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Škola se hlásí
Skončilo pololetí, byla zhodnocena práce žáků naší školy. Někteří byli se
svými výsledky spokojeni, jiní si dali do nového pololetí předsevzetí –
co, kde, kdy a jak vylepšit. Pololetní jednodenní prázdiny trávili žáci odpočinkem a čerpáním nových sil, učitelé zasedli do školních lavic a plně
se věnovali dalšímu vzdělávání – tentokrát „kritickému myšlení“.
Žáci devátých tříd se zapojili do celostátního testování žáků devátých
tříd, kde si ověřili své znalosti v matematických schopnostech, v českém
jazyce a v obecných dovednostech. Vyhodnocení testů obdrží z CERMATU (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání) každý z testovaných
žáků.
V těchto dnech také podávají přihlášky ke studiu na středních školách,
věřme, že si vybrali správně.
7. a 8. února proběhl zápis žáků do 1. tříd. Zapsáno bylo 40 žáků.
Nejdříve děti procházely „pohádkovou cestou“ k zápisu, na které je prováděly pohádkové bytosti. Cestou třídily perníčky, skládaly obrázky, navlékaly korálky, skákaly panáka, skládaly lidské postavy a probíhaly klikatou cestou se lžící a míčkem. Za každý splněný úkol děti obdržely
razítko na papírový domeček a s ním přicházely ke skutečnému zápisu,
kterého se zúčastnili všichni učitelé 1. stupně, a pan ředitel hned rodičům
předal ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ. Výzdobu školy obstarali žáci z 2.
stupně a dárky pro předškoláky žáci z 1. stupně.
A co nás čeká po jarních prazdninách? Rozhodli jsme se, že se jako škola připojíme k třídění komunálního odpadu. Škola nakoupila do všech
tříd sady barevných kontejnerů, do kterých budou žáci uskladňovat tří-

Mateřská škola
Máme za sebou polovinu školního roku, úspěšně jsme zvládli rozjet
všechny slíbené kroužky, především Chvilku s rodiči, kde si mohou rodiče s dětmi společně pohrát a vyrobit náročnější výrobky. Předškoláci
absolvovali plavecký výcvik pod vedením lektorek plavecké areálu
v Pardubicích. V prosinci jsme uspořádali první společnou vánoční besídku, která se setkala s velkým ohlasem rodičů.
A co nás čeká v letošním roce?
27. 2. – v dopoledních hodinách proběhne v MŠ dětský KARNEVAL,
plný her, soutěží, tance a překvapení.
11. 3. – účast na soutěži MATEŘINKA v Holicích v Čechách, které se
zúčastní děti s taneční ukázkou z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků
a s ukázkou břišních tanců.
27. 3. – pojedeme s dětmi do divadla (KD Dukla) na vystoupení
Michala z Kouzelné školky.

www.sezemice.cz
děný odpad. Zástupci školního parlamentu jednali na městském úřadě
s panem Josefem Ulrychem a domluvili pro školu výstavu o třídění a recyklaci odpadků „Tonda Obal“, kterou zhlédnou v prostorách školy
všichni žáci. Všechy další potřebné instrukce dostanou žáci prostřednictvím třídních učitelů. Věříme, že nová generace nebude k ochraně životního prostředí lhostejná, protože krásnou planetu je nutné udržet pro nová a nová pokolení. Z tohoto důvodu se také žáci druhého stupně školy
střídají v týdenních intervalech v úklidu areálu školy, aby naše okolí bylo čisté a upravené.
Na žáčky prvního stupně čekalo po jarních prázdninách příjemné překvapení. Hned u vchodu zmizely „šatnové klece“ a na dvojice a jednotlivce čekaly vkusné skříňky na obuv a oblečení. Zlepšil se nejen vzhled
vstupní části budovy prvního stupně, ale hlavním přínosem je to, že žáci budou mít své věci bezpečně uložené pod zámkem a ve skříňkách si
budou moci ukládat i cvičební úbor a nic nebudou muset hledat.
Žáci druhého stupně si musí na skříňky počkat. Zase tu hrají roli peníze.
Často se ptáte, jaké kroužky probíhají na naší škole. Máme tři kroužky
anglického jazyka, kroužek českého jazyka, německého jazyka, tři
kroužky keramiky, kroužek šachů, modelářství, košíkové, atletiky, kroužek zdravotnický, rybářský a tři kroužky florbalu. Nově zahájil svou činnost dívčí klub a chystáme se otevřít kroužek francouzského jazyka.
Vidíte, je z čeho vybírat,nabídka je široká.
Na konec dubna připravujeme celoškolní projekt „Člověk a ochrana
zdraví“, kterého se zúčastní celá škola. S průběhem celého projektu Vás
rádi seznámíme nejen na informačním kanálu kabelové televize, ale i na
internetových stránkách školy www.zssezemice.cz.
Tam naleznete všechny další aktuální informace o činnosti školy.

31. 3.–4. 4. – je vyhlášen ZÁPIS do mateřské školy na školní rok
2008/09. V tomto termínu budou přijímány vyplněné přihlášky potvrzené od dětského lékaře v době od 7.00–15.00 hod.
Přihlášky si lze vyzvednout denně v mateřské škole. Děti do mateřské
školy budou přijímány podle daných kritérií, které jsou umístěny v mateřské škole.
Měsíc duben je spojen s dopravní výchovou. Děti se budou formou her,
vhodného materiálu, výletem na dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě
(pouze předškoláci) a besedami s policií učit bezpečnosti na silnici
i v okolí.
Na měsíc květen plánujeme Den otevřených dveří pro nově přijaté
děti, výlety a rozloučení předškolních dětí s mateřskou školou a další
zajímavé aktivity, o kterých budou rodiče i děti informováni přímo
v mateřské škole.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle: 466 931 075 nebo
e-mailové adrese: ms.sezemice@tiscali.cz

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z 6. ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 17. 12. 2007
Usnesení č. Z/53/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
I. schvaluje
II. mění bod III. usnesení č. Z/47/4/2007 takto:
„ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemku
uvedeného v bodu I. tohoto usnesení“
III. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. Z/54/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu abere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/55/6/2007
Zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů projednalo předloženou zprávu a
I. schvaluje rozpočtové provizorium na období leden–březen 2008, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení
II. schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria:
1. příjmy a výdaje budou uskutečňovány dle stanovených ukazatelů
2. v době rozpočtového provizoria se nebudou čerpat finanční prostředky
na výdaje investičního charakteru
III. ukládá předložit návrh rozpočtu na rok 2008 zastupitelstvu města k projednání a ke schválení
Usnesení č. Z/56/6/2007
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování hospodaření
města k 30. 9. 2007
Usnesení č. Z/57/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle §16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové změny
č. 1–20 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2007
Usnesení č. Z/58/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí
1. výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni 16. 11. 2007, který může být pro jednání zastupitelstva města aktuálně doplněn
2. skutečnost, že pokud místní poplatek bude ve stejné výši, jak je stanoven v platné obecně závazné vyhlášce, nemusí zastupitelstvo města vydat novou obecně závazná vyhláška
II. stanovuje pro rok 2008 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů ve výši 480 Kč
Usnesení č. Z/59/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle ustanovení §84
odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
I. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systému
nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním
odpadem na území města Sezemice (vyhláška o nakládání s odpady)
II. schvaluje znění předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky
č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na území města Sezemice
(vyhláška o nakládání s odpady)
III. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 v souladu s §12
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Usnesení č. Z/60/6/2007
Zastupitelstvo města dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 o vytvoření
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ projednalo předloženou zprávu a
I. vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
v roce 2008
II. stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od
20. prosince 2007 do 31. ledna 2008
III. ukládá komisi rozvoje bydlení a majetkové zajistit výběrové řízení a předložit zastupitelstvu města konkrétní závěr výběrového řízení
Usnesení č. Z/61/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a mění usnesení
č. Z/45/4/2007 takto:
I. konstatuje, že záměr města převést nemovitosti uvedené v bodu II tohoto usnesení byl zveřejněn v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
II. schvaluje převod části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice n. Loučnou
dle zákresu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, z majetku Města
Sezemice do majetku pana RH, a to za kupní cenu ve výši 450 Kč/m2 na
základě geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady kupujícího a dále za podmínky předkupního práva ve prospěch Města Sezemice
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za stejnou cenu, za jakou byl pozemek převeden kupujícímu, a to do doby vydání povolení k užívání stavby příslušným stavebním úřadem
III. ukládá
1. zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za podmínek uvedených v bodu II. tohoto usnesení
2. do doby převodu pozemku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní
Usnesení č. Z/62/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne
21. 12. 2006
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 21. 2. 2006
Usnesení č. Z/63/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 108/9 v k. ú. Počaply nad
Loučnou z majetku ČR, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice za podmínek stanovených Pozemkovým fondem ČR
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku p. č. 108/9 v k. ú. Počaply nad Loučnou podle bodu I. tohoto
usnesení
Usnesení č. Z/64/6/2007
Zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a nesouhlasí s převodem
části pozemku p. č. 458/11 při hranici pozemku p. č. 458/38 v k. ú. Veská
o výměře cca 200 m2 z majetku Města Sezemice
Usnesení č. Z/65/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí s převodem
části pozemku p. č. 458/57 a dále s převodem části p. č. 458/11 při hranici
pozemku p. č. 458/12 o celkové výměře cca 510 m2, vše v k. ú. Veská
Usnesení č. Z/66/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje převod drobného hmotného investičního majetku v celkové
hodnotě 119 614 Kč do vlastnictví Základní školy v Sezemicích, a to formou darovací smlouvy
II. ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením darovací
smlouvy
Usnesení č. Z/67/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje odměny jednotlivým komisím a výborům takto:
Finanční výbor:
26 000 Kč
Kontrolní výbor:
21 200 Kč
Komise sportu:
39 000 Kč
Komise pro občanské záležitosti
37 000 Kč
Komise školství a kultury
38 000 Kč
Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti
25 800 Kč
Komise rozvoje bydlení a majetková
18 000 Kč
Komise likvidační
4 000 Kč
Komise pro projednávání přestupků
800 Kč
II. pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým členům
výborů a komisí, a to s přihlédnutím na návrh předsedů výborů a komisí
Usnesení č. Z/68/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů, poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2008 takto:
Člen rady
1 500 Kč
Předseda výboru, komise
1 190 Kč
Člen výboru, komise
1 010 Kč
Člen ZM
360 Kč
K uvedeným částkám bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve výši
210 Kč
II. schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v souhrnu všech odměn
za jednotlivé funkce, za které se poskytuje odměna s tím, že příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze k jedné funkci
Usnesení č. Z/69/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2008
Usnesení č. Z/70/6/2007
Zastupitelstvo města projednala předloženou zprávu
I. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2008 bez
výhrad
II. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve
dnech 26. 2. 2008, 10. 6. 2008, 9. 9. 2008 a 2. 12. 2008 od 17.00 hod.
Usnesení č. Z/71/6/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. souhlasí s poskytnutím příspěvku pro rok 2008 na jízdné městské hromadné dopravy pro občany města Sezemice, starší 70 let ve výši 300 Kč
pro jednu osobu.
II. souhlasí s poskytnutím příspěvku na dopravu žákům, kteří dojíždějí do
Základní školy Sezemice. Město Sezemice poskytne v roce 2008 příspěvek na dopravu pro jednoho žáka ve výši 50% měsíčního jízdného.
Příspěvek se poskytne za měsíce leden až červen a září až prosinec.
Usnesení č. Z/72/6/2007
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí petici občanů bydlících
v ulici Palackého ve věci řešení dopravní situace v této ulici
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ZPĚTNÝ ODBĚR DROBNÝCH BATERIÍ
Je všeobecně známo, že poslední prodejci jsou dle zákona o odpadech
povinni zajistit zpětný odběr elektrozařízení a některých dalších výrobků, mimo jiné i použitých drobných baterií. Ale řekněte sami, všimli jste
si v poslední době, že by měly některé z obchodních řetězců označené
místo zpětného odběru baterií?
Město Sezemice prostřednictvím společnosti ECOBAT s. r. o. nabídne
občanům města možnost odevzdat formou „zpětného odběru“ drobné
baterie (např. tužkové baterie, monočlánky, knoflíkové baterie) v následujících sběrných místech:
1) Sběrný dvůr v Dukelské ulici
2) Městský úřad
3) Městská knihovna
4) Základní škola
Sběrná místa by měla začít fungovat od počátku března tohoto roku.
Drobné baterie jsou jakékoli baterie (knoflíkový článek, napájecí sada
nebo akumulátor), které jsou hermeticky uzavřeny, mohou být ručně
přenášeny a nejsou ani průmyslovou baterií či akumulátorem, ani automobilovou baterií či akumulátorem.
Fejtová P.
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TKO)
V ROCE 2008
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v letošním roce alespoň polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2008. Celý poplatek je splatný
nejpozději do 31. 8. 2008. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2008
je 480 Kč na osobu, občané nad 80 let platí poloviční výší poplatku.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v. s. 3722/č. p.
Hana Volfová, tel.: 4667 41 015
NĚKOLIK ŘÁDKŮ O FINANČNÍCH PŘÍSPĚVCÍCH
Jak všichni dobře víte, každým rokem řeší zastupitelstvo města nelehký
úkol. Musí sestavit a následně schválit vyrovnaný rozpočet města.
Každým rokem se, mimo jiné, daří do rozpočtu zakomponovat finanční částky, ze kterých jsou poskytovány různé příspěvky občanům a organizacím nad rámec zákonných příspěvků. Prioritními skupinami jsou
děti a senioři. První finanční obnos obdrží občan, lépe řečeno občánek
při slavnostním vítání do života. Dále město přispívá na dopravu žákům,
kteří dojíždí do Základní školy Sezemice. Každým rokem se rovněž rozděluje sportovním oddílům finanční příspěvek na činnost mládeže.
Nezanedbatelnou položkou je finanční zajištění dopravní obslužnosti,
kterou se město snaží stále rozšiřovat a zkvalitňovat. Když už je zmíněna doprava, nesmí být opomenut příspěvek na MHD pro seniory starší
70-ti let. Finanční pomoc seniorům, kteří o ni požádají, je poskytována
v oblasti stravování (příspěvek na obědy) a pečovatelské služby. To
jsou, mimo jednorázové finanční příspěvky spolkům a oddílům, oblasti
podpory, jak bylo v úvodu zmíněno, nad rámec příspěvků povinných
dle zákona.
Nyní je na každém čtenáři, aby posoudil sám, jak Město Sezemice pomáhá svým občanům.
A nakonec názory odjinud. Při jednáních s představiteli měst a obcí
z blízkého i vzdálenějšího okolí se často stočí řeč na poskytování různých služeb obyvatelům a věřte nebo ne, pro Sezemice vychází hodnocení velice pozitivně, většina z nich přiznává, že služby v takovémto
rozsahu neposkytuje.
KÁCENÍ DŘEVIN
Odbor správy majetku a životního prostředí informuje občany, že ke
kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení
lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení není třeba na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob a stromy dosahují obvodu do 80 cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí. Kácení dřevin mimo les se provádí v období jejich vegetačního klidu (od 1. listopadu do 31. března).
osmžp
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2007
letos se termín pro podání daňového přiznání neprodlužuje.
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok
2007 nejpozději 31. března letošního roku, musí počítat s tím, že tento
den připadá na pondělí. Nebude tedy možné spoléhat na „prodloužení“ termínu pro jeho podání tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy
tento den připadal na sobotu, a daňové přiznání tak bylo možné podat
ještě v pondělí druhého dubna.

www.sezemice.cz
Daňoví poplatníci mohou i letos využít výhody elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického
podání lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy
http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně elektronicky“.
Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání v listinné podobě,
pomohou v průběhu března rozšířené úřední hodiny finančních úřadů
nebo výjezdy pracovníků české daňové správy do vybraných obcí.
V Sezemicích budete mít možnost podat daňové přiznání pracovníkům
české daňové správy ve dnech 19. a 26. března 2008 od 13.00–17.00
hodin, a to na Městském úřadu, Husovo nám. 790, Sezemice v I. patře,
v malé zasedací místnosti.
Tiskopisy pro podání daňového přiznání budou k vyzvednutí na
Městském úřadu v Sezemicích v přízemí.
Vohradníková, finanční odbor
SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM, A. S. V ROCE 2007
Akciová společnost EKO-KOM, a. s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje na základě smlouvy plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Město Sezemice je také zapojeno do
systému EKO-KOM. V roce 2007 bylo v rámci odpadového systému
města svezeno:
397 962 kg
komunálního odpadu
43 198 kg
plastů
29 940 kg
skla bílého
45 153 kg
skla barevného
361 913 kg
papíru
1 114 kg
nápojového kartonu
253 515 kg
kovů
Za tyto vytříděné odpady dostává město Sezemice od společnosti EKOKOM, a. s. odměnu, jejíž výše je závislá na celkovém množství sebraných vytříděných odpadů. To znamená, že čím více a lépe naši občané
třídí, tím více peněz plyne do městského rozpočtu. V roce 2007 odměna získaná od společnosti EKO-KOM činila 710 830,50 Kč. Tyto prostředky se vracejí zpět do odpadového hospodářství města, přičemž
částka ve výši 53 550 Kč byla investována do nákupu 5 kusů nových
kontejnerů na plast. V roce 2008 předpokládáme minimálně stejný příjem. Za tyto prostředky plánujeme vybudovat stání pro kontejnery na
tříděný odpad v Masarykově ulici u nového řadového domu a obměnu
některých dosloužilých kontejnerů na separovaný sběr.
Rekapitulace příjmů a výdajů odpadového hospodářství v roce 2007:
Výdaje v Kč

Příjmy v Kč

Sběr a svoz tříděných
odpadů

705 219

Odměna
EKO-KOM a. s.

Provoz sběrného dvoru, nebezpečný a velkoobjemový odpad

143 529

Příjmy za zpětný
odběr elektrozařízení (Elektrowin,
Asekol, Ekolamp)

6 603

Svoz komunálních
odpadů (popelnice)

1 263 859

Příjmy za prodej
plastů společnosti
TRANSFORM

20 790

Skládkování
(hřbitovní odpad, odpad z odpadkových
košů)

116 018

Příjmy od občanů
(místní poplatek)

1 535 307,50

Černé skládky

32 145

Příjmy od firem
(smlouvy na svoz
TKO)

126 544

Ostatní náklady (úklid
kolem kontejnerů,
výsyp odpadkových
košů, pytle na třídění,
propagace)

86 461

Nákup kontejnerů

710 830,50

53 550

Celkové výdaje

2 400 781

Celkové příjmy

2 400 075

V této tabulce jsou zohledněny příjmy skutečně vyplacené v roce 2007,
to znamená příjmy za IV. čtvrtletí 2006 až III. čtvrtletí 2007. Příjmy za
IV. čtvrtletí roku 2007 obdržíme až v I. čtvrtletí 2008.
Bez odměny společnosti EKO-KOM a. s. a kolektivních systémů Asekol,
Elektrowin a Ekolamp by náklady na odstranění odpadů na jednoho občana činily cca 514,50 Kč.

www.sezemice.cz
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Tramvaj do Sezemic
O JEDNOM ZAPOMENUTÉM A ZNOVU OBJEVENÉM PROJEKTU
Město Pardubice se v posledních více jak sto letech několikrát snažilo
o výstavbu sítě elektrických drah. Známý je např. projekt z roku 1903
na spojení Chlumec nad Cidlinou – Lázně Bohdaneč – Pardubice –
Chrudim – Slatiňany elektrickou kolejovou malodráhou. Tehdy padl návrh i na zřízení dráhy bezkolejné, dnes bychom řekli trolejbusové. Po
první světové válce existovaly záměry na tramvajové spojení do Heřmanova Městce nebo do Sezemic. A právě sezemická tramvaj měla
okolo roku 1920 ke své realizaci nejblíže. Tento projekt byl pak
v pozdějších desetiletích ještě několikrát „oprašován“ a zase ukládán
ad acta.
V roce 2006 se podařilo v Národním archivu v Praze v archívním fondu
„České místodržitelství“ objevit dosud neznámý dokument, který na historii pardubických tramvají vrhá další nové světlo. Dochovala se technická zpráva projektu „Elektrická místní dráha Pardubice – Sezemice“,
Křižíkova tramvaj číslo1 s vlečným
vozem z roku 1907 v původních
pardubických barvách
Autoři vize: L. Kysela,
J. Reitmayer, L. Podivín
text Lp

která „byla základem přehlídce trati a staniční komisi a polit. pochůzce
dne 11. až 12. června 1906.“ Dokument nese hlavičku Fr. Křižík, elektrotechnický závod v Praze – Karlíně a podpis samotného Křižíka. Na
titulní stránce je pak vlastní rukou c. k. okresního hejtmana Nováka
doslova naškrábána tato poznámka: „Vyloženo u c. k. okresního hejtmanství v Pardubicích k nahlédnutí v době od 22. dubna do 3. května
1906.“
Podle toho, že k politické pochůzce tehdy opravdu došlo a že zpráva
je velmi podrobná (obsahuje např. i dílčí výsledek Křižíkova energetického výpočtu), můžeme směle tvrdit, že Pardubické tramvaje, pokud
by na jaře příštího roku opravdu spatřily světlo světa, by v těchto dnech
mohly slavit významné a kulaté výročí.
Dráha měla sloužit jednak „ku dopravě osob i zboží mezi nádražím
priv. spol. c. k. státních drah v Pardubicích, městem Pardubicemi, Sezemicemi a obcemi ku dráze přilehlými, a za druhé sloužiti má co městská tranway města Pardubic, jež po celé délce protíná.“
Trasa byla navržena takto: Počátek dráhy (km 0,0) ležel v Nádražní ulici naproti nádražní budově a měl mít tvar koncové výhybny. Odtud
vedla přímým směrem již jen jedna kolej na východ, levým obloukem
do Alžbětiny třídy (zde v km 0,5 stanice Smilova ul.), pravým obloukem
do Královské třídy (v km 0,9–1,0 stanice Veselka), dále směrem
k Zelené bráně přes koryto Městské řeky, za mostem doleva na nábřeží a hned doprava do ulice, která vznikne po zbourání domů na Hlavní
náměstí se stejnojmennou zastávkou v km 1,5–1,6. Průjezd pod
Zelenou branou nebyl uznán za vhodný. Dále pak ulicemi Pernštýnská
a Arnoštova do zastávky Bělobranské náměstí. Odtud přes hlavní koryto Chrudimky do ulice Mezi mosty a dále vlevo na zemskou silnici do
Sezemic, kde byla kolej vedena při kraji. Následují zastávky „Na Haldě“
(km 2,1), u „U Židova“ (km 2,5) a „Donucovací pracovna“ (km 3,5 –
výhybna). V km 2,9 odbočuje kolej vpravo do malé vozovny. Před dosažením Sezemic jsou ještě zastávky „Bělobranská dubina“ (km 4,6)
a „Počáplí“ (km 6,3). V Sezemicích jsou zastávky „Sezemice“ (km 7,5),
„Malé náměstí“ (km 8,0) a konečná stanice „na Vrších“ (km 8,4–8,5)
s vidlicovým zakončením kolejí nebo koncovou výhybnou.
Největší stoupání 38 % měla mít dráha přímo v Sezemicích. Minimální
poloměry oblouků byly plánovány na 20 m, rozchod kolejí 1 m. Napájení napětím 1200 Vss měla zajistit pardubická elektrárna, od níž měla
být zřízena napájecí kabelová trasa 2 x 95 mm² Jindřišskou ulicí k jedinému napájecímu bodu na Královské třídě. Energetický výpočet dokládal, že pokud by se ve stanici Donucovací pracovna rozjížděl jeden plně obsazený motorový vůz a na konečné v Sezemicích by „zabírala“
plně ložená souprava s vlečným vozem, činily by úbytky napětí na konci tratě cca jen 17%.
Pro běžný provoz bylo uvažováno celkem se třemi uzavřenými motorovými vozy s „rejdovými“ nápravami, o průměru kol 800 mm a s rozvorem 2800 mm. Vozy měly mít 16 míst k sezení, 12 k stání a měly mít
hmotnost 7 t včetně elektrického zařízení. Každý měl být opatřen dvě-

ma elektromotory pro 600 V po 20 HP normální výkonnosti při rychlosti 13 km za hodinu. Pro dopravu zboží měly sloužit 3 nákladní přívěsné vozy o vlastní váze 3 t a nosnosti 5 t.
Studie měla několik slabých míst, kvůli kterým se asi nakonec nedočkala realizace. V trase se například nacházelo několik silničních mostů
přes vodní toky (Městská řeka, Chrudimka a kanály v Pardubicích,
Loučná a Lodrantka – resp. náhon v Sezemicích), z nichž některé, obzvláště ty dřevěné, zcela jistě nemohly vyhovět požadovaným zatížením. Dále bylo počítáno s jistě nepopulárním záměrem zbourat některé další domy na dnešním Pernštýnském náměstí, aby se trať mohla
vyhnout průjezdu pod Zelenou bránou. Přidáme-li představu o finanční náročnosti stavby a o tom, jak by byli Sezemičtí ochotni se na ní podílet, nezdar celé akce nás asi neudiví, byť jsme k tomu žádné další dokumenty nenalezli.
A tak si jen můžeme představovat, jak by asi pardubická tramvajová
souprava na jaře 1907, v den zahájení provozu na právě dokončené
trati, mohla vypadat.

Nejlepší sportovci
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVNÍCH TALENTŮ
ZA ROK 2007
Ve středu 16. ledna si daly po roce dostaveníčko v Sezemickém domě
nejlepší sportovní talenty do 18 let. Ty získaly za uplynulý rok řadu
ocenění nejen v rámci České republiky. Úspěšně totiž někteří reprezentovaly Sezemice i na evropských kolbištích. Tradiční slavnostní vyhlášení bylo protkáno řadou pěkných vystoupení – tanečním kroužkem
NEONKY a EMPÉČKA, ukázkou výcviku psa, nechyběla ani ukázka
opravdu dynamické cvičební hodiny starších žáků a žákyň. Ozdobou
doprovodného programu byla určitě herečka Východočeského divadla
Pardubice Petra Janečková. Oceněným předávali medaile, diplomy
a dárky hosté. Pozvání přijal vícehejtman Pardubického kraje Roman
Línek, předseda výboru pro sport, mládež a volnočasové aktivity
Krajského úřadu Pardubice Miroslav Mareš, předseda Pardubické sportovní organizace ČSTV Zdeněk Čihák a jeho místopředseda Václav
Vinař, místostarosta města Sezemice Josef Ulrich a předseda sportovní
komise a zastupitel města Sezemice Ladislav Kubizňák. Programem
provázela Majka Schillerová.
A tady jsou jména oceněných. Všem moc gratulujeme a přejeme další
úspěšný rok.
Lukostřelecký klub Dominik
Luboš Horák, Dominik Rak, Daniel Nymburský
Sportovně střelecký klub
Petr Svoboda, Jakub Novák, Veronika Štěrbová
TJ Spartak – oddíl kopané
mladší přípravka – Petr Fous
starší přípravka– Pavel Kmetík, David Lát
mladší žáci – Jakub Tláskal
TJ Spartak – sport pro všechny
Monika Borovcová, Jakub Tláskal, Taneční skupina Neonky a M-péčko
Kynologický klub
Šárka Lelková
Agility
Kateřina Novotná, Kristýna Dostálková, Eliška Ulrychová
Prosport
Marek Spálenský, Andrea Doktorová, Jan Brett
Oddíly
Mladí hasiči, Skaut Junák

Společenská rubrika
Děkujeme Městskému úřadu a komisi pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek k zlaté svatbě.
Manželé Brandejských, Sezemice, ulice Polní

NAROZENÍČEK:
Petra Kochwasserová listopad
Adéla Hrdličková
listopad
Kristýna Chválová
prosinec
Jakub Řezka
prosinec

Adéla Benová
Martin Mlejnek
Tereza Dvořáková
Matěj Blažek

prosinec
prosinec
prosinec
leden

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Elektrozařízení
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ POD DOHLEDEM EU
V srpnu letošního roku uplynuly dva roky od okamžiku, kdy v České republice začal fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení.
Vytvoření systému, který to umožňuje, požaduje od všech členských
států EU příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do novely zákona
o odpadech, která v ČR nabyla účinnosti 13. srpna 2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených
elektrozařízení stanovila tato novela výrobcům elektrických a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat tzv. kolektivní systémy.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých skupin. Pro plnění této povinnosti ve skupinách
velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných
povinností výrobci založena akciová společnost Elektrowin.
Termín nejspíš splníme
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných
elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech odebraných spotřebičů na
občana. Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku 2006,
Česká republika ale vyjednala odklad do konce roku 2008. Zavázala se
ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana. V době, kdy společnost Elektrowin započala
svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho
obyvatele. Dnes již toto množství přesahuje 2 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní systémy pověřené nakládáním s elektroodpadem
z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají
v úhrnu s výsledky práce Elektrowinu dobré předpoklady včasného splnění závazků vůči EU.
Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může vnímat
negativně a mylně se může domnívat, že se tím jeho nákup nového
spotřebiče „zdraží“. Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této
úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku byly
viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr
a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního systému. Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení.
Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr
elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém Elektrowin snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru. Obci to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů
nebo mobilních svozů. Na základě uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivnímu systému.
Zůstává nepopiratelným faktem, že tam, kde obce smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin uzavřely, ušetřily nemalé finanční prostředky.
Vyjádřeno čísly to pro obce za dobu fungování kolektivního systému
znamená úsporu v řádu stovek milionů korun.
Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně
hradily obce. Nyní mohou obce, kromě bezplatného odvozu a recyklace, získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru. Tam, kde
obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou díky aktivitě kolektivního systému použité elektrozařízení sebrané v rámci mobilního svozu
bezplatně předat k zpětnému odběru. Společnost Elektrowin zapojila
za dobu své činnosti do svého systému již více než 3000 obcí a zpětně
odebrala přes 19 000 tun elektrozařízení.
V rámci našeho města byl zajištěn v roce 2006 sběr celkem 5,52 tun
elektrozařízení, z toho 140 kusů chladniček. V součtu to znamená
úsporu kolem 22 000 Kč. Na provoz sběrného dvora přispěl Elektrowin v roce 2006 částkou 828 Kč.
V roce 2007 byl proveden zpětný odběr 11,34 tun elektrozařízení, což
představuje bezmála 3,5 kg na jednoho občana Sezemic. Příspěvek
Elektrowinu na provoz sběrného dvora představoval celkově částku ve
výši 8 505 Kč.

www.sezemice.cz
Czech Point
„Smyslem projektu CZECH POINT je vytvoření kontaktních míst, na
kterých bude moci široká veřejnost získat opisy a výpisy údajů, které
jsou uvedeny v centrálních evidencích a registrech státu. Občané, podnikatelé i cizinci díky této síti budou moci získat ověřené dokumenty.
V konečné fázi bude mít každý občan možnost učinit podání k většině
orgánů a úřadů státní správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít,“ uvedl ministr vnitra a informatiky Ivan LANGER. Od
února roku 2008 zahajuje Městský úřad Sezemice projekt Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (tedy tzv. Czech
POINT). Smyslem tohoto projektu je umožnit občanovi získat na jednom místě a na počkání více požadovaných informací, nebo lépe řečeno dokumentů.
Projekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:
– z Katastru nemovitostí – Obchodního rejstříku
– Živnostenského rejstříku – Rejstříku trestů
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale
pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel
z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu
o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.
CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo číslo nemovitosti
Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či např. opisy nabývacích listin nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště katastrálního úřadu.
2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výstup z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výstup z živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete: Výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete vědět:
Tento výpis je první agendou, která přistupuje k neveřejné evidenci
systému veřejné správy. Proto ho lze vydat jen osobě, které se týká.
Vždy je nutno předložit platný doklad totožnosti obsahující rodné číslo
(občanský průkaz nebo cestovní doklad) a rovněž podepsat příslušný
formulář žádosti o výpis. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v ČR. V jejich případě je pak nutno kromě dokladu totožnosti předložit doklad o rodném čísle, které jim bylo přiděleno Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. V případě, že jsou všechna data v pořádku, výpis
je vytištěn a doplněn o ověřovací doložku. Žadatel ve výpisu svým podpisem potvrdí jeho převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve
výši 50 Kč (upravuje zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to v sazebníku položky 10). Na výpis se
nevylepuje žádný kolek. Pokud služba Czech POINT prostřednictvím
záznamů v Rejstříku trestů odpoví, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky (něco není v pořádku nebo je nejasné), je možno žadateli, jehož totožnost je ověřena, z formuláře Czech POINT vytisknout papírovou žádost o výpis, na kterou je ale třeba vylepit kolek v hodnotě
50 Kč. Tato žádost je pak zaslána k vyřízení na Rejstřík trestů poštou.
Kolik to bude stát: 50 Kč za každý výpis
VÝPISY JE MOŽNO ZÍSKAT:
Městský úřad Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice.
Po zkušební dobu, od 1. 2. 2008 do 30. 4. 2008, se budou výpisy vydávat v kanceláři č. 202 v I. patře v úřední dny:
Po
8.00–17.00
St
8.00–17.00
Pá
8.00–11.00

www.sezemice.cz
Knihovna
Z KNIHOVNY
První článek nového roku 2008 pro Vás píšu z provizorních prostor staré radnice. Jak asi většina z Vás ví, naplno se rozběhla rekonstrukce našeho původního sídla, budovy v ulici Spálená 141. Změny, které pro vás
chystáme, se dotknou jak prostor, otvírací doby, zařízení, tak i služeb
a akcí. Vy, kteří jste měli možnost projít kolem rekonstruující se knihovny, jste si jistě povšimli, jak pilně se stavební firma Viktor Lutera snaží.
Již teď jsou vyměněny výlohy a stavební úpravy nového dětského oddělení také úspěšně pokračují. Jednou větou: Máme se na co těšit. Ale
než budou nové prostory dokončeny, pracujeme dál! Do knihovny pro
vás stále nakupuji nové knihy, které Vám i vašem dětem mohou zpříjemnit tuto šedivou a nepříjemnou zimu bez sněhu. Výčet novinek by
byl opět velmi dlouhý a tak namátkou to aktuelní. Zahrádkáři jistě nedočkavě čekají na jaro. Než ale přijde, mohou si čekání zpříjemnit novými knihami s širokou tématikou a různými názvy: Řezání ovocných
stromů, Zahrada pro inteligentní lenochy, Exotické rostliny doma i venku, Úprava zahrádek, 25 výsadbových plánů pro vaši zahradu atd. Také
časopisy Zahrádkář, Flóra, Receptář, Dům a zahrada, nebo Udělej si
sám mohou nabídnou mnoho inspirace. V knihovně mám pro zahrádkáře i malý dárek v podobě Zemědělského kalendáře na rok 2008.
A protože dárečky se líbí především dětem, budu teď lákat maminky
a tatínky. Pro vaše děti je připraveno mnoho maličkostí od sladkých cukrátek až po záložky a obrázky oblíbených postaviček z knížek. Vy sami pro ně můžete vybírat jak z nových leporel a knih pro nejmenší, tak
i z časopisů, jako Sluníčko, Mateřídouška, Méďa Pusík, Medvídek Pú,
Dáda, Tom a Jery, Kačer Donald, WITCH a mnoha jiných. Pro děti školou povinné připravuji opět řadu besed nad novými knihami, která začne ihned po veletrhu v Praze, který se koná 25. 4. 2008. Při nich se pokusím ukázat jim nejen jednotlivé knihy a časopisy, ale také přesvědčit
je o tom, že četba nemusí být vždy povinná a nudná, ale může být i zábavná a inspirující. K srdci jsem si vzala i Vaši poznámku o prezentaci
knihovny, a tak již teď pracujeme na nové vizitce knihovny, která poběží na kabelové televizi, i na doplnění foto galerie, kterou najdete na
www stránkách našeho města.
O akcích, které knihovna plánuje, se dočtete v článku Jaké akce plánuje knihovna v roce 2008? Nakonec Vy, „dospělci“, kteří ani v tomto
uspěchaném světě nezapomínáte relaxovat, vydáváte se do jiných světů, sníte a nebo prostě jen odpočíváte či hledáte inspiraci spolu s knihou. I pro Vás stále nakupuji. Trojdílné plavky od Martiny Formanové,
Dotek strachu od Kay Hooper, Jak překousnout babičku od Kate
Longové, Spící pannu od Jefferyho Dealera, Nástrahy lásky od Beatrice
Small, Advokáta od Michaela Connelly, Jak zabít manžela (a další šikovné typy pro domácnost), Nový domácí lékař, Lexikon světového filmu, Encyklopedie vojenské zbraně, Zdraví dítěte, Galerie světového
malířství… no, jak říkám, bylo by to na dlouho. Vždycky se snažím, aby
každý našel v knihovně právě tu svoji knihu. Dál už je jen na Vás, zda si
ji přijdete vypůjčit.
JAKÉ AKCE PLÁNUJE KNIHOVNA NA PRVNÍ
POLOVINU ROKU 2008?
Věřte mi, že tohle je velmi častá otázka. Nejen ze strany čtenářů, dětí,
ale i vedení. Problém je ten, že já nikdy dopředu nevím, co mě napadne. Jak víte, máme akce, které jsou stálé a našly si mezi Vámi věrné příznivce. Z nich se letos jistě můžete těšit na: Noc s Andersenem, která se
letos uskuteční 28. 3. 2008. Proběhne již počtvrté v prostorách staré
radnice a opět se jí zúčastní především žáci druhých tříd, neboli „Noví
rytíři Písmenkového království“. Nezapomenu ani na slíbenou velikonoční dílnu, kterou plánuji opět společně s paní Kolářovou na pátek
7. 3. 2008 také v prostorách staré radnice. Pomůžeme Vám, aby váš domov dýchal velikonoční atmosférou včas a vkusně.Jasné jsou i Čarodějnice a ukončení školního roku v prostorách hřiště TJ Spartak.
Rozhodně ani žáci prvních tříd a jejich rodiče nepřijdou o své Pasování
na rytíře. Místo a čas ještě netuším. Bude totiž záležet na probíhající rekonstrukci. Celá základní škola se může těšit na květen, kdy odstartuji
řadu besed v knihovně. Akcí je to dost, ale ani zdaleka nevyplňují vše,
co bychom mohli. Máme pěkné prostory a to i ty ve staré radnici, a ještě větší možnosti. Jsem vždycky moc ráda, když něco napadne přímo
Vás, čtenáře, ať už malé nebo velké, a uskutečním to s Vám stejně jako
Plyšové nocování třídy 3.A v loňském roce. Mimochodem ty děti byly
super. 1 březen, měsíc internetu, nám nabízí mnoho možností. Pokud
bude zájem, ráda pro Vás připravím opět kurzy internetové gramotnosti. Přihlásit se můžete již teď, kde jinde, než v knihovně. Málo akcí
je také pro maminky s předškolními dětmi. A také… mohla bych pokračovat, ale jak jsem již řekla, nikdy přesně nevím, co z toho se uskuteční, o co bude mezi Vámi zájem a s čím kdo přijde. Tak jak se tedy dozvíte, co se děje? Všechny akce mají dostatečnou propagaci. Stačí
sledovat informační kanál kabelové televize, vývěsní plochy
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v Sezemicích, prostory školy a školky a nebo prostě zajít do knihovny.
Opravdu mě moc mrzí, když se někdo o akci dozví až po ní a řekne:
„Kdybych to byl věděl(a)“. Pokud ve vás dřímají nápady a máte chuť je
uskutečnit, sem s nimi. Pustíme se společně do toho. Pořád se dá něco
dělat. A takhle to vypadá, když se akce podaří…
Petra Procházková

Sport
STŘELECKÝ KLUB A ZIMNÍ SEZÓNA
V zimních měsících začíná vzduchovková sezóna a tu jsme odstartovali v Zámělu při závodech „VELKÁ CENA ORLICKA“. Velice dobře náš
klub reprezentovala mladší děvčata do 12 ti let. Nejmladší účastník
těchto závodů PROCHÁZKOVÁ KATEŘINA s nástřelem 282 bodů obsadila 3. příčku stupně vítězů. ŠTĚRBOVÁ VERONIKA, která nastřílela
o bod méně 281 byla na 4. místě a 5. místo obsadila Svobodová Nikol
s 279 body. První tři vítězové obdrželi medaile a ostatní soutěžící byli
odměněni věcnými cenami. Jako každoročně, tak i letos se zúčastňujeme soutěže „Liga hradeckého a pardubického kraje“ v Týništi nad
Orlicí. Tuto soutěž pomáháme spoluorganizovat.
V kategorii vzduchová puška VzPu 30 ran vleže bodovala v mladších
děvčatech Štěrbová Veronika 297 bodů – 1. místo., Svobodová Nikol
294 bodů – 3. místo., Procházková Kateřina 292 bodů – 4. místo. V kategorii mladší chlapci vybojoval Racek Filip s 297 body – 3. místo.
Absolutně nejlepší výsledek a osobní rekord nastřílel NOVÁK JAKUB.
V kategorii vzduchová puška 30 ran vleže do 14 ti let s nástřelem 300
bodů obsadil 1. místo a tím nedal nikomu šanci, aby ho překonal. A to
není všechno. Obdržel i 2. místo v kategorii VzPu 40 ran vstoje do
16 ti let s 374 body. Nakonec si zkusil i závod z pistole. Měl zase štěstí
a dobrou mušku, s 312 body vystřílel 1. místo. Také musíme chválit pistoláře HROBAŘE PETRA, který v kategorii VzPi 40 ran do 18ti let obsadil 1. místo s 367 body. Všichni byli spokojeni s výsledky závodů, ale
nesmíme usnout na vavřínech a dále se poctivě připravovat.
Koncem listopadu se v Plzni konal mezinárodní závod „GRAND PRIX
KOOPERATIVA“. Nominován byl pistolář Svoboda Petr a puškařka
Halmešová Monika. Podle výsledků si nevedli špatně, ale konkurence
byla veliká. Do Chrasti jsme odjeli v prosinci na druhé kolo soutěže
„Putovní pohár SSK Chrast“.
V puškové disciplíně VzPu 40 ran vstoje zabodoval NOVÁK JAKUB
1. místo s 386 body, HALMEŠOVÁ MONIKA 3. místo nástřelem 380
bodů. V pistolové disciplíně VzPi 40 ran byl na 2. místě SVOBODA
PETR s 365 body, HROBAŘ PETR s 361 body na 3. místě. Holubová
Kristýna obsadila 7. místo.
Ale i na naší střelnici pořádáme závody. V říjnu se střílel závod ze sportovní pistole „Sezemický podzim“. V dorostu obsadili přední místa naši
mladší svěřenci, ale zahanbit se nedali ani dospělí.
Nový rok 2008 jsme zahájili tradičně na střelnici při novoročních střelbách. První rána padla ve 13 hodin ze sportovní pistole. Prvenství si
v mužích vystřílel Václav Hájek s 93 body a v ženách Čiháková Ludmila
s 91 body. Oba získali putovní pohár. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 17 střelců. 16. ledna proběhlo v Sezemickém domě slavnostní vyhlášení „Nejlepší sportovec Sezemic“. Za náš klub byl vyhlášen
Svoboda Petr, Šterbová Veronika a Novák Jakub. Všem srdečně gratulujeme.
SSK
SEZEMICKÝ LUKOSTŘELECKÝ KLUB DOMINIK
Na začátku letošního roku jsme z oddílu vybrali 3 nejlepší mladé lukostřelce: Horáka Luboše – 2. místo ČR, Raka Dominika – 1. místo hala
ČR a Nymburského Daniela – 3. místo hala ČR. Město Sezemice uspořádalo krásné ocenění mladým sportovcům. Z dospělých v roce 2007
dosáhli výborných výsledků: Zimmer Luděk – 1. místo hala ČR, trenér
a předseda oddílu František Ptáčník – 3. místo kuše hala ČR. Pro zajímavost kuše a luk vyžadují úplně rozdílnou techniku střelby a přesto, že
pan Ptáčník střílí závodně luk, tak na halu ČR si vzal ze zdravotních důvodů (bolestivé zápěstí) kuši. Bez předchozího pravidelného tréninku
zvítězil i nad střelci, kteří střílí pouze kategorii kuše. Dále se z našeho
oddílu v loňském roce výborně umístili: Pospíšil Ivo – 3. místo TRRB,
Bukovjan Radek – vítěz hradního poháru a Kubík Marcel – 2. místo
hradního poháru. Pravidelné tréninky pořádáme v pondělí a středu odpoledne na střelnici za hřištěm školy. Na začátek roku (26. 1. 2008)
jsme připravili první lukostřelecký závod v Sezemicích. Počasí nám přálo, závod proběhl ve výborné atmosféře. Je to podle mě jediný závod
v Čechách, kde mohou proti sobě soupeřit střelci ve všech kategoriích.
V únoru pořádáme závod na hradě Svojanov, v březnu na hradě Litice.
Na závěr bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci klubu v roce
2007 všem našim závodníkům. Popřát hodně štěstí a úspěchů v novém
roce 2008 všem sezemickým sportovcům, členům sportovní komise
a představenstvu města Sezemice v čele se starostou B. Kopeckým.
M. Danda
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Modelářská soutěž a výstava
KPM SEZEMICE PŘI ZŠ SEZEMICE POŘÁDÁ
MODELÁŘSKOU SOUTĚŽ A VÝSTAVU – SEZEMICE MODEL 2008
ANEB SETKÁNÍ POD „KUŇKOU“
Kdy: 8. března 2008 (sobota)
Kde: ZŠ Sezemice (v prostorách jídelny), Jiráskova 664, Sezemice
Soutěžní kategorie:
(počet modelů v jednotlivých kategoriích není omezen)
Děti 6–12 let: Letadla (bez rozdílu měřítka)
Technika (bez rozdílu měřítka)
Ostatní (diorámy, auta, lodě, figurky…)
Děti 13–17 let: Letadla (bez rozdílu měřítka)
Technika (bez rozdílu měřítka)
Ostatní (diorámy, auta, lodě, figurky…)
Senioři:
Letadla 1/72
Letadla 1/48
Boj. Technika 1/72
Boj. Technika 1/35
Diorámy (všechna měřítka)
Ostatní (auta, lodě, figurky….)
Přihlášku modelů můžete také zaslat elektronicky nejpozději do 7. březČeská spořitelna, a. s. informuje
Naše pobočka Vám nabízí vedení osobního účtu za výhodných podmínek.
Formou trvalých příkazů za Vás budeme provádět pravidelně se opakující platby, vystavíme Vám platební kartu nejen k výběru hotovostí v bankomatech, ale také k přímému placení zboží v obchodech. Tyto karty jsou
mezinárodní – možnost využití na dovolené v cizině.
Chcete-li spořit se státním příspěvkem založíme Vám penzijní připojištění nebo stavební spoření s „Buřinkou“.
Rovněž nabízíme životní pojištění Flexi s možností zhodnocení Vašich
peněz.
Jestliže potřebujete finanční prostředky, poskytneme Vám výhodné hotovostní úvěry nebo úvěry na zboží. Rovněž Vám zajistíme poradenství
v oblasti hypotéčních úvěrů.
Přijďte, těšíme se na Vás
Marta Lelková

www.sezemice.cz
na 2008 do 12.00 hod. na tuto e-mailovou adresu:
kpmsezemice@seznam.cz.
Časový program: 8.00–10.00 hod. přejímka modelů
10.00–15.00 hod. výstava modelů pro veřejnost
15.00–16.00 hod. vyhlášení výsledků a ukončení
soutěže
Hodnocení a ocenění:
Soutěžní kategorie budou posuzovány porovnávací metodou komisí
zkušených modelářů. První tři soutěžící v každé kategorii obdrží cenu.
Startovné: – pro dospělé činí 30 Kč za osobu
– pro děti činí 10 Kč za osobu
Proxy (zastoupení modeláře) je povoleno
Protesty se nepřipouštějí!
Vstupné pro veřejnost: – pro dospělé 30 Kč
– ženy a děti do 15 let zdarma!
Ostatní info: – součástí soutěže bude výstavka sezemických modelářů
– Prodej modelů, modelářských potřeb, doplňků
a literatury
– Modelářská burza
– Občerstvení – možnost v nedalekých restauracích
– Parkování – v blízkosti areálu školy
www.kpmsezemice.estranky.cz
Těšíme se na Vaši účast

Nabídka práce
Název pozice: UKLÍZEČKA
Nabízíme:
– perspektivní práce v Tanečním a Relaxačním centru
Monsignore
– motivující finanční ohodnocení
– náplň práce je úklid provozní části a privátní části
– veškeré vybavení k úklidu
– rodinné prostředí umožňující lidský přístup
– časová náročnost: 3x týdně 4 hod., avšak
ne o sobotách a nedělích
– pracovní poměr lze na částečný úvazek nebo na ŽL
(IČO)
Požadujeme:
– poctivost, spolehlivost, svědomitost a odpovědnost
– předchozí praxi s úklidem
– kladný přístup a příjemné vystupování
– místo pracoviště: Taneční a Relaxační centrum
Monsignore, Lány u Dašic 34, Pardubice
V případě zájmu prosíme kontaktujte nás
na tel. čísle: 775 765 556

Sezemice, moderně vybavená tiskárna s dlouholetou tradicí

Hledá:

ZRUČNÉ PRACOVNÍKY S TECHNICKÝM CÍTĚNÍM
PRO ZAŠKOLENÍ NA POZICI
tiskař na ofsetových strojích
Požadujeme:
• schopnost pracovat v třísměnném provozu
• manuální a technickou zručnost
• spolehlivost a svědomitost
Nabízíme:
• zaškolení
• zodpovědnou a zajímavou práci na moderních tiskařských strojích
• nadprůměrné odměny závislé na odbornosti a dosaženém výkonu
• zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravu, týden dovolené navíc)
• zázemí stabilní firmy • nástup možný ihned
V případě zájmu zašlete Vaše CV na e-mail: kerhartova@vct.cz
nebo na adresu: Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice
Kontaktní osoba: Ilona Kerhartová, tel.: 466 049 076
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