportovní výkony, ale hlavně se setkat a pobavit!
ORIENTAČNÍ BĚH
V sobotu 22. 9. 2012 se v Malých Kolodějích uskutečnil již pátý ročník
orientačního běhu. Pro závodníky byly připraveny čtyři tratě. Tři byly označeny fáborky a jedna byla pouze s mapou. Startem i cílem proběhlo 55
závodníků. Na trati pro nejmenší startovalo 11 závodníků, na prostřední
trati odstartovalo 17 závodníků a na nejdelší trati značené fáborky startovalo 20 závodníků. Na čtvrtou trať bez fáborků pouze s mapou si trouflo
7 závodníků. Letos poprvé nám počasí opravdu nepřálo, pršelo, les byl
mokrý, ale Vás to stejně neodradilo. Tak za rok nashledanou.

Hlavní organizátorkou závodu byla Simona Petrásová, o občerstvení závodníků se postarala Drahuška Zvěřinová (hospoda U Pařízků), závod připravili Jana a Pavel Walderovi, Jiřina Chejnová, Radka, Milan a Martin
Kmetovi, Markéta a Martin Remešovi, Jirka Jozíf, Lída Pařízková. Za půjčení stopek opět děkujeme Miloši Kudrnovi a za půjčení megafonu Jirkovi
Rudolfovi.
Simona Petrásová, Jana Walderová

Východočeská tiskárna, spol. s r. o. a Město Sezemice
Vás srdečně zvou v pátek 21. prosince 2012 od 18.00 hodin do Sezemického domu
na tradiční Vánoční koncert
V programu koncertu bude uvedena vánoční i adventní hudba, dále zhudebněné básně
jubilantů roku 2012 Jaroslava Vrchlického, Josefa Václava Sládka a vánoční skladby
chrudimského skladatele, varhaníka a dirigenta Karla Židka.
Koncert bude vrcholit uvedením díla VYŠLA HVĚZDA JASNÁ – pásma vánočních písní a koled.
Účinkuje Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice.
Bicí nástroje – posluchači Konzervatoře Pardubice, dirigent MgA. Tomáš Židek

www.sezemice.cz
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Český zahrádkářský svaz
Léto se s námi rozloučilo a nyní nás příroda okouzluje svým podzimem.
V tomto období babího léta nelze přehlédnout měnící se přírodu okolo
nás. Nelze ani přehlédnout nemalé množství úrody na našich zahrádkách
a zahradách. A to vše můžeme ještě zhlédnout na četných výstavách pořádaných členy Českého zahrádkářského svazu.
V letošním roce si Český zahrádkářský svaz připomíná 55. výročí své existence. V roce založení 1957 měli zahrádkáři v celé republice 48 706 členů
a 650 organizací. Dnešní ČZS sdružuje orientačně 170 tisíc členů.
A jak to bylo u nás v Sezemicích? Tak o tom pár řádků za vydatné pomoci
současného předsedy pana Ladislava Srazila.
Pobočka Českého zahrádkářského svazu byla v Sezemicích založena
29. ledna 1957 v místním hostinci „U Lípy“. Předsedou spolku byl pan
Josef Ryšavý a celkový počet členů činil 32 osoby.

Dle zápisu v kronice, kterou psal od roku 1970 přítel pan Píša si sezemičtí
zahrádkáři připomněli v roce 1972 sedmdesát let zahrádkářství v Sezemicích. Ve dnech 28.–30. září 1902 v hostinci „U Hanzlíků“ (dnešní hostinec
U Hájků) pořádána ovocno-zelinářská výstava. A ne tak ledajaká. Vystavovalo 262 občanů – pěstitelů ze Sezemic a okolí. Své výpěstky vystavili
na 1236 miskách! Pozoruhodné!
V kronice dále čteme zápis z roku 1972 o tom jak si místní organizace
připomíná další významná výročí. A to 100 let od založení „Organizace
ovocnářství v Českých zemích“ a 15 let trvání ČOZS (Český ovocnářský
a zahrádkářský svaz). V tomto roce také vzniká v Sezemicích zahrádkářská kolonie Osada „Máj“ Sezemice.

Během let se ČZS Sezemice samozřejmě měnila. Prošla různými společenskými a organizačními změnami. Současní sezemičtí zahrádkáři (je nás
přes 100 členů) nedělají svým předchůdcům ostudu. Pokračuje se v tradičních spolkových činnostech. Pořádají se plesy, výstavy, výlety aj. Rádi
uvítáme naše spoluobčany na těchto akcích. V opraveném místním Domě
zahrádkářů jsme obnovili podzimní moštování a v pěkném prostředí se
scházíme na pravidelných schůzkách, přednáškách a dalších přátelských
setkáních.
Spolkový život byl a je důležitý pro každou generaci.
Magda Půlpánová

Sport
PROSPORT SEZEMICE
8. září 2012 se konal již patnáctý ročník Poháru Sezemic v Kuněticích
u Přívozu. Za pěkného počasí se závodu zúčastnilo dvacet dva klubů
a přes dvě stě závodníků z celé České republiky. Rozdáno bylo devadesát
dva sad medailí a určitě největší radost z nich měli nejmenší závodníci.

Po sečtení celkových výsledků zůstal největší Sezemický pohár již podruhé
za sebou domácímu klubu. Druhý den se konaly ještě závody v Černožicích, kde závodníci Prosportu získali též řadu medailí, ale hlavně obhájili
druhé místo v Labsko-Orlickém poháru. Závodní sezóna pro letošní rok již
skončila a začíná nám zimní příprava v posilovně, tělocvičně, pádlovacím
a plaveckém bazénu.
Dne 3. Listopadu 2012 se bude v loděnici Prosportu konat „ZAVÍRÁNÍ
VODY“. K zábavě a tanci budou jako tradičně hrát Medvědi. Všichni příznivci Prosportu a vody jsou srdečně zváni.
KK Prosport Sezemice

www.sezemice.cz
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TJ SPARTAK SEZEMICE – rozpis cvičení
ZŠ Sezemice – ROZVRH TĚLOCVIČNY – velký sál 2012/2013
16
Pondělí

17

18

19

ZŠ Sezemice – ROZVRH TĚLOCVIČNY – malý sál 2012/2013
16

20

Prosport
Žákyně Aerobic ženy Fotbal B
1. 11.–29. 3. 3. 9.–13. 5. 3. 9.–10. 6. 3. 12.–28. 1.

Pondělí

17

Fotbal A
Muži ml.
8. 1.–26. 2. 2. 10.–30. 4.

Úterý

Středa

Aerobic ženy
5. 9.–12. 6.

Středa

Aerobic ženy
6. 9.–13. 6.

Čtvrtek

Žákyně
6. 9.–10. 5.

Muži st.
Muži ml.
19. 10.–26. 4. 5. 10.–26. 4.

Pátek

Relax
7. 9.–14. 6.

Pátek

Rodiče a děti
20. 9.–9. 5.

Volejbal
25. 10.–18. 4.

Žáci ml.
11. 12.–5. 3.

Sobota
Neděle

19

20

Stolní tenis
Kroužek stolního
Žákyně
17. 9.–1. 4.
tenisu – ZŠ
bez 17., 24., 31. 12.

Úterý

Čtvrtek

18

Relax
4. 9.–11. 6.

Zdr. cvičení
4. 9.–11. 6.
Karate
3. 10.–29. 5.

Zumba
19. 9.–31. 1.

Stolní tenis
dle rozpisů zápasů

Sobota
Florbal
4. 11.–17. 3.

Neděle

Břišní tance
7. 10.–26. 5.

Skaut není jen pro kluky

HOLKY, zkuste to
Skautské středisko Sezemice přijme do dívčího oddílu děvčata od 5 do 10 let.
Schůzky jsou vždy ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. v klubovně u Loučné
vedle vjezdu na hřiště Spartaku.
Více informací na: skauti-sezemice.wbs.cz nebo tel.: 728 010 785 – Zuzka Dvořáková
Těšíme se na Vás.

…pro naše nejmenší čtenáře

www.sezemice.cz
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Inzerce

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice
PROVÁDÍME:
■ Realizace a rekonstrukce střech
■ Pergoly a přístřešky
■ Dřevěné ploty a různé dřevěné výrobky
■ Okapové systémy
■ Falcované krytiny, taškové krytiny, lehké krytiny
■ Montáže plastových i dřevěných oken
■ Zprostředkování plastových a dřevěných oken
■ Drobné zednické práce
■ Půjčování systémového lešení na rodinné domy
■ Prodej palivového štípaného dřeva
Kontakt: +420 776 888 021 nebo +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

Nyní slevy od 15% do 30%

Rádi zde uveřejníme Váš inzerát.
Aktuální ceník najdete na stránkách
www.sezemice.cz
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