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Sportovní Sezemice
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovních talentů za rok 2006
Ve středu 21. února si daly dostaveníčko v Sezemickém domě po roce opět nejlepší sportovní talenty
do 18 let.Ti získali za uplynulý rok řadu ocenění nejen v rámci České republiky. Úspěšně totiž někteří
reprezentovali Sezemice i na evropských kolbištích.Tradiční slavnostní vyhlášení bylo protkáno řadou pěkných
vystoupení – tanečním kroužkem NEONKY a EMPÉČKA,Tanečním centrem Monsignore, pěveckými vstupy
souboru Rolnička Sezemice. Nechyběla ani ukázka opravdu dynamické cvičební hodiny starších žáků a žákyň
na trampolíně. Oceněným předávali medaile, diplomy a dárky hosté. Pozvání přijala již tradičně senátorka
paní Domšová, předseda krajské a pardubické ČSTV pan Čihák a jeho místopředseda pan Vinař. Nechyběl ani
kanoista Martin Doktor. Poprvé se tohoto setkání zúčastnili za Olympijský výbor pan Jiří Čtvrtečka
a Imrich Bugár a trenér extraligového hokejového týmu HC Moller Pardubice Miloš Říha.
A tady jsou už jména oceněných.Všem moc gratulujeme a přejeme další úspěšný rok.
Kynologický klub
Šárka Lelková
Agility
Kateřina Novotná
Kristýna Dostálková
Ivona Vanická
Prosport
Marek Spálenský
Edita Kolářová
Andrea Doktorová

Foto na str. 1 a 2 Zdeněk Stehno

Oddíly
Mladí hasiči
Skauti
Neonky, dětský aerobik, Empéčka

Lukostřelecký klub Dominik
Dominika Flégrová
Zdeněk Přikryl
Ondřej Václavík
Sportovně střelecký klub
Monika Halmešová
Veronika Holubová
Jakub Novák
TJ Spartak – oddíl kopané
Jakub Němec
Marcel Hornych
TJ Spartak – sport pro všechny
Stanislav Solčanský
Zuzana Dvořáková

Z P R ÁV Y Z R A D N I C E
Máte studnu? Musíte ji přihlásit
Odběr podzemních a povrchových vod
a vypouštění odpadních vod
Informace obdržíte
– na bezplatné lince: 800 101 197
– Informační kanál města Sezemic
– www.sezemice.cz, www.zanikpovoleni.cz
Psát lze na e-mail: info@mze.cz
Každý, kdo odebírá a vypouští podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít
pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.
Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud k odběru nevyužívá
zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.
Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro
svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).
Povolení k vypouštění vod není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy
apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.
Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může
dotýkat např. následujících subjektů:
drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
fyzické osoby v zemědělských usedlostech – dobytek, chov drobného
zvířectva, zalévání, mytí apod.
zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních
nádrží
provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními
děly)
fyzických osob – odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr
povrchové vody (zalévání, WC, apod.)
a dalších.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů:
drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.);
obcí – čistírny odpadních vod;
fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;
a dalších.
Domovní studny zřízené před rokem 1955 existují po právu a související odběr podzemní vody pro pitné účely je rovněž legitimní, tedy
povolen
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění odpadních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po
31.12.2001, jsou také stále platná.
Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy
nevztahuje na:
– povolení vydaná od 1. 1. 2002
– povolení, která byla sice vydaná do 31. 12. 2001, ale právní moci nabyla
až po 31. 12. 2001
– povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální
zásobování domácností pitnou vodou
Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:
– povolení vydaná od 1. 1. 2002
– povolení, která byla sice vydaná do 31. 12. 2001, ale právní moci nabyla
až po 31.12. 2001
Nové povolení
Pokud budete chtít i po zániku Vašeho stávajícího povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody, popř. k vypouštění odpadních vod, s vodami
nakládat, musíte legalizovat nakládání s vodami podáním žádosti o vydání nového povolení. Formulář žádosti obdržíte na příslušném vodoprávním
úřadu.
Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok. Je třeba také
počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě
opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí o povolení/nepovolení se můžete odvolat.
SEZEMICKÉ NOVINY

Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocně rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám bude povolení uděleno, nelze po tomto datu s vodou
požadovaným způsobem nakládat. A to až do doby, kdy Vám bude povolení pravomocně uděleno.
Kde žádat:
Pokud chtějí odebírat povrchové nebo podzemní vody jednotliví občané či
jednotlivé domácnosti potřebují k takové činnosti povolení vodoprávního
úřadu, kterým je v tomto případě pověřený obecní úřad (pro občany
s trvalým pobytem na územní města Sezemice – Magistrát města Pardubic,
odbor životního prostředí).
Kontaktní telefony na pracovníka vodoprávního úřadu magistrátu:
Otto Sigmund – 466 859 321
Ing. Kurfurstová Hana – 466 859 155
Ing. Minařík Luboš – 466 859 162
Nováková Alena – 466 859 153
Fejlová – 466 859 194

Důležité upozornění pro občany
Od února 2007 dochází k přemístění sběrného dvora do areálu firmy RUML
CZ a. s. „Za rybníkem“, směr Choteč – viz mapka.
Provozní doba sběrného dvora „Za rybníkem“ (směr Choteč) je následující:
středa od 8.00 do 18.00 hodin
sobota od 9.00 do 12.00 hodin
Sběrný dvůr přijímá od občanů Sezemic zdarma tyto odpady:
Papír, sklo, plast, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad
Sběrný dvůr dále přijímá zdarma v rámci zpětného odběru následující
zařízení (v nedemontovaném stavu):
– veškerá elektrozařízení, jako jsou ledničky, pračky, žehličky, fény, mobilní
telefony, kalkulačky, vrtačky a další spotřebiče, nářadí a nástroje
– všechny druhy televizních přijímačů a počítačových monitorů, počítače
a notebooky včetně příslušenství (klávesnice, myši apod.)
– veškerá spotřební elektronika (videa, DVD, radiopřijímače, věže, gramofony, magnetofony, domácí kina, dálkové ovladače, sluchátka, reproduktory apod.)
– elektrické a elektronické hudební nástroje
– telefonní přístroje (klasické, bezdrátové, mobilní)
– faxy, záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky
– elektrické hračky
– světelné zdroje (zářivky a výbojky bez ohledu na výrobní značku)
– baterie a akumulátory
– autovraky
Bývalá provozovna firmy RUML CZ a. s. v Dukelské ulici – směr Lukovna
bude dál fungovat jako výkupna druhotných surovin.
Odbor správy majetku a život. prostředí, tel.: 466 741 020

RUML CZ a. s.

NAROZENÍČEK:
Ptáčková Tereza listopad
Řehůřek Jiří
prosinec
Horáková Anežka prosinec

Marešová Kateřina leden
Hrstka Luboš
leden

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Ú P R AV Y Ú Z E M N Í H O P L Á N O VÁ N Í
Vážení čtenáři,
ráda bych vás prostřednictvím tisku okrajově seznámila se změnami, které
nás čekají od 1. 1. 2007 na úseku územního plánování a stavebního řádu. Od
1. 1. 2007 nabývá účinnost zákon č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ním související zákony č. 184/2006 Sb.
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon
o vyvlastnění) a zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
Na úseku územního plánování se jedná o tyto základní úpravy:
1. Pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD)
jako opatření obecné povahy v souladu s usnesením § 171 a následně
správního řádu. Opatření obecné povahy představuje akt veřejné správy,
který svou povahou není individuálním správním aktem ani právním předpisem, ale úkonem v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností
nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob.
Mezi územní opatření, kterými se chrání veřejné zájmy, patří územní
opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území.
2. Veřejnost má zajištěnu svoji účast v postupech a řízeních podle stavebního zákona (dále jen SZ) a to tradičně při projednávání ÚPD a nově zejména ve veřejném územním řízení.
3. Podle složitosti a významu stavby a podmínek konkrétního území je šest
možností územního rozhodování s tím, že jsou stanoveny případy, kdy se
vydání územního rozhodnutí nevyžaduje nebo nevydává.
Možnosti územního rozhodování:
– regulační plán
– úplné územní řízení
– zjednodušené územní řízení
– územní souhlas
– stanovení podmínek v územně plánovací informaci
– veřejnoprávní smlouva
Regulační plán nemá město Sezemice schválen, a proto se nebudu o něm rozepisovat.
Zjednodušené územní řízení je v podstatě vydání územního rozhodnutí bez
předchozího řízení s tím, že stanoví podle požadavků dotčených orgánů ve
výroku podmínky, přičemž návrh tohoto výroku musí být po stanovenou dobu
zveřejněn, a pokud nikdo nepodá ve lhůtě námitky, nabývá územní rozhodnutí právní moci. Pokud však někdo v dané lhůtě námitky uplatní, vede se standardní územní řízení.
Územní souhlas je orientován na případy bezkonfliktních staveb, se kterými
souhlasí jak mezující (přímo sousedící) vlastníci sousedních pozemků a staveb, tak dotčené orgány nestanoví žádné podmínky. Při vydání územního souhlasu se nevede územní řízení. Nepřipouští se výjimka z technických požadavků na stavby.
K tomu, aby žadatel měl snadnou orientaci o požadovaných postupech, slouží právě územně plánovací informace. Složitost nebo zjednodušení postupu
při vydávání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vychází zejména
ze stanovení okruhu staveb, u kterých to zákon připouští, ale současně z požadavku na umístění stavby v zastavitelném území nebo zastavěném území
a vlivu stavby na životní prostředí.
Veřejnoprávní smlouva může nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby,
o změně využití území a o změně stavby. Uzavírá ji stavební úřad se žadatelem se souhlasem dotčených orgánů. Podmínkou účinnosti je písemný souhlas účastníků řízení. Náležitosti obsahu stanoví prováděcí právní předpis.
4. Nový stavební zákon umožňuje slučovat územní a stavební řízení u všech
druhů povolovaných staveb, jsou-li podmínky o území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán.
5. Nová úprava územního řízení je založena na zveřejnění řízení včetně využití doručování všech úkonů veřejnou vyhláškou tam, kde je pro území
schválen územní plán. V současné době nemá schválený územní plán
z obcí, pro které zajišťuje MěÚ Sezemice činnost stavebního úřadu, obec
Borek. Pro stavby na území této obce je nezbytné doručovat vždy individuálně.
Procesní postupy i nadále využívají koncentrační zásadu, je však stanoveno povinné ústní jednání a nově jsou upraveny povinností žadatele k informování o jeho záměru na místě stavby nebo jiném veřejně přístupném
místě stanoveném stavebním úřadem.
6. Druhy územního rozhodnutí:
– o umístění stavby
– rozhodnutí o změně využití území
– rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
– rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
– rozhodnutí o ochranném pásmu
7. S vymezováním veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných
opatření je upraven nový institut zákonného předkupního práva obcí, krajů a státu.
Na úseku stavebního řádu:
1. Je rozšířen okruh staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které
nebude potřeba povolovat ani ohlašovat. Vychází se z předpokladu, že
o podstatných otázkách umístění stavby v území bylo již rozhodnuto.
2. Bez jakéhokoli svolení stavebního úřadu, pokud se zájmy nedotýkají státní památkové péče, mohou být realizovány:
– informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umísťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, mimo kulturní
památky a mimo území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, vymezená zákonem o státní památkové péči,
– informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích; označení
budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, veřejně prospěšných
staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle
zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek
podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou; stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
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– sirény, včetně jejich opěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m,
– povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě
nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
– signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely; bleskosvody
a zařízení, která tvoří jejich součást; opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi,
– propustky na účelových komunikacích,
– zařízení a konstrukce,jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30
dnů v roce, a všechny stavby uvedené v § 103, odstavec 1 písm. a) body 1 až 6, pokud budou realizovány jako přenosné a jejich doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce, jedná se o stavby o jednom
nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení
ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů, stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských
staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek
(např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv), stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, bez podsklepení, stavby pro chovatelství o jednom nadzemním
podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, dále zimní zahrady
o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky a přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky; totéž se týká výrobků, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit
k užívání osobami nebo k ustájení zvířat, pokud jsou přenosné a jejich
doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce,
– důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech
a skrývkách, pokud podléhají schvalování dozoru orgánů státní báňské
správy podle horních předpisů,
– cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film
a televizi,
– stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně
ovlivnit požární bezpečnost,
– udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví
osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která
je kulturní památkou.
Řada staveb se dostává z režimu povolování formou správního rozhodnutí
do režimu ohlášení. Postup při povolování a ohlašování staveb vychází
z předpokladu, že o podstatných otázkách umístění stavby a jejího vlivu
v území bylo již rozhodnuto a v rámci stavebního ohlášení jsou posuzovány stavebně technické otázky provedení stavby. Bude tedy postačovat
souhlas stavebního úřadu a stavebník může stavbu realizovat. Pokud
stavba nebude splňovat zákonem stanovené podmínky, pak stavební úřad
rozhodnutím provedení stavby zakáže.
Možno je použít zkrácené stavební řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu
o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, může tuto stavbu
provádět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojenou projektovou dokumentací a certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem, který ověří, že projektová dokumentace a potřebné doklady splňují
požadavky podle stavebního zákona a stavba může být provedena.
Zjednodušený postup se bude uplatňovat u provádění drobných změn staveb před jejich dokončením, které se nebudou dotýkat práv účastníků stavebního řízení a které mohou být schvalovány stavebním úřadem nebo
autorizovaným inspektorem v průběhu kontrolních prohlídek stavby.
Změna se dotkne i užívání dokončených staveb, která je zjednodušena
tím, že stavebník má právo užívat stavbu v návaznosti na její dokončení
na základě oznámení stavebnímu úřadu předloženého spolu s dokumentací skutečného provedení stavby 30 dnů před započetím užívání stavby,
pokud to stavební úřad v této lhůtě nezakáže z důvodu ohrožení privilegovaných veřejných zájmů.
Kolaudační souhlas vydaný stavebním úřadem na žádost stavebníka bude vyžadován u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit (např. stavby pro obchod, průmyslové, nájemní bytové domy, školy apod.) a dále u staveb, u nichž bylo stanoveno provedení zkušebního
provozu.
U staveb pravomocně povolených do 31. 12. 2006 se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona
č. 50/1976 Sb.
Je provedena zásadní přeměna státního stavebního dohledu na pravidelné a systematické kontrolní prohlídky staveb s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi.

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která
prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze (jedná se o povinnost) na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle
zvláštních právních předpisů. Formuláře budou postupně zveřejňovány na
webových stránkách města Sezemice v návaznosti na vydání právních předpisů ve sbírce zákonů a dále budou k dispozici na stavebním úřadě.
V následujícím grafickém zpracování jsou nastíněny základní postupy
pro případy, kdy obec má schválený územní plán a jedná se o stavby umístěné v zastavěném území a v zastavitelných plochách vymezených
k zastavění v územním plánu.
SEZEMICKÉ NOVINY
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INFORMUJEME
Kompostování bioodopadů z kuchyní
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu
z kuchyně i domácnosti (květiny, zbytky ovoce, zeleniny a brambor –
i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje, vaječné skořápky,
popel ze dřeva, hygienický papír, v malém množství i novinový papír
apod.).
Nyní k některým materiálům podrobněji. Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je chráníme před potkany a hromadíme je například v kompostérech, kde dojde k horké fázi (nad 50 °C).
Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné k plesnivění, a proto by se neměly používat ve větším množství ke kompostování. Občas se tvrdí, že slupky citrusového ovoce jsou
ošetřeny silnými jedy, a proto nepatří do kompostu. Citrusové plody se
převážně ošetřují organickými fungicidy, aby nebyly při transportu napadeny houbami. Tyto fungicidy se však při procesu kompostování bez problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování už prokazatelné.
Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou oblíbenou potravou pro žížaly.
Obsahují důležité živiny, jakými jsou draslík a hořčík. Vaječné skořápky
působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se
rozkládají, a proto se musí dobře rozdrtit.
Papír, lepenka a čistý starý papír patří do separovaného sběru. Znečištěný papír, například papírové ručníky a kapesníky nebo balící papír,
je pro kompost velmi žádoucí, neboť vyrovnává obsah vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje strukturu kompostu.
Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu. Popel ze dřeva je bohatý na rostlinné živiny a je žádoucí, aby byl
řádně využit jak ke hnojení v zahradě, tak i jako výborný přídavek do
kompostu.
Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména cizorodé látky jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu a textilie.
Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah
škodlivých látek, jako například obsah sáčku z vysavačů, popel z briket

a uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev
a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny.
Ing. Miroslav Kalina, CSc.

Jak zahájila knihovna rok 2007
I když má knihovna za sebou pouze dva měsíce nového roku, může se
již pochlubit jak novými akcemi, tak i novými knihami. Již od ledna pracujeme spolu s družinou základní školy a od února také s mateřskou školou na výrobcích, se kterými se zúčastníme soutěže Českého zahrádkářského svazu „Kytička pro maminku“. I naše další akce je určena těm,
kteří pečují o naše děti. V knihovně se 1. 3. 2007 od 16.00 hod uskuteční první akce nazvaná „Dámská jízda“. Ta je určená pro všechny maminky, babičky, tetičky, ale buďme spravedliví, třeba i pro tatínky na mateřské dovolené, zkrátka bude pro všechny ty, jejichž světem se stala
domácnost, děti a vše s tím spojené. Nemáte Vy, kteří pečujete celý den
o pohodu domova, někdy chuť si zajít někam popovídat, podělit se o své
starosti, nebo nápady? Teď si asi říkáte: „To se ti to mluví, ale kam, kdy
a co s dětmi?“ Všechny tyto starosti vyřeší čtvrteční odpoledne. V knihovně bude připraven dětský koutek, kde se postaráme o Vaše děti, zatím co Vy můžete klidně popíjet kávu, prohlížet nové časopisy, poslechnout si povídání o tom, jak vést děti ke čtení, nebo se nechat inspirovat
novými možnostmi v „kosmetice Vašeho domova“. Již nyní také připravujeme třetí „Noc s Andersenem“, která připadá na 30. 3. 2007.
Z nových knih jsme pro Vás připravili např. Lovec krokodýlů – knihu
o Steve Irwinovi, známém ochránci přírody, z napínavých žánrů novinku
Jonathana Kellermana Sebeobrana, Jefferyho Deavera Hodinář, a Johna Lutze Noční strach. Čekají tu na Vás i knihy: Milan Kundera Nesnesitelná lehkost bytí, Orchideje na zahradě, Mládí v hajzlu 6, Velká kniha
strachu – kniha na motivy klasických hororových děl, 13. komnata,
aneb i slavní mohou být zranitelní, Irena Obermannová Divnovlásky
a další. Jak vidíte, na začátek toho není málo a máte se ještě na co těšit. Vždyť se teprve rozjíždíme…
Petra Procházková

HOSPODÁ¤SK¯ SPOLEK
Hospodářský spolek pro okresy “Pardubický”,
“Holický” a “Přeloučský” byl založen v roce 1869.
Jeho úkolem bylo rozšiřovati hospodářské zkušenosti
a vědomosti a všemožně sledovati pokrok všech
hospodářských odvětví.
(výstavy, přednášky, nákup zvířat, stromků, sadby,
zájezdy)
Ze Sezemic a okolních vesnic se zúčastnili tito
členové všeobecné jubielní výstavy roku 1891
v Praze.
Ječmen:
Komárek Václav z Koloděj – český
Kořínek Josef z Choče – český
Jeník František z Lukovny – český ve slámě
Jiroutek František z Koloděj – český ve slámě
Kerzl František z Veské – český ve slámě
Korn František z Veské – český ve slámě
Pšenice:
Čapek František ze Sezemic – červenka
Freiberg František z Koloděj – červená ozimka
Gabriel Václav z Choče – ozimka
Jeník František z Lukovny – červenka
Jeřábek František z Koloděj – žlutka
Komárek Josef z Choče – červenka
Kořínek Josef z Choče – červenka
Metelka Antonín z Lukovny – červenka
Pokorný Jan z Lukovny – ozimka
Řehounek Jan z Choče – ozimka
Teplý Josef z Koloděj – ozimka
Balcar František ze Sezemic – bílá-ve slámě
Jeník František z Lukovny – červenka ve slámě
Jirout Vincenc z Lukovny – ozimka ve slámě
Kerzl František z Veské – červenka vesecká
ve slámě
Korn František z Veské – přesivka ve slámě
Řehounek Jan z Koloděj – červenka a žlutka
ve slámě
Svatoň František z Choče – žlutka ve slámě
Žito:
Čapek František ze Sezemic – probstejské
Gabriel Václav z Choče – české, probstejské
Yppen Šalamoun ze Sezemic – novoselandské
Kerzl František z Veské – probstejské
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Korn František z Veské – probstejské
Kořínek Josef z Choče – probstejské
Jirout Vincenc z Lukovny – české, abravské hl.
Jiroutek Franišek z Koloděj – české
Marek Antonín z Lukovny – monťaňské
Metelka Antonín z Lukovny – monťaňské
Řehounek Jan z Choče – monťaňské
P. Sloup František ze Sezemic – florianské,
probstejské
Schejbal František ze Sezemic – probstejské
Svatoň František z Koloděj – montaňské
Čapek František z Choče – 1 kytici manťanského
Jirout Vincenc z Lukovny – 1 kytice obravského
Kerzl František z Veské – 1 kytice jaréka, jánského,
českého
Korn František z Veské – 1 kytice probského
Metelka Antonín z Lukovny – 1 kytice monťáňského
Svatoň František z Koloděj – 1 kytice českého
Oves:
Balcar František ze Sezemic – rychlík
Kašpar Jan z Choče – ruský
Řehounek Jan z Choče – český
Kerzl František z Veské – český ve slámě
Korn František z Veské – ruský ve slámě
Řehounek Jan z Choče – český ve slámě
Proso:
Jeník Jan z Choče
Korn František z Veské
Poledno František z Veské
Hrách:
Jiroutek František z Koloděj
Komárek Václav z Koloděj
Korn František z Veské
Marek Antonín z Lukovny
Řehounek Jan z Choče
Čočka:
Yppen Šalamoun ze Sezemic
Řehounek Jan z Choče
Kukuřice:
Korn Franrišek z Veské
Vikev:
Korn František z Veské
Kořínek Jan z Choče

Boby:
Janeček František z Kladiny – svinský, vlčí
Korn František z Veské – fisulkový
Řepa:
Korn František z Veské – wanzlehenka
Mák:
Korn František z Veské
Řehounek Jan z Choče
Ocenění dostali:
Jan Řehounek z Choče – stříbrná medaile výstavní
Václav Gabriel z Choče – bronzová medaile výstavní
Jan Jeník z Choče – bronzová medaile výstavní
Josef Kořínek z Choče – bronzová medaile výstavní
František Čapek ze Sezemic – čestné uznání
Vincenc Jirout z Lukovny – čestné uznání
Šalamoun Yppen ze Sezemic – čestné uznání
Václav Komárek z Koloděj – čestné uznání
Antonín Marek z Lukovny – čestné uznání
Antonín Metelka z Lukovny – čestné uznání
Občané z Veské – čestné uznání
P. František Sloup, farář ze Sezemic – čestné uznání
Výstava zeleniny:
udělena kolekci nejvyšší cena – diplom s právnem
ražení zlaté medaile. Zelenina pěstitelů po výstabě
šla na dračku. Přiznačnou vysokou cenu z výstaby
této zasloužili sobě: Jan Horáček ze Sezemic,
František Schejbal ze Sezemic, Jaroslav Pánek
ze Sezemic, František Korn z Veské, Josef Köhler
ze Sezemic, František Kähler z Veské,
FrantišekHavelka, řídící učitel z Choče, Jan Mück
učitel z Veské
Výstava ovoce:
oceněno stříbrnou medaili výstavní ještě uznání
čestnými diplomy dostali:
P. František Sloup, farář ze Sezemic
Kateřina Červinková ze Sezemic
Město Sezemice a okolní obce
mimo to zaslouží si uznání: Josef Vojáček
ze Sezemic
archv Pardubice – Marie Marková

SEZEMICKÉ NOVINY

·KOLA
Poločas školního roku
První pololetí letošního školního roku je už za námi a s ním i hodnocení půlročního snažení. Prvňáčci si odnesli své první vysvědčení, na kterém se nevyjímala velikánská jednička, známky měli ze všech
předmětů.
Žáci osmých a devátých tříd obdrželi vysvědčení, která budou do značné míry ovlivňovat jejich přijetí na střední školy. Všichni vycházející také dostali výstupní hodnocení, které mohou přikládat k přihláškám na
střední školy. Dochází však ke zvláštní situaci – základní školy jsou povinny výstupní hodnocení žáků vyhotovit, ale střední školy na ně nemusí brát zřetel. Divné, že? Snad se to v příštím roce změní.
Dne 1. 2. se žáci 9. tříd zúčastnili celorepublikového projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Projekt byl realizován formou testů z matematických dovedností, dovedností v českém jazyce a obecných dovedností. Testy připravilo Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání CERMAT Praha. Škola a žáci obdrží souhrnnou zprávu, ve
které budou výsledky našich žáků porovnány s průměrnými výsledky
žáků ve školách našeho kraje i ve všech ostatních krajích naší
republiky.
Po půlročním školním snažení si všichni zasloužili odpočinek, na jednodenní pololetní prázdniny hned navázaly jarní prázdniny, a tak si žáci nejen odpočinuli od denních školních povinností, ale hlavně načerpali
síly na druhé pololetí.
Všechny aktuální informace o činnosti školy naleznete na
www.zssezemice.cz

vali připravenot žáků k nástupu do školy. K zápisu se dostavilo 45 žáků, ale ne všichni letos 1. září 2007 do šloly nastoupí. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců dětí.
Předškoláci si vyzkoušeli školu nanečisto a určitě se těší na to, až budou skutečnými školáky.

Zápis do 1. tříd Základní školy v Sezemicích
A opět tu byl zápis do 1. tříd. Letos byl stanoven na 14. a 15. února
2007 a škola se na něj pečlivě připravovala. Žáci a učitelé zhotovili pro
budoucí prvňáčky drobné dárečky a společně připravili slavnostní zápis. Na budoucí školáky, doprovázené svými rodiči, čekaly hned po příchodu do školy různé úkoly.U vchodu je přivítali průvodci - pohádkové
bytosti, děti si vybraly domeček, do kterého dostávaly po splnění různých úkolů na jednotlivých stanovištích razítka, a když získaly všech
šest razítek, čekali na ně paní učitelky a páni učitelé, kteří ještě zjišťo-

SPORT
Sezemičtí střelci
Jako každý rok tak i letos jsme se sešli první den nového roku na střelnici. Členové i jejich rodinní příslušníci si přišli odstřílet svůj první novoroční závod. Soutěžilo se v disciplíně 10 ran ze sportovní pistole.
Z třinácti závodníků si vystřílel první místo trenér pistolářů Straka Jan
s 96 body (ze 100 možných).
O týden později 7. ledna se uskutečnilo 3. kolo „Putovního poháru“
v Hrochově Týnci, kde zároveň proběhl i krajský přebor Pardubického
kraje ze vzduchových zbraní.
V krajském přeboru vzduchová puška (VzPu) 40 ran střelci z SSK Sezemice obsadili první čtyři místa. Halmešová Monika – 1. místo s nástřelem 379 bodů se stala krajskou přebornicí, Holubová Veronika – 2.
místo s 377 body, 3. místo – Adamová Jana s 344 body a na 4. místě
nástřelem 296 bodů se umístil Novák Jakub.
V kategorii vzduchová puška (VzPu) 60 ran obsadil 2. místo Čihák Tomáš – 551 bodů a ve vzduchové pistoli (VzPi) 40 ran si nejlépe vedli
Svoboda Petr na 2. místě s 335 body a na 5.místě Hrobař Petr s 319
body.
Mladší střelci se 20. ledna zúčastnili 3. kola Ligy Hradeckého a Pardubického kraje, zde dosáhli v kategorii do 12ti a 14ti let těchto výsledků:
Disciplína VzPu 30 ran v leže do 12 let – děvčata
Štěrbová Veronika – 2. místo 275 b, Svobodová Nikola – 3. místo 259
b a na zkušenou jela i Čiháková Kateřina, která nastřílela 237 bodů.
Disciplína VzPu 30 ran v leže do 12 let – chlapci
Forman Jakub – 3. místo 294 b, Racek Filip – 4. místo 289 b, Jeřábek
Jan – 5. místo 284 b.
Disciplína VzPu 30 ran v leže do 14 let – dívky,chlapci
Holubová Kristýna – 3. místo 291 b, Holub Vít – 1. místo 298 b, Novák
Jakub – 4. místo 290 b.
Tyto dosažené výsledky zaručují účast našich mladých střelců na Mistrovství ČR mládeže v Brně.
Na Mistrovství ČR do Plzně se nominovali ve vzduchové pušce Čihák
T., Halmešová M., Holubová V. a ve vzduchové pistoli Hrobař P. a SvoSEZEMICKÉ NOVINY

boda P. Všichni nominovaní dorostenci byli pozváni od 1. února do
4. února na soustředění do vrcholového střediska mládeže v Krnově.
Byla to příprava na Mistrovství ČR ze vzduchových zbraní, které se koná od 9.–11. 2. 2007 na střelnici v Plzni.
O tom, jak se našim dorostencům dařilo v Plzni, Vás budeme informovat příště.
Pozvánka
Tělovýchovná jednota Spartak Sezemice zve své členy na valnou
hromadu, která se uskuteční v pátek 2. 3. 2007 v klubovně
na fotbalovém hřišti od 18.00 hodin.
Program:
zhodnocení činnosti
výroční finanční zpráva
volba nového hlavního výboru
diskuze – různé

Třebešský novoroční turnaj 2007
Další úspěch dosáhla mladší fotbalová přípravka SPARTAKU
SEZEMICE na halovém turnaji v HRADCI KRÁLOVÉ. Ze sedmi zúčastněných družstev neprohrála ani jedno utkání. S plným počtem bodů zaslouženě obsadila první místo a získala pohár pro vítěze. Tím
jsme obhájili loňské vítězství. Nejlepšími střelci turnaje byli David Lát
a Pavel Kmetík s 8 góly. Protože vítěz může být jenom jeden, na rozstřely zvítězil o prsa David Lát. To, jak kluci bojovali, až vyráželo dech
a některým rodičům vhánělo slzy do očí. O tento úspěch se zasloužili:
brankář Jiří Hlaváček, Pavel Kmetík, David Lát, Jakub Papšík, Tomáš
Trávníček, Víťa Černohorský, Dominik Řezníček, Petr Fous, Petr Hovorka a Petr Tichý pod vedením trenérů Tomáše Láta a Rudolfa Čapka.
Poděkování patří i sponzorům – firmě Josefa Štamberského a Zdeňka
Pácla ODPADY 98 za každoroční podporu mladých fotbalistů.

7

INFORMUJEME
Pomozte nám s oslavami
Taky si někdy říkáte: Kdybych to byl(a) věděl(a), toho bych se určitě zúčastnil(a), to bych nechtěl(a) propást… Pokud ano, jistě Vás potěší naše prosba. V letošním roce oslaví město Sezemice 780 let od svého
založení. Rádi bychom tuto událost oslavili spolu s Vámi. Osloveny budou všechny zájmové organizace Sezemic, Základní škola, Mateřská
škola, zástupci přidružených okolních vesnic a zapomenout nechceme
ani na Vás. Pokud máte v hlavě dobrý nápad nebo předmět, o kterém
si myslíte, že by mohl obohatit připravované akce a výstavy, podělte se
prosím o ně s námi. Jakékoli fotografie, tiskopisy, obrazy, zkrátka
předměty týkající se historie Sezemic, budou velmi vítány. Naším styčným bodem bude MK Sezemice, a to vždy v otvírací dobu: Pondělí
10.00–17.00, Středa 12.00–16.00, Čtvrtek 12.00–18.00, dotazy můžete psát na e-mail: a telefonovat na 720 513 840 paní Petra Procházková. Pokud máte k předmětům osobní vztah a bojíte se poškození či
ztráty, a přesto byste se o ně rádi podělili, připravíme pro Vás potvrzení o jejich vrácení, které Vám Město Sezemice zaručí. Budeme se těšit na naši spolupráci a také na to, že se „Sezemáci“ stanou součástí
přípravy oslav Města Sezemice.
Za Město Sezemice Petra Procházková

Pracovníci Finančního úřadu v Pardubicích
budou pomáhat daňovým poplatníkům

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy se vyměňují pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Obecními úřady obcí
s rozšířenou působností pro Pardubický kraj jsou: Magistrát města
Pardubic, ulice 17. listopadu, křižovatka u „Nového bytu“
– Městský úřad Holice
– Městský úřad Přelouč
Na Městském úřadu v Sezemicích jsou pouze k dispozici žádosti na výměnu řidičského průkazu ve vstupní hale. Podrobnější informace získáte na Magistrátu města Pardubic, eventuelně na stránkách Ministerstva dopravy – www.mdcr.cz

Upozornění pro držitele psů
Městský úřad upozorňuje tímto držitele psů v Sezemicích a v přisloučených obcích na povinnost zaplatit místní poplatek ze psů za rok
2007.
Termín pro zaplacení je do 31. 3. 2007. Znovu uvádíme, že správci poplatku umožňuje zákon pozdě uhrazený poplatek platebním výměrem
zvýšit až na trojnásobek.
Za finanční odbor Městského úřadu v Sezemicích
Hana Volfová
Poplatek za provoz systému nakládání odpady

Pracovníci Finančního úřadu v Pardubicích budou v rámci projektu
zlepšování služeb České daňové správy v úředních dnech

26. a 28. března 2007
v době od 15.00 do 17.00 hod.
v budově Městského úřadu Sezemice, 1. patro, zasedací místnost
pomáhat občanům s podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006

Zveme Vás na

SEZEMICKÉ
VEPŘOVÉ
HODY
v sobotu 3. března 2007
od 9.00 hodin
restaurace Anežka
posezení v restauraci, prodej přes ulici
G
G
G
G
G
G
G
G

zabijačkový guláš
ovar
jitrnice
jelítka
žemláky
tlačenka
prejt
kroupy

Připomínáme poplatníkům, že se blíží splatnost první poloviny poplatku za
provoz systému nakládání s odpady (TKO). Den splatnosti uvedeného poplatku (alespoň I. poloviny podle Obecně závazné vyhlášky je termín
31. 3. 2007).
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ, složit na účet města ve spořitelně v Sezemicích nebo platbu provést převodem z účtu.
Za finanční odbor Městského úřadu v Sezemicích
Hana Volfová
Zápis do Mateřské školy pro celý školní rok 2007/2008
se koná ve dnech 26. 3.–31. 3. 2007.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v MŠ denně od 7.00–16.00 hod.
Vyplněné přihlášky s potvrzení od dětského lékaře odevzdejte
ve dnech zápisu v době od 7.00–16.00 hod.
Moravcová Václava

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městskému úřadu a komisi pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek k zlaté svatbě.
Manželé Vlasákovi, Sezemice, Zborovská

ZDE JE MÍSTO
PRO VAŠI REKLAMU
Možnost inzerce ve dvou formátech
90 x 95 mm
400 Kč
90 x 46 mm
200 Kč

Při opakované inzerci je možná sleva
Kontakt: p. Liduchová 724 035 690
nebo členové redakční rady
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