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Základní škola v Sezemicích
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Oddíl kopané
Elévové
Daniel Špičák
Stanislav Solčanský

Mladší žáci
Petr Sušil
Jakub Malík

Starší žáci
Matyáš Holub
David Blažek

Dorostenci
Kamil Plecháček
Jakub Slezák

Kynologický klub
Šárka Lelková

Agility Sezemice
Ilona Vanická
Kateřina Novotná
Eliška Ulrychová

Sportovně střelecký klub
Monika Hamešová
Tomáš Čihák
Veronika Holubová 
+ diplom a pohár družstvu

Lukostřelecký klub
Dominik
Luboš Horák
Jakub Flégr
Dominika Flégrová

Prosport Sezemice
Chlapci
Jan Halda
Marek Spálenský
Radim Bednář

Dívky
Andrea Doktorová
Edita Kolářová
Barbora Ryšavá
+ pohár a diplom oddílu

Odbor sport pro všechny
Pavlína Kavková
Knotek Michal
Jan Rudolf

Družstvo mladých hasičů
pohár a diplom

Oddíl skautů
pohár a diplom

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovních talentů Sezemic za rok 2005
Ve úterý 17. ledna 2006 se konalo v sále sezemické radnice tradiční slavnostní vyhlášení nejlepších sportovních talentů

Sezemic za rok 2005. V devíti kategoriích čekalo na nejlepší jednotlivce a družstva mnoho ocenění. 
Ta jim předávala senátorka Domšová, představitelé Pardubického kraje, předseda ČSTV Pardubického kraje 

Zdeněk Čihák, starosta města Sezemic Bohuslav Kopecký a další. Celý úterní podvečer byl protkán také bohatým
kulturním programem. Ti, kteří byli osobně, viděli a slyšeli mnoho velice zajímavých vystoupení – show Jany Kotvové

s lasem a s bičem, taneční skupinu Virginie z Pardubic, hudební skupinu K2 z Hradce Králové. 
Velký potlesk sklidila oprávněně domácí taneční skupina těch nejmenších – NEONKY

a také chlapci a dívky Spartaku skákající na trampolíně.
Celým programem prováděla Majka Schillerová. 

Jakékoliv další informace získáte na tel. čísle: 603 471 712 – Marie Schillerová; e-mail:majacek@volny.cz

Vyhlášení nejlepších sportovních talentů za rok 2005
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Informace odboru správy majetku a životního prostředí
– úseku odpadového hospodářství

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat o záměru, který předpokládá zahájení
pytlového svozu nápojových kartonů v přisloučených obcích (Dražkov,
Lukovna, Velké Koloděje, Veská, Počáply, Kladina) a zároveň pytlového
sběru papíru a plastů.
Ve výše uvedených obcích (kromě Veské) zatím nemáme umístěny kon-
tejnery na papír. Při svážení druhotných surovin po jednotlivých komo-
ditách je finančně náročná doprava – pro každou komoditu je nutný sa-
mostatný svoz. Zavedením pytlového sběru by bylo možno zabezpečit
jedním svozem tři komodity (papír, plast, nápojové kartony) s předpo-
kladem finanční úspory za dopravu a s předpokladem finanční odměny
od společnosti EKO-KOM a. s. za sběr nové komodity.
Pytle na papír a plast by mělo zajistit Město Sezemice z nákladů na
svoz odpadů. Distribuce pytlů bude poprvé provedena s distribucí míst-
ního tisku prostřednictvím vlastního doručovatele spolu s informačním
letákem. Další výdej pytlů bude organizován Městským úřadem v Se-
zemicích.
Pytle na nápojové kartony – dodá firma EKO-KOM a. s. zdarma. Dist-
ribuce pytlů bude zajištěna poprvé s distribucí místního tisku. Další vý-
dej pytlů bude organizován Městským úřadem v Sezemicích.
Svoz by měla zajišťovat firma FLOR s. r. o. (IČO: 25290525), která do-
posud zajišťuje svoz kontejnerů. Podmínky pytlového svozu jsou mo-
mentálně v jednání a při distribuci tohoto výtisku Sezemických novin již
obdržíte informační leták a oranžové pytle na sběr nápojových kartonů.
Co jsou vlastně „nápojové kartony“? Jsou to – jinými slovy – krabice od
nápojů, tedy od mléka, vína a džusů.
Pytlový svoz však předpokládá určitou kázeň občanů a odložení pytlů
s příslušným druhem odpadu v určitý den na určené místo. Občané při-
sloučených obcí budou dávat pytle s odpady na místo, kam obvykle
chystají svoji popelnici k výsypu.
Sběr nápojových kartonů v Sezemicích bude probíhat donáškou pytlů
ke zvonům s plasty.
Podrobnosti budou uvedeny v informačním letáku.
Pokud se pytlový svoz v přisloučených obcích osvědčí, mohou se i oby-
vatelé Sezemic připravovat na pytlový svoz některých dalších druhů od-
padních obalů. Odbor správy majetku a životního prostředí zajistí včas-
né informování občanů.
Pro plátce poplatku:
Chtěli bychom touto cestou připomenout občanům (zvláště občanům
nově přistěhovaným) termín splatnosti poplatku za odpady (za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů) v Sezemicích:
1. zaplacením celé částky (platí jak pro občany trvale bydlící na území

města Sezemice a přisloučených obcí, tak pro plátce rekreačního
poplatku) do 31. 3. 2006 ve výši 420 Kč

2. ve dvou splátkách, a to 1. splátka do 31. 3. 2006 ve výši 210 Kč
a 2. splátka do 31. 8. 2006 ve výši 210 Kč

Poplatek lze uhradit hotově na pokladně Městského úřadu v Seze-
micích na Husově náměstí 790 nebo složenkou či bankovním převo-
dem na účet města vedený u České spořitelny a. s., číslo účtu
19-1205462369/0800, variabilní symbol: 3722/ číslo popisné. Záro-
veň je třeba doručit na adresu úřadu informaci, za které osoby je po-
platek odváděn. Upozorňujeme, že bezhotovostní platbu bez správné-
ho variabilního symbolu a bez uvedení jména, příjmení a data narození
osob, za které je platba odváděna, nelze identifikovat a občané mo-
hou být po 31. 3. 2006 vedeni jako dlužníci.
Pro právnické a fyzické osoby, podnikající na území 
v působnosti Města Sezemice:
Město Sezemice nabízí všem právnickým osobám a fyzickým osobám
oprávněným k podnikání možnost využít systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem. Jedná se o svoz odpadů podobných
komunálnímu odpadu, tedy odpadu, který při podnikatelské činnosti
vzniká. Město Sezemice zajišťuje i přistavení sběrné nádoby. Ceny za
svoz nádob jsou v letošním roce následující:
nádoba o objemu 110 litrů: 1 000 Kč
nádoba o objemu 240 litrů: 1 800 Kč
nádoba o objemu 1100 litrů: 8 000 Kč
Smlouvu na odvoz odpadů je možno uzavřít na odboru správy majetku
a životního prostředí.
Vzkaz pro občany od smluvních firem, zajišťujících sběr a výkup
papíru:
Kartonové krabice a jiný rozměrný papírový odpad je možno dovézt pří-
mo na provozovnu firmy FLOR s. r. o. (tel.: 466 931 605) nebo na sběr-

ný dvůr – provozovnu firmy RUML CZ a. s. (tel.: 466 930 043). Pracov-
níci firmy FLOR s. r. o. jsou ochotni po telefonické domluvě vyzvednout
takový odpad přímo u původce, aby nedocházelo ke zbytečnému ucpá-
vání nebo přeplňování kontejnerů.
Všem občanům odbor správy majetku a životního prostředí děkuje za
třídění odpadů. Díky velmi dobrým výsledkům v třídění odpadů se Vám
podařilo udržet místní poplatek na současné výši. Přehled odměn v Kč
od společnosti EKO-KOM a. s. za předešlé období:

Rok 2004 Rok 2005
I. čtvrtletí 174 865,- I. čtvrtletí 205 527,-
II. čtvrtletí 133 881,- II. čtvrtletí 172 049,-
III. čtvrtletí 142 747,- III. čtvrtletí 148 150,-
IV. čtvrtletí 181 234,- IV. čtvrtletí 138 958,-
celkem 632 727,- celkem 664 684,-

Jak správně třídit nápojové kartony?
Nápojové kartony je možné dále zpracovávat a využít za předpokladu,
že se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici. Proto bychom Vás rá-
di požádali o spolupráci při jejich tříděném sběru.
• Pokud z nápojového kartonu dopijete nápoj, prosím, vypláchněte obal

troškou vody, rozložte rohy a stlačte jej, abyste zmenšili jeho objem
a nezabíral Vám doma místo.

• Do každé, i té nejmenší kuchyně se vejde oranžový sáček, do které-
ho můžete kartony shromažďovat, a v určený den jej odnést:
– občané Sezemic: v určený den ke kontejneru s plastem
– občané přisloučených obcí: v určený den na místo, kam připra-
vujete popelnici k výsypu

• Přesné datum svozu nápojových kartonů bude uvedeno na informač-
ním letáku, který najdete vložený v tomto výtisku Sezemických novin.

P. Fejtová

Poplatek ze psů

Upozorňujeme občany, že 31. března je splatný místní poplatek ze
psů. Poplatek je možné uhradit v pokladně na finančním odboru, 
Městského úřadu Sezemice, v hotovosti na pobočce České spořitel-
ny, a. s. Sezemice, nebo převodem na účet u ČS, a. s. číslo účtu 
19-1205462369/0800, variabilní symbol 1341/číslo popisné.
Sazby poplatků:
Fyzická osoba v rodinném domku 100 Kč
Fyzická osoba v sídlištní zástavbě 400 Kč
Právnická osoba (k podnikání) 500 Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa se zvedá o 50%.
Povinností občana je ohlásit neprodleně každou změnu (pořízení no-
vého psa, odhlášení, apod.). Dále upozorňujeme na povinnost přihlásit
nového psa do tří měsíců jeho stáří.

Vohradníková, vedoucí FO

Upozornění

Z důvodu malého zájmu prodlužujeme termín pro podání žádostí o půjč-
ku z fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci rodinných domů a bytů na
termín do 29. 2. 2004.
Případní zájemci se mohou informovat u p. Vohradníkové, Městský úřad
Sezemice, finanční odbor, č. tel.: 466 741 014.

Komise Fondu rozvoje bydlení

Sleva na Senior – pasy

Upozorňujeme občany na možnost slevy pro autobusy Dopravního pod-
niku (v Sezemicích linka č. 19.) Občané starší 70 let, si mohou nechat
vystavit v kanceláři Dopravního podniku v Pardubicích na Karlovině 
Senior-pas. K Senior-pasu je nutná jedna fotografie a předložit obč. prů-
kaz. Po zakoupení známky v ceně 600 Kč, která platí jeden rok, předlo-
žit doklad o zaplacení v pokladně Měst. úřadu v Sezemicích, kde Vám
bude 300 Kč vráceno.

František Matúšů, místostarosta 

Narozeníček:

Vojtěch Vališ listopad 2005
Lukáš Dvořáček prosinec 2005
Daniel Štos prosinec 2005
David Velký prosinec 2005
Anna Klímová leden 2006

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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ZŠ Sezemice informuje

Na úvod bychom rádi jménem našeho vedení a všech pedagogických
i nepedagogických pracovníků popřáli občanům města Sezemic úspěš-
ný nový rok 2006.
I náš nový rok začal změnou. Na základě konkurzního řízení byl k 1. 1.
2006 jmenován novým ředitelem ZŠ Sezemice Mgr. Jiří Březina.
Další změnou je zřízení Rady školy. Školská rada je orgán školy, který
umožňuje zřizovateli, rodičům žáků, pedagogickým pracovníkům a dal-
ším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřízena zřizo-
vatelem, funkční období je tříleté a zasedá nejméně dvakrát ročně.
Radu školy, vzešlou z prosincových voleb, tvoří:
zástupci zřizovatele: Jiří Matúšů, Martin Ulrych 
zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivana Menclová, Mgr. Radka Svatoňová
zástupci zákonných zástupců žáků: Ing. Jana Holá, Lenka Jeníková

A nyní se společně podíváme na to, co se dělo v naší škole.
Ve dnech 12. a 13. ledna proběhly na naší škole Dny otevřených dve-
ří. V těchto dnech nás navštívilo cca 200 rodičů a ostatních rodinných
příslušníků. Zájem byl, jak jsme ostatně předpokládali, především o vý-
uku v nižších třídách. Věříme, že rodiče byli spokojeni a udělali si dob-
rou představu o tom, jak pracují naši pedagogové a jaká ta naše škola
je. A zároveň budoucí prvňáčci měli možnost na vlastní oči poznat škol-
ní prostředí ještě před blížícím se zápisem.
Ti se na nás přišli podívat společně s učitelkami mateřské školky dne
6. února a vyzkoušeli si učení v první třídě.
Tyto akce předcházely zápisu do prvních tříd, který se konal 9. a 10.
února. Holčiček a chlapců se hned ve dveřích ujaly starší školní děti
a pohádkové bytosti. Bílá paní, Červená karkulka, Pipi Dlouhá punčo-
cha a další postavy kladly dětem cestou překážky. Budoucí prvňáčko-
vé poznávali tvary perníčků z perníkové chaloupky, skákali panáka, na-
vlékali korálky, vázali smyčky na botách a plnili všechny svěřené úkoly.
Za jejich splnění dostávali razítka, která se stala vstupenkou ke sku-
tečnému zápisu. Ve třídě se paní učitelce pochlubili splněnými úkoly,
popovídali si, usmáli se do fotoaparátu a vybrali si dárek, který jim na-
chystaly starší děti. Na chodbě, vyzdobené obrázky žáků, výrobky dě-
tí z keramického kroužku, školní družiny a umělecké školy, se ozývala
příjemná hudba. Zapsáno bylo 38 předškoláků. Všichni se na ně už
moc těšíme a věříme, že se jim u nás bude líbit.

Pro starší žáky naší školy jsme dvakrát pořádali lyžařské odpoledne.
Poprvé 19. ledna si 40 zájemců pod dozorem 3 pedagogů zalyžovalo
v Trhové Kamenici. Podmínky pro lyžaře byly prostě ideální – prašan,
sluníčko. Druhý zájezd se uskutečnil o 3 týdny později. Autobus za ne
příliš pěkného počasí dovezl 36 dětí a 4 učitele na Deštnou v Orlických
horách. Padal sice sníh, lyžařské brýle byly nutností, ale odpoledne by-
lo stejně báječné. Z obou zájezdů se všichni vrátili příjemně unaveni
a plni skvělých zážitků. Třetí zájezd za sněhem chystáme pro žáky prv-
ního stupně.
6. února se 14 žáků druhého stupně utkalo v recitační soutěži. Všich-
ni účinkující nás potěšili, do okresního kola soutěže byl porotou vybrán
Václav Trunec ze šesté třídy. Všem recitátorům blahopřejeme a jsme
potěšeni, že i nejmladší generaci přinášejí verše radost. Na mladší žá-
ky základní kolo soutěže ještě čeká.
Všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy v Sezemicích si vyměni-
li místa v lavicích se svými žáky. Využili pololetní prázdniny a část ví-
kendu, aby v třídenním školení (od 2. do 4. února 2006) absolvovali 24
hodinový vzdělávací program – „Tvorba a realizace školního vzdělá-
vacího programu pro základní školy“, který pomůže při vytvoření vlast-

ního vzdělávacího programu pro naši školu. Některé dílčí části úkolu se
jim podařily splnit, ale ta největší a nejnáročnější práce na ně čeká.
Plán není pro jednotlivce, ale pro celý školní tým. Nový školní vzdělá-
vací program je povinný a bude realizován od 1. září 2007.
Ve škole máme vrbu. Ne, nebojte se, neprorostly nám do budovy vý-
honky z náhonu. Vrba je schránka, do které mohou žáci naší školy
vhazovat náměty, přání i stížnosti k chodu školy. Na dopisy jim odpoví-
dá vedení školy.
Ples SPŠ, který se konal 12. února v prostorách Sezemického domu,
potěšil všechny příznivce tance a hudby.
A co nás čeká v nejbližších dnech? 
– karneval ve školní družině – na 2. března si už děti vyrábějí masky 
– lyžařský výcvik žáků sedmých tříd
– odevzdání přihlášek na střední školy – vycházející žáci se musí

v těchto dnech rozhodnout, na kterou školu se přihlásí
Na závěr vás chceme informovat o tom, že průběžné zprávy ze školy
jsou zveřejňovány na kabelové televizi a co nevidět budou i na inter-
netových stránkách naší školy.

Základní škola otevřela dveře

Taky jste Vy, kteří máte dítka školou povinná, někdy položili doma otáz-
ku: „Tak co ve škole?“ A dostali jste odpověď typu: „Dobrý“, „Nic“, „Jako
vždycky“ a podobně? Pokud ano, tak jste jistě velmi ocenili a přivítali
akci nazvanou „Den otevřených dveří“, kterou Základní škola Sezemice
připravila pro budoucí školáky, nás rodiče, příbuzné a přátele školy. My,
kteří jsme se této akce zúčastnili a poté si navzájem vyměnili zážitky
z jednotlivých návštěv, jsme se shodli na tom, že to byla velmi vydaře-
ná a přínosná akce. Rodiče, kteří přišli, měli možnost se zúčastnit vyu-
čovacích hodin. V nižších ročnících mohli poznat, jak je náročné zvlád-
nout třídu plnou malých neposedů, jak je krásné, když se jim vydaří
obrázek nebo písnička a jaké je to umění udržet jejich pozornost. Pokud
si na to troufli, mohli se dokonce proměnit na moment v kantora, na kte-
rého s důvěrou hledí skoro dvacet párů dětských očí. Ani vyšší ročníky
nás nezklamaly. Přesvědčili jsme se, že z malých neposedů se stávají
velcí neposedové, kteří místo obrázků vytvářejí krásné koláže a místo
„Skákal pes“ zpívají „Tabáček“. Zvládnout je není také žádná legrace.
Rodiče mohli současně vyslechnout „rachot“ na chodbách, když zavo-
ní konec hodiny, vidět „hemžení“ v jídelně a sledovat „šrumec“ v šat-
nách. Měli možnost podívat se do míst, kde naše děti přečetly první slo-
va, dostaly první pusu a vyrostly z dětí v studenty. Především jsme ale
měli možnost vidět a ocenit práci učitelů, vychovatelů, ale i kuchařů,
zkrátka všech, kteří jsou součástí Základní školy Sezemice. Jim všem
patří díky nejenom za tuto akci, ale i za pomoc s výchovou našich dětí.

Petra Procházková

Mateřská škola informuje

Upozorňujeme, že probíhá zápis do Mateřské školy Sezemice na škol-
ní rok 2006–2007. Přihlášky si můžou rodiče vyzvednout kdykoliv pří-
mo v mateřské škole.
Termín odevzdání přihlášek je až 3. 4.–28. 4. 2006.
Připomínáme – pokud rodiče pobírají rodičovský příspěvek a jejich dě-
ti dovrší 3 let, tyto děti mohou navštěvovat mateřskou školu nejvýše 
4 hodiny denně, aniž by rodiče ztratili nárok na tento příspěvek.
Na nové děti se těší pracovnice MŠ.

Moravcová V.
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Na okraji severovýchodní části farního kostela a Štěpánkova obchodu
(dnes autoopravna p. Malého), pokud se dříve narození pamatují, se
chodilo přes Přelízek ke struze bývalé Lodrantky. Proč Přelízek? Byla to
vlastně část plotu farského pole a bývalého hřbitova, dřevěná zábrana
k vjezdu na pole, cca půl metru vysoká a asi metr široká. A ona zábra-
na se musela buď přeskočit, nebo doslova přelézt a z mírného kopečku
jste se dostali po vozové cestě ke struze, dnes zasypané. Struhou pro-
tékala čistá voda, večer plna skřehotavých žab, mezi nimiž se občas
proháněl čolek, ba i rak. Břeh struhy lemovaly staré vrby, připomínající
Erbenova vodníka, z jejichž ohebných prutů jsme před Velikonocemi dě-
lali pomlázky i píšťalky.Vrby byly útočištěm ledňáčka, který číhal na drob-
né rybky ve struze. Já vím, že to není vyprávění vhodné pro dnešní do-
bu počítačů a nejmodernějších vymožeností, ale potlačte vzpomínky na
šťastné mládí. Na vyvýšené hrázce jsme bělili prádlo, na máchadle je
naše maminky máchaly. Stezka vedla dál podle farského pole (dnes ma-
teřské školky), pole obhospodařoval kostelník pan Schejbal. Pěšina po-
kračovala dál ke kanálu a ke kolodějskému splavu. Hezká procházka
hlavně pro mladé zamilované nebo pohodlná i pro starší.
A zde jsme mohli potkávat časně za letního rána celou rodinu obchod-
níka pana Huga Poláčka, která, snad jako rodinný obřad, chodila ranní
rosou bosa, v rukou boty. Vpředu šel pan Poláček, z jehož tváře a byst-
rých očí jste mohli vyčíst člověka obchodního ducha, vždy přívětivého
a uctivého jednání. Za ním jeho žena, malé drobné postavy, následová-
na třemi dětmi. O sedmé hodině už pan a paní Poláčkovi stáli ve svém
obchodě na rohu Masarykovy a Komenského (dnes Havlíčkovy) ulice.
Co říkám obchodě! To už tenkrát byl vlastně menší market, podle dneš-
ního pojetí. Pan Poláček byl již v mládí podnikavý člověk. Autor knížky
„Sezemice nad řekou Loučnou“, dřítečský farář A. Kopecký, píše již v ro-
ce 1887 v kapitole Jiné průmyslové závody: „Obchodník zdejší pan Hy-
nek Poláček má zde zařízenou továrnu na pletené zboží jako: síťky na
vlasy, rukavice, dámské šátky atd. Podnikavý duch páně Poláčkův chtěl
továrnu zaříditi ve velkém na vývoz do cizozemska, avšak vysoké clo
a drahota surovin nedovolovala dlouho vzdorovati konkurenci zahranič-
ní, a proto vyrobené zboží zasýlá se toliko do čelnějších měst říše ra-
kousko-uherské, Pracemi, pletením a síťkováním zabývají se ženské

i děti, jimž byť ne veliký, ale proto předce slušný naskýtá se výdělek.
Druhdy zde v bílém domě pálívali také kořalku. Z pálené kořalky platilo
se 10 zlatých ročně…“. Tolik doslovné znění autora. A po 1. světové vál-
ce? V obchodním už jednoposchoďovém domě pana Poláčka jste našli
téměř vše, co jste potřebovali.
V prostorném přízemí koloniál, potraviny všeho druhu pro kuchyň,
a hlavně káva, která se pražila v přilehlé pražírně a obohacovala svou
typickou vůní celé okolí. Za koloniálem jste se mohli zastavit v železář-
ství, vybrat si bytelné kolo, hračky, v části i drogistické zboží. Naproti ko-
loniálu byl další velký pult, kde byl rozložen textil, látky a za ním obleky.
Nad nimi visely ze zábradlí záclony, koberce a po schodech jste se do-
stali na pavlač s ostatním textilem. Zadní schody nás dovedly opět na-
zpět do přízemí. V oddělení textilu vládla vždy usměvavá malá paní Po-
láčková a jedna prodavačka. Pamatuji se na paní Žáčkovou, manželku
krejčího. 15. března 1939 nastal zlom, okupace hitlerovského Německa
a začalo pronásledování veškerého židovstva.
Ke konci roku 1942 došlo k vyvrcholení segregace židovského obyvatel-
stva Protektorátu. Židé z celého pardubického okresu byli ve dnech
5.–10. prosince soustředěni v Pardubicích v budově Obchodní akademie
a odtud převezeni do ghetta v Terezíně. Ten byl vlastně přestupní stani-
cí k transportům do plynových komor v Osvětimi. Podle záznamů bylo
deportováno 260 židovský rodin – 563 osob z okresu Pardubice. Z nich
se po válce vrátilo jen 28 lidí.
Rodina Poláčkova byla odvezena do Pardubic 6. prosince 1942 a v po-
lovině prosince 1943 již nejsou mezi živými. V Osvětimi mizí všechny
stopy, dokonce není ani známo datum jejich úmrtí. Válku přežila jen Ma-
rie Poláčková, která ji prožila v ilegalitě na Slovensku. Po válce se pro-
vdala do USA.
V roce 1948 kupuje dům pan Velecký, rodák z Moravského Slovácka.
Obchod se střižním zbožím přejímá dočasně pan Bedřich Veber. V pa-
desátých letech obchod a dům byly znárodněny a změnily se v provo-
zovny Kovomat – Domácí potřeby. Do vedlejší přístavby jsme chodili pro
mléko a mléčné výrobky.
V nedávné době dům koupila společnost SNC Pardubice a dnes prosto-
ry zejí prázdnotou. V. Pánek

Pohled na křižovatku ulic,
asi rok 1900

Ten samý pohled
o 50 let později
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Ekodomov informuje

Miss kompost
Občanské sdružení Ekodomov vyhlašuje v rámci kampaně „Bioodpad
– živá hmota pro nový život“ soutěž „Miss kompost“, do které je zapo-
jeno i město Sezemice. Jejím cílem je podpořit domácí kompostování
a pozvednout povědomí o využívání bioodpadů – především o kompo-
stování. Bioodpad tvoří cca 40 % směsného komunálního odpadu
a v současné době končí převážně na skládkách, kde zapáchá a vý-
znamně přispívá k tvorbě skleníkových plynů. Současný „Plán odpado-
vého hospodářství (POH) ČR“ skládkování bioodpadů omezuje, ale
bez aktivní účasti občanů nebudou cíle POH naplněny.
Miss kompost je humornou podobou nejrůznějších soutěží miss s váž-
ným podtextem a seriózním průběhem. Jak se zapojit do soutěže? Vy-
fotografujte svůj kompost, zjistěte jeho míry (výšku, šířku, délku) a jí-
delníček. Uveďte, co a v jakém množství do kompostu dáváte – čím ho
krmíte. Dále napište krátký příběh o Vašem kompostu. Můžete popsat,
co zajímavého či humorného se Vám přihodilo při kompostování nebo
při jiné činnosti, která nějak souvisí s kompostem. Váš příběh může být
i o tom, jak jste stavěli nebo kupovali kompostér, jak se o kompost sta-
ráte či jak ho využíváte. Fotografii, míry, jídelníček a povídku s kontak-
tem na Vás (jméno, příjmení, adresa včetně kraje, telefon) zašlete 
do 31. května 2006 na adresu: Ekodomov, V Podbabě 29B, 160 00 
Praha 6. Údaje můžete také zaslat v elektronické podobě na e-mail:
soutez@ekodomov.cz. Z došlých materiálů, které budou splňovat po-
žadavky soutěže, budou vybrány nejlepší. Po uzávěrce budou údaje
o nich zveřejněny na internetu a veřejnost bude mít možnost hlasová-
ním vybrat finalisty. Z účastníků soutěže bude také vybráno 30 kom-
postů, jež budou po dohodě s majiteli rozborovány ve Výzkumném 
ústavu rostlinné výroby v Chomutově s cílem zjistit kvalitu domácích
kompostů. Chcete-li vědět, jak kvalitní máte kompost, přihlaste ho do
soutěže.
Miss kompost bude zvolena na galavečeru, který se bude konat
23. června 2006. Finalisté – komposty budou zastoupeny svými advo-
káty, kteří je budou obhajovat. Vítěze vybere porota složená ze zástup-
ců osobností společenského a kulturního života. Pořadem bude prová-
zet Jaroslav Dušek. Součástí večera bude i tématická módní přehlídka
a výstava výtvarných děl o kompostu.
Přihlaste i Vy svůj kompost do soutěže a získejte zajímavé ceny. Pro ví-
těze je připraven štěpkovač – tichý drtič zahradního odpadu AXT 2500
od firmy BOSCH v ceně 14 500 Kč. Další ceny jsou: štěpkovač – tichý
drtič zahradního odpadu AXT 1600 od firmy BOSCH, plastový kompo-
stér od firmy Jelínek Trading, kompostovací sáčky a speciální koše od
firmy HBABio a dárkové balíčky od společnosti Country Life. Soutěž je
podpořena Státním fondem životního prostředí ČR, Ústeckým krajem
a městy a obcemi zapojenými v kampani „Bioodpad – živá hmota pro
nový život“.

Z knihovny

I když je teprve druhý měsíc nového roku, v knihovně máme za sebou
již pořádný kus práce. Zima letos skutečně ukazuje své nejsilnější
zbraně a Vy jste využili doby její vlády a vzali knihovnu útokem. Děláte
správně. Nové knihy stále vycházejí a my je pro Vás nakupujeme, zpra-
cováváme a poté je posíláme rovnou k Vám. Novinky naleznete ve
všech žánrech literatury. Samozřejmě Vás teď nalákám na některé
z nich. Romány pro ženy zastupuje Danielle Steel s románem Ozvěny,
Johanna Lindseyová a romance Triumf lásky, Shana Abé a její Tajem-
ná labuť, I. M. Hilliges s africkým dobrodružstvím Bílá čarodějka a dal-
ší z Versailleských románů. Z české literatury je zde Z. Ortová a Žena
v kurzu, I. Lrejčí a Strašné pověsti české, nebo I. Rottová a Lásky svo-
bodných a nevěry ženatých. Milovníkům dobrodružství a detektivek na-
bízím: C. Dexter Poslední autobus do Woodstocku, G. Schlogel VIP pa-
cient, nebo nedobrovolné pátrání po vrazích v horách Wyomingu od C.
J. Boxe Otevřená sezóna. Z naučné literatury se pozastavím u titulů:
Dělená strava – velká kuchařka, Nejkrutější ženy v dějinách, Zdravý ži-
vot s babiččinými bylinkami, Zákulisí Třetí říše, Anglicky doma snadno
a rychle s CD… Tak jako vždy knihy pro děti a mládež představím na-
šim mladým čtenářům na besedách přímo v knihovně. Rozjeli jsme ta-
ké naplno kulturní akce doplňující činnost knihovny. Na začátek jsme se
zapojili do 13. ročníku výtvarné soutěže pro děti vyhlášené Českým za-
hrádkářským svazem s názvem „Můj oblíbený strom“. Na pomoc jsme
si pozvali děti z mateřské školky a děti ze školní družiny. Lepili jsme,
stříhali, krčili i trhali, zapojili svoji fantazii a Vy se na fotkách můžete
přesvědčit, jak krásné výrobky se zrodily pod rukama těch nejmenších.

To jsou chvíle, kdy mám ze své práce velkou radost. Dnes bych se Vám
však ráda svěřila také s tím, co mě trápí. Už od školky si s dětmi poví-
dáme o tom, jak se chovat ke knížkám, učíme je a vychováváme. Ale
co s dospělými? Ten, kdo četl někdy mé články, nebo chodí do knihov-
ny, ví, kolik nových knih a časopisů ročně přibude, že se v knihovně
denně vypůjčí někdy i 500 knih a časopisů a navštíví ji za den i 65 čte-
nářů. Každá kniha je jako dítě a každý čtenář je jako člen rodiny. Tak to
cítím, tak to beru. Proto mě vždy nesmírně rozzlobí, naštve a zamrzí,
když najdu vystřižené stránky z časopisů, polité, nebo slepené knihy
a minulý měsíc dokonce vytržené stránky z nových naučných knih.
Vím, že v knihovně zatím nemáme kopírku, ale: Opravdu není možné,
abys ty, o kom mluvím, našel jiné řešení? Musíš poškodit knihu
nás všech? Najít takového člověka není snadné a řešení této situace
ani trochu příjemné. Proto jsem zvolila tuto cestou, abych Vás požáda-
la: Nebuďte lhostejní. Pomozte mi chránit naše knihy a učit naše děti,
jak se k nim chovat. Upozorněte mě prosím na případná poškození.
Vždyť knihovna je tu pro nás všechny. Petra Procházková

Víte, co znamená zkratka KPOZ?

Je to Komise pro občanské záležitosti Městského úřadu Sezemice.
Práce této komise spočívá ve vítání občánků do života, které se koná
podle počtu narozených dětí. Starším občanům od 85 let se chodí přát
k narozeninám. Popřejeme jim hodně zdraví, podarujeme je kytičkou
a dárkovým balíčkem.
Letos máme 45 jubilantů. V Sezemicích a přisloučených obcích je 12
občanů starších 90 let. Nejstarším je pan Valenta, který se v lednu do-
žil 96 let. Nyní žije u dcery, kde jsme ho navštívili s kytičkou a dárko-
vým balíčkem. Vyptával se na dění ve městě a na svoje známé.
Příjemnou povinností komise jsou zlaté, diamantové a platinové svatby
těch, kteří byli oddáni v Sezemicích. Po dohodě s úřadem si mohou 
oslavenci zopakovat svatbu na radnici, nebo jim chodíme popřát domů.
Letos nás čeká 8 zlatých svateb (50 let), 1 diamantová (60 let) a 1 pla-
tinová (65 let).
Dvakrát do roka navštěvujeme také naše občany v DD v Pardubicích
a v Přelouči. K dnešnímu dni žijí v Přelouči tři občané, v Pardubicích
dva. Návštěva se uskutečňuje ke Dni matek a v čase vánočním. Vždy
je obdarujeme dárkovým balíčkem a kytičkou.
Na konci školního roku se zúčastňujeme i rozloučení dětí s mateřskou
a základní školou.
Přejeme všem našim spoluobčanům hodně zdraví. KPOZ

Lyžování ve Zdobnici

I přes mrazivé zimní období jsou mezi malými i velkými sportovci tací,
kteří mají radost ze sněhové nadílky. Protože v okolí Sezemic není žád-
ný větší kopec a z Kunětické hory se lyžovat nedá, sportovní klub SPV
nabídl možnost jednodenních lyžařských zájezdů do Zdobnice v Orlic-
kých horách. Dobře upravená sjezdovka vyhovuje jak malým dětem,
tak i jejich rodičům. Pro úplné začátečníky je zde možnost výuky v ly-
žařské škole. Je radost vidět děti, které během jednoho dne zvládnou
bez problémů základy lyžování. V dnešní uspěchané době, kdy naše
děti tráví spoustu času u televize a počítačové obrazovky nás těší, že
můžeme několikrát v sezoně umožnit příjemně strávit víkend na čer-
stvém horském vzduchu. Tomáš Lát
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ZKO č. 135 Sezemice – Plány na rok 2006

Pro letošní rok se na Výběrové soutěže (VS) na Mistrovství republiky
IPO a Mistrovství světa FCI kvalifikovali následující dvojice: Michaela
Kuncová s belgickým ovčákem Jim Zlatá Harfa, Libuše Přibylová s ně-
meckým ovčákem Bandy z Písničky a Dušan Pospíchal s belgickým
ovčákem Falcon de Alphaville Bohemia. Doufáme, že se nám podaří
navázat na loňské úspěchy, kdy se všichni naši zástupci na VS kvalifi-
kovali na Mistrovství republiky a Míša Kuncová zde pak výborným 
6. místem splnila podmínky kvalifikace na Mistrovství světa FCI.
I letos se zástupci naší ZKO zúčastní Mistrovství republiky jednotlivých
plemen a to: Blanka Chárová s Unkou v. Patscherkofel a Libuše Přiby-
lová s Bandym z Písničky – Mezinárodního mistrovství Českého klubu
Německého ovčáka a Michaela Kuncová s Jimem Zlatá Harfa a Dušan
Pospíchal – Mistrovství ČR Belgických ovčáků.
Michaela Kuncová s Jimem Zlatá Harfa budou v květnu reprezentovat
naši republiku na Mistrovství světa Belgických ovčáků v Maďarsku.
Letošní rok je pro naši ZKO přelomovým – byli jsme pověřeni uspořá-
dat Klubovou výstavu vítězů plemene Německý ovčák. Jedná se o nej-
prestižnější a největší výstavu tohoto plemene. Termín konání je stano-
ven na 12.–13. srpna 2006. Výstava je pořádána jakou dvoudenní
a kromě exteriéru předvedených zvířat se posuzuje i jejich povaha.
Zadání titulu Klubový vítěz je snem každého chovatele. Zorganizovat
akci takového rozměru nebude jednoduché, ale doufáme, že v této
zkoušce obstojíme se ctí. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.

Za ZKO Sezemice – Petra Šenová 

Rok 2006 začal na střelnici skvěle

Tím skvělým začátkem bylo
ocenění „Přeborník kraje“,
které si naši střelci vystříleli
na Krajských přeborech 8. 1. 2006
v Hrochově Týnci a 21. 1. 2006 v Týništi nad
Orlicí. V kategorii VzPi (vzduchová pistole) 40
ran se stal Přeborníkem kraje Petr Svoboda
s 338 body. Ve VzPu (vzduchová puška) 40 ran
ve stoje je Přebornicí kraje Halmešová Monika
s 377 body a patří nám i další místa: 2. Holu-
bová Veronika 365 b., 3. Adamová Jana 351 b.,
4. Kovář J., 5. Hurta J., 6. Šimůnek J.
V další kategorii VzPu 60 ran vstoje mládež a junioři se stal Pře-
borníkem kraje Tomáš Čihák s 576 body a na 3. místě se umístil Lukáš
Kamenský s 549 body. Pozadu nezůstávají ani mladší dorostenci.
V kategorii VzPu 30ran vleže do 12-ti let se stal Přeborníkem kraje
Jakub Novák s 289 body a opět nám patřila i další místa: 2. Jakub
Forman 275 b., 3. Jan Jeřábek 275 b., 4. Filip Racek 265b. Pokračuje-
me kategorií VzPu 30 ran vleže do 14-ti let, kde vystřílel titul Přeborník
kraje Jan Šimůnek s 298 body a na 3. místě byl Holub a na 4. místě
Holubová K.
Tak co tomu říkáte? Na začátek roku velmi slušná sbírka. Věřte tedy
společně s námi, že našim střelcům forma vydrží. Vždyť nás v dubnu
čeká Mistrovství republiky. PP
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Vánoční výstava

Poslední adventní neděli se v Domě zahrádkářů konala tradiční Vá-
noční výstava. Její tvůrcové – členové MO, děti MŠ a ZŠ Sezemice
svými aranžerskými schopnostmi připomněli blížící se svátky. K vidění
byly stromečky ověnčené slaměnými i háčkovanými ozdobami, betlé-
my, svícny, zdobený perník i tradiční cukroví. Všem, kteří se na výsta-
vě podíleli i kteří ji navštívili, děkujeme za přízeň a těšíme se na shle-
dání při příštích akcích.

ZO ČZS Sezemice

A co děti – mají si kde hrát?

Na tradičním dětském karnevalu,
pořádaném mysliveckým sdružením
Sezemice určitě ano!
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vás zve od 6. bfiezna 2006 

do novû otevfiené prodejny
stavebnin v Sezemicích

(Najdete nás v b˘valém areálu stavebnin Jednoty)

Dne 4. bfiezna 2006 od 9.00 h. do 12.00 h.
firma pofiádá pro vefiejnost 

Den otevfien˘ch dvefií s mal˘m obãerstvením

Kontakt: 
Stapus Sezemice: ☎ 466 931 946

·efranko Petr: ☎ 603 167 822 • ·efranko Petr ml.: ☎ 605 882 190

608 222 115 TAXI
608 222 115

e-mail:
gross.rene@seznam.cz

dubové podlahy • schody

střešní okna

Tel.: 777 788 164

K jednotlivým ulicím a místům
v Sezemicích se budeme 
vracet v dalších číslech 
Sezemických novin
pod hlavičkou „Znáš mě?“


