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

Do nového ročníku jsme pro naše čtenáře připravili překvapení.
Budeme vycházet barevně!

Foto Zdeněk Stehno
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V sobotu 2. 1. 2010 se dožil ve zdraví
a plné svěžesti pan Josef Valenta,
Sezemický občan, nyní žijící u své dcery
paní učitelky Naděždy Krbcové
v Pardubicích, krásných sta let.
Komise pro občanské záležitosti
spolu se starostou panem Bohuslavem
Kopeckým mu k tomuto významnému
výročí popřála hodně zdraví
a životní pohody.
František Matúšů

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
Usnesení č. Z/1/1/2010
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
I. schvaluje převod pozemků p. č. 237/1, 429/1 a 429/3 v k. ú. Počaply
nad Loučnou z majetku paní J. M., do majetku Města Sezemice
II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků uvedených v bodu I. tohoto usnesení
za následujících podmínek:
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1) kupní cena je stanovena na Kč 159,-/m
2) kupní cena bude vyplacena prodávajícímu po schválení rozpočtu pro
rok 2010
3) do doby koupě pozemků bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
kupní, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení
Usnesení č. Z/2/1/2010
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
Schvaluje pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Sezemice a jejich odůvodnění dle předloženého.

Nový systém pohotovostních služeb
Pardubický kraj změnil systém lékařské služby první pomoci, a to při zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti lékařské péče.
Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských nemocnicích
současný způsob poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP). K úpravě současného systému vedly kraj dlouho diskutovaná nejednotnost,
finanční náročnost a nedostatečné personální zajištění.
Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné období je služba zajištěna také ve třech ambulancích v odlehlých či horských oblastech
kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím financování podílejí místní samosprávy. V Pardubicích je nadále v činnosti ordinace pohotovosti pro dospělé na sídlišti Dubina.
Pardubický kraj zároveň postupně posiluje zdravotní záchrannou službu,
hodlá rozšířit počet stanovišť a posádek v odlehlých částech a současnou
síť doplní, případně upraví tak, aby byla akutní přednemocniční péče zajištěna v celém kraji.
Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou dlouhodobé personální problémy se zajištěním pohotovostní služby, o čemž nakonec svědčí
dosud neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské nemocnice s praktickými
lékaři.
„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je sjednocení financování,
kvalitnější a bezpečnější péče pohotovostních ambulantních služeb,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová. „Pacienti již budou
mít zcela jasnou představu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, odborné zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou také ústavní lékárny,“
dodává.
Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka jsou změny přínosem především z hlediska komplexní péče o pacienty. Nové řešení zajistí
rychlé a důkladné vyšetření pacienta a spolu s posílením rychlé záchranné služby tvoří základ budoucí zdravotní péče typu Emergency. Krajská
samospráva si přístupu praktických lékařů, kteří poskytují pohotovostní
služby, velice váží a vyslovuje jim i touto cestou poděkování.
Uvedené změny v systému pohotovostních ambulantních služeb
v Pardubickém kraji podpořili i zástupci České lékařské komory.
Přehled PAS v jednotlivých městech našeho kraje včetně ordinační doby
najdete na webových stránkách Pardubického kraje.
Ivan Hudeček
Pardubice:
dospělí – Pardubice-Dubina, Erno Košťála 1014, Po–Pá 14.00–22.00,
So, Ne, sv. 9.00–17.00, Pardubická lékařská pohotovost, s.r.o.
děti a dorost – dětské oddělení nemocnice, Po–Pá 16.00–20.00,
So, Ne, sv. 9.00–20.00, PKN, a.s.
zubní – ordinace ve vstupním objektu nemocnice, Po–Pá 17.00–21.00,
So, Ne, sv. 8.00–18.00, PKN, a.s.
lékárna – u vchodu do areálu nemocnice, Po–Pá 7.30–16.00,
So, Ne, sv. 8.00–22.00, PKN, a.s.,

Třídíte odpady?
Třídíte odpady do pytlů? Pak máte nárok na úlevu na místním poplatku
za odpady. Občané z přisloučených obcí již mají zkušenosti s tříděním odpadů do pytlů, pro občany Sezemic je to novinka v letošním roce.
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Navíc je možno získat úlevu na místním poplatku. Jak?
Odbor správy majetku a životního prostředí informuje občany o soutěži
ve třídění odpadů, vyhlášené na základě rozhodnutí rady města
č. R/253/26/2009 ze dne 17. 12. 2009 s platností od 1. 2. 2010 takto:
1. Do soutěže se může zapojit každý občan s trvalým pobytem na území
města Sezemice nebo občan, který vlastní nemovitost na území města Sezemice.
2. Každý občan si může vyzvednout na MěÚ Sezemice od 1. 2. 2010
startovací sadu sáčků s čárovým kódem (občané Sezemic) nebo samotné čárové kódy (občané přisloučených obcí)
3. Za každý odevzdaný sáček s odpadem lze získat 5 bodů, přičemž:
4. Sáček s plastem musí obsahovat nejméně 2 kg vytříděných plastů
5. Sáček s tetrapakem musí obsahovat nejméně 2 kg vytříděných tetrapaků
6. Sáček s papírem musí obsahovat nejméně 10 kg papíru
7. Každý získaný bod představuje částku ve výši 1 Kč
8. Každý občan může získat v soutěži odměnu do max. výše 180 Kč/rok
9. Každý občan bude mít přiřazen svůj číselný kód nebo variabilní symbol, podle kterého si může na webových stránkách města ověřit aktuální bodový stav, případně ověřit chybu, díky které mu nebyly přičteny
body (např. nedodržení předepsaného množství odpadů, nečitelný čárový kód, nesprávný obsah sáčku apod.)
Další informace k soutěži:
– pytlový svoz vytříděných složek komunálního odpadu bude probíhat
každou poslední středu v měsíci
– pytle s odpady je nutno připravit k odběru nejpozději do 8.00 hodin
v den svozu, vyhazování sáčků v jiný den je nepřípustné
– pytle s odpady připravte před Váš dům nebo plot tam, kde jste zvyklí
chystat popelnici k výsypu a nezapomeňte, body Vám budou připsány
jen v případě předepsaného množství odpadů – viz bod 4. až 6.
– sáček s odpadem bude odvezen i tehdy, když nebude splňovat předepsané množství odpadů, ale občan nezíská žádné body
– pytlový svoz budou zajišťovat pracovníci technické skupiny města, kteří zároveň vhodí do schránky další pytle pro příští svoz
– startovací sadu sáčků jakož i čárové kódy je možno vyzvednout na MěÚ
Sezemice na odboru správy majetku a životního prostředí – v 1. patře
radnice
– odměna bude vrácena občanům formou úlevy na místním poplatku za
odpady pro období roku 2011
– informace lze získat na telefonu 466 741 020 nebo na elektronické adrese: spravamajetku@sezemice.cz
– účast v soutěži je dobrovolná, určená pro ty, kteří chtějí soutěžit a získat úlevu na poplatku
– ti, kdo nechtějí třídit do pytlů, mohou využívat stávající kontejnery na
tříděné složky komunálního odpadu
– po prvním svozu bude možno na webových stránkách města nahlédnout do systému, kde si každý občan podle svého číselného kódu může zkontrolovat aktuální bodový stav

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu (popelnice) probíhá v roce 2010 každý sudý
týden v úterý (Sezemice, Lukovna, Dražkov a Počaply) a ve středu (Veská,
Kladina, Koloděje).
Novinkou v letošním roce je označování sběrných nádob známkou.
Známka musí být vylepena na sběrné nádobě (na její čelní straně) nejpozději do konce března. Po tomto datu již svozová firma nádobu bez ozna
-čení nevysype.
Známky se vydávají po zaplacení místního poplatku na odboru správy
majetku a životního prostředí (dále jen SMaŽP) v 1. patře zdejší radnice.
Na známce je vyznačena velikost sběrné nádoby a číslo popisné. Z tohoto důvodu bude zamezeno přistavovat k výsypu nádoby, které nebyly odborem SMaŽP přiděleny.
Podnikatelským subjektům bude známka zaslána spolu s originálem potvrzené smlouvy po zaplacení smluvní ceny.

Daňové přiznání
Finanční úřad v Pardubicích nabízí opět obyvatelům našeho města v rámci projektu zlepšování služeb České daňové správy, v úředních dnech 24.,
29. a 31. března 2010, v době od 13.00 do 17.00 hodin výjezd pracovníků finančního úřadu, kteří budou v místě Městského úřadu Sezemice
pomáhat občanům s podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009.
Vohradníková Romana, FO

4
Zprávy ze školy
Koncem ledna žáci naší školy obdrželi vysvědčení, na kterém se odrazily
výsledky jejich půlroční práce. Největší radost měli samozřejmě naši nejmenší, prvňáčci, kteří čekali na první samé jedničky. Dnes již nedostávají jednu velikou známku, ale jsou hodnoceni ze všech předmětů zvlášť jako všichni starší žáci. Vysvědčení s sebou vždycky přináší pro někoho
radost a pro někoho obavy. I žáci devátých tříd s napětím čekali na pololetní známky, protože střední školy budou přijímat k dalšímu studiu žáky
na základě vysvědčení na základní škole. Přijímací zkoušky měli původně
psát pouze ti, kteří se hlásí na gymnázia a nemají samé jedničky, ale nakonec v přijímacím řízení nastaly změny. Na gymnázia budou přijímáni
žáci po písemných zkouškách z matematiky a českého jazyka, které je čekají v dubnu.
Jako každým rokem tak i letos pozvali prvňáčkové své mladší kamarády
z mateřské školky k sobě do třídy, aby se pochlubili tím, co se naučili a co
dokáží. Ukázali jim učebnice a sešity, dali jim nahlédnout do žákovské
knížky a zapojili je do her a učení. Pro všechny zájemce, kteří chtěli poznat na vlastní kůži, jak probíhá výuka v jednotlivých třídách, byly otevřené dveře školy 19. ledna. Nepřicházeli pouze rodiče s budoucími prvňáčky, ale i maminky a tatínkové, kteří chtěli vidět své děti při práci. Děti
jim rády předvedly, jak jim to ve škole jde.
Zápis do Základní školy Sezemice se konal 11. a 12. února, hned u dveří
na nové žáčky čekali staří spolužáci v pohádkových převlecích a ještě před
oficiálním zápisem jim zadávali úkoly. Každý splněný úkol znamenal jedno razítko do pohádkové perníkové chaloupky. A tak předškoláci u klauna, princezen, Pipi Dlouhé punčochy a dalších pohádkových hrdinů předváděli, jak jsou připraveni na základní školu. Skákali panáka, drželi
rovnováhu při přenášení Popelčina hrášku na lžíci, navlékali korálky po
vzoru mravenců z pohádky o Zlatovlásce, vyhledávali stejné tvary perníčků a zavazovali tkaničky na papírových botách. To nebyl snadný úkol.
Řeknete si: „Proč vázat tkaničky, když máme tak jedinečné suché zipy?“
Ale právě vázání mašličky je důležitým ukazatelem připravenosti na úkoly, které přináší základní škola. Další kroky dětí a rodičů vedly k učitelům,
kterým se děti představily, zazpívaly jim nebo zarecitovaly básničky.
Učitelé jim dávali mnohé všetečné otázky. Rodiče vyplnili údaje o svých
dětech a slavnostní zápis byl u konce. Všichni budou na tento den vzpomínat, ke vzpomínkám přispějí i fotografie.
Radost nám udělali žáci, kteří se zúčastňovali různých soutěží. 26. 1.
2010 proběhlo regionální kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes na
ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích. Zúčastnilo se ho asi 20 dětí
z Pardubického kraje. Na začátku soutěže proběhly komunikační hry, aby
soutěžící ztratili trému a uvolnili se před svým výstupem. Porota hodnotila především výběr tématu, postoj, gestikulaci, komunikační dovednosti,
rozsah projevu. Žák devátého ročníku naší školy Jiří Dvořák se umístil na
třetím místě s projevem na téma „Jazyk“.
Na slavnostním vyhlášení soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, které se konalo 4. února 2010 v univerzitní aule Arnošta z Pardubic,
jsme se dozvěděli jména nejúspěšnějších řešitelů testů z chemických znalostí. Soutěže se letos zúčastnilo 1049 žáků devátých tříd základních škol
pardubického kraje z 34 základních škol. Měli jsme velikou radost, protože na druhém a třetím místě se umístili žáci naší školy – Jan Plecháč
a Tomáš Kouřílek. Za své výborné výsledky vyhráli hodnotné ceny – domácí kino a multifunkční laserový přístroj. Oběma chlapcům a paní učitelce Krátké, která žáky na soutěž připravovala, srdečně gratulujeme.
Žáci devátých tříd se zúčastnili celostátního testování SCIO, kde se poměřovaly vědomosti a dovednosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Velkou radost nám udělal Jan Plecháč, který obdržel ocenění za druhý nejlepší výsledek v testu z matematiky ze
všech základních škol Pardubického kraje.
Velmi dobře vedli naši chlapci šestých a sedmých tříd v okresním kole ve
florbalu, obsadili krásné druhé místo.
Také proběhlo školní kolo šachového turnaje, nejlepší soutěžící postoupili do okresního kola této soutěže. Osm žáků nás reprezentovalo
v Olympiádě základních škol v šachu v Pardubicích. Výsledky zatím neznáme.
Koncem ledna se třídní kolektivy tříd 4. A a 5. B zúčastnily v Moravanech
turnaje v přehazované. Družstvo páťáků obsadilo po pěkných a napínavých zápasech třetí místo, mladší skončili na šestém místě.
Na turnaji ve stolním tenisu naši školu zastupovala žačka osmé třídy
Michaela Prášková a v konkurenci kvalitních soupeřek skončila na krásném prvním místě.
Všem nám záleží na tom, aby se malí žáci cítili ve škole dobře a bezpečně. Velmi se o to snaží i žáci deváté třídy, kteří navštěvují prvňáčky a občas s nimi pracují i v hodinách. V moderním výukovém projektu jsme postavili deváťáky do role dospělých, kteří jako vedoucí ve společných
hodinách pracovního vyučování vedli děti v malých skupinkách. Myšlenky
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všech souzněly do jednoho akordu, velcí byli nadšeni respektem malých
a mrňata obdivovala znalosti těch větších. Soulad nebral konce. I ti bez
fantazie nacházeli nápady a atmosféra byla protkaná upřímným pohledem a hřejivým úsměvem prvňáčků, kteří s nadšením přijímali úkoly od
svých starších kolegů. Spojení moderních metod výuky s klasickými umožnilo navázat nové kamarádské vztahy, odstranit bojácnost a strach
malých dětí před velkými.
Nejen dospělí, ale i všichni žáci žijí olympijskými hrami ve Vancouveru.
Chodby školy polepili plakáty a tabulkami, do kterých budou průběžně
zaznamenávat výsledky jednotlivých soutěžních kategorií.
Ve škole se stále buduje. Pro žáky byl v prosinci ve vestibulu školy vytvořen relaxační koutek, kde mohou trávit velkou přestávku a čas, kdy čekají
na odpolední kroužky. Dále chystáme odpočinkovou učebnu, ve které
budou k dispozici počítače s připojením na internet, kde si děti budou
moci vyhledávat informace, které potřebují k výuce. Čeká nás oprava
střechy tělocvičny, za deštivého počasí jsou v rozích sálu kaluže vody.
Naše škola také pomáhala. Jak už jsme psali v minulém čísle Sezemických
novin, v rámci projektu Vánoce zhotovovala výrobky na vánoční jarmark,
jehož výtěžek byl věnován Dětskému centru Veská. Za peníze utržené
z prodeje jsme zakoupili kočárek pro dvojčata (golfové hole) a hračky na
pískoviště. Tento dar v hodnotě 8 598 Kč jsme předali Dětskému centru
Veská v pátek 18. prosince. Vedení centra náš dar velmi potěšil. I žáci byli rádi, že svou vlastní prací a nápady mohli přispět dobré věci.

Mateřská školka
Polovinu školního roku máme úspěšně za sebou a s ním i absolvování několika akcí naší mateřské školy. V prosinci jsme se společně sešli spolu
s rodiči a děti předvedly vše, co se naučily na své vánoční besídce.
V lednu se předškolní děti byly podívat v základní škole. Děti se seznámily s prostory základní školy. Měly možnost zúčastnit se výuky v prvních třídách. Návštěva ve škole jim pomohla zvládnout obavy za zápisu, který se
konal 11. a 12. února v naší základní škole.
Minulý týden jsme navštívili městskou knihovnu, kde se děti zúčastnily
soutěže „O nejkrásnější strom“, prohlédly si knížky pro děti a strávily zde
příjemné dopoledne.
3. března pořádáme v dopoledních hodinách karneval plný soutěží, tanečků a pohádek. Všechny děti se na něj těší.
Jako každý rok nás čeká 18. března vystoupení na přehlídce mateřských
škol – „Holická Mateřinky“. Děti se představí taneční ukázkou z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký a ukázkou z kroužku Břišních tanců.
Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří“, který se bude konat
5. března 2010 v dopoledních hodinách. Tehdy si můžete prohlédnout
vnitřní i vnější prostory naší mateřské školy.
V současné době si rodiče mohou průběžně vyzvedávat přihlášky pro přijetí nových dětí do MŠ na školní rok 2010/2011.
Dále upozorňujeme na Zápis do mateřské školy, který proběhne ve
dnech 22. – 23. března 2010 v mateřské škole od 7.00 do 16.30
hod. Děti budou přijímány dle stanovených kritérií, které jsou vyvěšeny v mateřské škole.
Na závěr bychom se zmínili o plánovaných akcích. V dubnu nás navštíví
Policie ČR, která dětem v rámci Měsíce bezpečnosti vysvětlí některé důležité zásady při pohybu po všech místních komunikacích. Prozkouší dětí
ze znalosti dopravních značek a umožní jim prohlédnout služební automobil a další policejní pomůcky. Těšíme se na květnové výlety, pohádky
a další akce před koncem školního roku.
Vaše mateřská škola Sezemice.

www.sezemice.cz
Sezemice objektivem
Nová rubrika je určena všem, kteří fotí Sezemice a okolí. Máte-li zájem
o uveřejnění svých snímků obratťe se na redakční radu.
Zdeněk Stehno je náš stálý spolupracovník a proto jako první vám nabízí
výběr svých fotografii.
V příštím čísle se můžete těšit na fotografie Josefa Gabriela.
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Knihovna
Knihovna pro Vás připravuje
V novém roce jsme se většinou v prvním článku zabývali čísly a rekapitulací toho, co bylo. Letos jsem se rozhodla, že Vás raději nalákám na to,
co bude a pro ty, kteří chtějí čísla z knihovny znát a zajímá je celková uzávěrka roku 2009, dám veškeré dokumenty k dispozici na našich internetových stránkách a budu tak činit každý rok. Vše potřebné, včetně pozvánek na akce, o kterých budu dnes psát, najdete na www.sezemice.cz.
Na co se tedy v knihovně můžete těšit??? V únoru 26. končí výtvarná
soutěž „Vztah dětí ke stromům“. S výrobky našich čtenářů a šikovných
pomocníků z mateřské školky se zúčastníme celorepublikové soutěže pořádané Zahrádkářským svazem. Březen bude pro Vás, čtenáře, vážně nabitý. Nově je tento měsíc vyhlášen Měsícem čtenářů, a tak jsme pro Vás
připravili opravdu zajímavé akce. Začnu Rodinným plesem, kde si mohou
zatančit všechny věkové kategorie, chybět nebudou soutěže za sladké
odměny, předtančení ani tombola. Pokračovat budu soutěžemi, a to fotografickou na téma Čtení sluší každému a soutěží O Čtenáře roku 2010,
které budou v březnu začínat. Zmíním se také o Noci s Andersenem,
Půlnočním čtení na hřbitově a Velikonoční dílně. Podrobnosti o těchto
a dalších akcích najdete v knihovně, na vývěsních místech a rovněž na internetových stránkách. Upřímně doufám, že fantazii, čas a energii, kterou do přípravy akcí dáváme, oceníte a podpoříte nás svou účastí na nich.
Další novinkou, kterou pro Vás připravujeme, jsou nové členské průkazy
menší velikosti a krásného designu. Poděkování za ně patří Východočeským tiskárnám. Zapomenout nesmím ani na „otevřené úterky“. Na tento den pro Vás na celý březen chystáme v dospělém oddělení kurzy počítačové gramotnosti a turnaje v počítačových hrách. A aby toho lákání
do knihovny nebylo málo, přidám ještě několik titulů knižních novinek:
S. King – Noční směna, D. Brown – Ztracený symbol, J. D. Robb – Smrtící
vize, Midsomerské vraždy, P. Hoffman – Levá ruka boží, P. C. Castová –
Škola noci 1, S. Mac Kenzie – Nahý vévoda a Nahý markýz, Livia Klausová
– Smutkem neobtěžuji, Alan Alda – Co jsem zaslechl, když jsem mluvil
sám se sebou, Česká republika od A do Z, Háčkujeme kytičky, Jak poznat
psí duši, Velká kniha pověstí z hradů a zámků, Pardubický kraj: tradice,
historie, památky, turistika, současnost…Tak co, vybral jste si každý??
Doufám že ano. Pokud Vám ovšem přeci jen něco v knihovně schází, ať
v akcích či v knižním fondu, přivítáme všechny vaše nápady a připomínky. Doufám, že budete mít s námi čekání na jaro přeci jen o trochu příjemnější.
Petra Procházková

Model 2010 aneb setkání pod „Kuňkou”
KPM Sezemice při ZŠ Sezemice pořádá
3. ročník modelářské soutěže a výstavy
SEZEMICE MODEL 2010
aneb setkání pod „Kuňkou“
Kdy: v sobotu 6. března 2010
Kde: ZŠ Sezemice (v prostorách jídelny)
Jiráskova 664
Sezemice.
Soutěžní kategorie:
(počet modelů v jednotlivých kategoriích není omezen).
Děti 6–12 let: Letadla a vrtulníky (bez rozdílu měřítka).
Boj. technika (bez rozdílu měřítka).
Ostatní (diorámy, auta, lodě, figurky…).
Děti 13–17 let: Letadla a vrtulníky (bez rozdílu měřítka).
Boj. technika (bez rozdílu měřítka).
Ostatní (diorámy,auta,lodě, figurky…).
Senioři: Letadla a vrtulníky 1/72 a menší.
Letadla a vrtulníky 1/48 a větší.
Boj. technika 1/72 a menší.
Boj. technika 1/48 a větší.
Nové! Civ. a boj. technika v 1/87.
Diorámy (všechna měřítka)
Ostatní (auta, lodě, figurky...).
Časový program: 8.00–10.00 hod. přejímka modelů.
10.00–15.00 hod. výstava modelů pro veřejnost.
10.15 hod. slavnostní zahájení.
15.00–16.00 hod. vyhlášení výsledků a ukončení soutěže.
Speciální ceny od těchto firem a sponzorů:
IJS model, AZ model, RCM modelářské potřeby, SDV model,
Junek-r, Pivovar Medlešice, Cena Magistra Karla (CMK),
KPM Sezemice, Agama-Ing. Krejčí.

www.sezemice.cz
Přihlášku modelů do soutěže můžete zaslat elektronicky, nejpozději však
do pátku 5. 3. 2010 do 12 hod. na níže uvedený e-mail.
Hodnocení: soutěžní kategorie budou posuzovány porovnávací metodou komisí zkušených modelářů.
Oceněni budou první tři soutěžící v každé kategorii.
Startovné: pro dospělé činí 30,-Kč za osobu.
Pro děti činí startovné 10,-Kč za osobu.
Proxy (zastoupení modeláře) je povoleno.
Protesty se nepřipouštějí!
Vstupné pro veřejnost: pro dospělé osoby 30,-Kč.
Ženy a děti do 15 let vstupné zdarma!
Ostatní info:
Ukázka plastikových modelů a výstavka domácích modelářů.
Ukázka a prodej RC modelů.
Ukázka zbraní a doplňků paintballového klubu.
Doprovodný program:
„Sezemická vařečka“ soutěž pro všechny ženy a dívky, manželky a přítelkyně modelářů, které budou soutěžit o nejchutnější upečenou „dobrotu“, jako např. bábovku, koláče, perníky apod.
„Sezemický ostrostřelec“ soutěž ve střelbě na terč z „kuličkových“ zbraní. Zasoutěžit si nebo zkusit své střelecké schopnosti mohou všichni a to
bez rozdílu věku a pohlaví.
Prodej modelů, modelářských potřeb, doplňků a literatury. Zveme každého prodejce či výrobce modelů nebo doplňků se svou nabídkou.
Modelářská burza.
V případě Vašeho zájmu o rezervaci prodejních stolů, lze předem zajistit,
po domluvě s ředitelem soutěže.
Kontaktní osoba: ředitel soutěže Ing. Jan Svoboda, 728 447 317.
zástupce ředitele Mgr. Karel Čípek, 721 771 051.
E-mail: kpmsezemice@seznam.cz (zde je možné přihlásit své modely nebo rezervace stolů).
Občerstvení: možnost v nedalekých restauracích.
Parkování: v blízkosti areálu základní školy nebo v přilehlých ulicích.
Těšíme se na Vaši účast.

Zahrádkáři
Únor bílý, pole sílí. Touto pranostikou začínám svůj zahrádkářský příspěvek. Bohatá sněhová nadílka je zárukou vegetačního klidu, dobrého přezimování podzimních výsadeb a výsevů, zimní vláhy potřebné pro spodní
vodu, v našem případě pro kořeny ovocných stromů. Jsou ale i záporné
názory. Moc sněhu láme větve stromů a keřů, může ničit skleníky a foliáky, umožňuje ve zdraví přezimovat škůdcům, například hryzcům nebo
slimákům. Kam se dostali zajíci, zůstaly po nich ohryzané stromy. Takže
se už teď těšíme na jaro.
Zimní čas využíváme k pořádání plesů, přednášek, schůzí. Tradiční zahrádkářský ples se vydařil, většině přítomných se zábava líbila. Jsme rádi,
že se účastní stále více mladých. A tak pořadatelé děkují za přízeň a těší
se na shledanou.
Až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě, budeme říkat, že jsme odpočívali
a jsme připraveni zkrášlovat kousíček naší krásné země k obrazu svému,
i když víme, že nás čeká tuhý boj s přírodou.
Za základní organizaci ČZS v Sezemicích Vám přeji hodně zdraví a radosti na zahrádkách.
Láďa Srazil.
Město Sezemice pořádá a srdečně Vás zve na
Hašlerky, aneb Ta naše písnička česká
Posezení při harmonice se známými písničkami nejen Karla Hašlera,
se koná 20. 4. 2010 od 19 hod v sále Sezemického domu.
Vstupné 50 Kč
Město Sezemice pořádá a srdečně Vás zve na
První rodinný ples
Odpoledne pro malé i velké tanečníky, kteří se chtějí „hodit do gala“
a strávit příjemné odpoledne při tanci, poslechu a zábavě.
Těšit se můžete na tombolu, předtančení a chybět nebudou
ani soutěže. Ples se uskuteční 7. 3. 2010 v sále
Sezemického domu od 15 hod. Vstupné dobrovolné

Poděkování.
Při příležitostí oslav naší zlaté svatby nás navštívily zástupkyně Městského úřadu Sezemice. Nejen, že jsme si společně popovídali a strávili tak hezké chvilky, ale zároveň jsme obdrželi věcný a květinový
dárek.
Upřímně děkují manželé Kudiveisovi, Nová čp. 599, Sezemice

www.sezemice.cz
Sport
Vyhlašování nejlepších sportovních talentů
Dne 20. 1. 2010 se uskutečnila v sále Města Sezemice, již tradiční akce
„Vyhlašování nejlepších sportovních talentů za rok 2009“. Jsme rádi, že
i letos se této akce zúčastnilo mnoho významných osobností a sál města
byl zcela zaplněn hosty.
Hosté předali vyhodnoceným ocenění „Nejlepší sportovní talent
Sezemic“, plakety, sportovní poháry a jistě potěšily i dárky od sponzorů.
Za rok 2009 byli vyhodnocení tito sportovci:
Za Sportovně střelecký klub
Petr Hrobař, Jakub Forman a Veronika Štěrbová
Za Prosport Sezemice
Marek Spálenský a Jakub Halda
Za Sezemický lukostřelecký klub DOMINIK
Filip Holub a Dominika Flégrová
Za Agility Sezemice
Kateřina Novotná, Tereza Frumarová a Iveta Machatá
Za Spartak Sezemice – kopaná
Lukáš Petružálek, Jan Hromádko a Lukáš Borovec
Za TJ Spartak, odbor sport pro všechny
Aneta Reinberková a Petr Suchánek
Za Kynologický klub Sezemice
Barbora Ptáčková
Za oddíl mladých hasičů a za Skautský oddíl vyhodnocena celá družstva
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Vyhlašování provázela příjemná atmosféra, kterou navíc zpříjemnilo vystoupení taneční skupiny Monsignore, taneční skupiny pod vedením
Martiny Ptáčkové a vystoupení slečny Aleny Smolíkové, která se svou fenkou border kolie Keysi předvedla sportovní disciplínu – tanec se psem.
Programem provázel reportér TV Nova, Jakub Bystrzycki, který si okamžitě získal u publika, u vyhlašovaných, ale i hostů obrovské sympatie.
Velké poděkování patří sponzorům akce, a to:
RWE Distribuční služby a Goldfein Sezemice.
Takže, SPORTU ZDAR, trénujte, cvičte, sportujte a v roce 2011 na
„Vyhlašování“ nashledanou!!!
Za komisi sportu: Černá Lenka

Střelecký klub
Rok se s rokem sešel a my, střelci, se hned první den v novém roce scházíme na střelnici. Tradičního novoročního utkání se zúčastnilo 19 závodníků.
V pistolové disciplíně 13 ran (tři nejhorší rány se odpočítají) zvítězil v mužích Hanzl Roman – 93 b a v ženách Čiháková Lída – 93 b. Oba dva střelci obhájili loňské prvenství.
V sobotu 9. ledna jsme chtěli jet na 3. kolo do Týniště, ale zaskočilo nás
počasí. Sněžilo tak intenzivně, že se nedalo vůbec vyjet. Ani v neděli
10. ledna se počasí neumoudřilo, takže jsme neodjeli ani na 3. kolo
Putovního poháru konaného v Chrasti.
Ve středu 20. ledna se konalo v sezemické radnici vyhlášení nejlepších
sportovních talentů Sezemic. Z našeho klubu byli oceněni Hrobař Petr,
Forman Jakub a Štěrbová Veronika.

Na 4. kolo do Týniště odjíždíme 6. února v rekordním počtu 18 závodníků.
V kategorii VzPu 30 ran do 12-ti si v děvčatech dobře vedla
Procházková Kateřina. Po zahájení závodu jí přestala fungovat zbraň, nezpanikařila a po opravě zbraně v klidu soutěž dokončila s 298 b a obsadila 1. místo. Hned za ní s 296 b skončila Dvořáková Kamila. Překvapil
i v mladších chlapcích Burda Jan s 292 b a to bylo opět 1. místo. V kategorii VzPu 30 ran do 14-ti v děvčatech výborně zabodovala Štěrbová Veronika 299 b a Svobodová Nikol 297 b. V kategorii dorost VzPu
40 ran napočítali rozhodčí 389 b pro Nováka Jakuba, ve veřejném závodě VzPu 40 ran v kategorii starších 375 b pro Adamovou Janu a Čiháka Tomáše 578 b ve VzPu 60 ran.
V neděli 7. února se ještě jelo na 4. kolo do Chrasti. V tomto závodě ve
VzPi 40 ran zlepšil svůj osobní rekord (359 b) Forman Jakub výsledkem 372 b a tak mu 1. místo právem náleželo. V disciplíně VzPi 60 ran
nástřelem 552 b se umístil na pěkném 10. místě Hrobař Petr. Ve VzPu 60
ran Čihák Tomáš s 565 b vybojoval 3. místo. Stejné místo získal Novák
Jakub s 375 b, ale v kategorii VzPu 40 ran. Závodu se ještě zúčastnily
Adamová Jana, Svobodová Nikol, Štěrbová Veronika a nezklamal ani nováček Hozáková Stanislava. V hodnocení družstev se pistoláři umístili na
čtvrté příčce a puškaři na příčce druhé.
Na závěr vás chceme seznámit s částí článku, který vyšel ze Střelecké revue. Cituji: „Střelba je poctivý sport. Střílet můžeme ve věku osmnáct
i osmdesát let. Tady nerozhoduje umělecký dojem. Co je v terči, to se počítá a to je zásadní. Co se dá změřit, to je spravedlivé. V kterémkoliv kolektivním sportu vám může neobjektivní rozhodčí hru otrávit. Ve střelbě
ne. Tady máte pušku nebo pistoli a ukažte, co umíte.“
A ještě jedna ukázka: „Střelba posiluje myšlení i charakter. Platí to u dospělých střelců, ale ještě víc u dětí. Německá studie z konce 20. století
prokázala, že děti, které se začaly systematicky věnovat sportovní střelbě,
nejenom lépe prospívají ve škole, ale zejména i z problémových jedinců
vyrůstají ukázněné a přitom sebevědomé osobnosti.“
SSK Sezemice
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Informace
Očkovat proti pandemické chřipce se může již každý
Pardubický kraj (24. 2. 2010) – Začíná druhá vlna očkování. Vakcínu proti pandemické chřipce zpřístupnila vláda všem. Každý čtvrtek, počínaje
25. února 2010, budou otevřeny ordinace v osmi vakcinačních centrech
v Pardubickém kraji. Zdarma se může nechat očkovat každý, s výjimkou
dětí do tří let. Dosud měli nárok na očkování pouze chroničtí pacienti
a profese nezbytné pro zajištění chodu státu, a to energetici, vodohospodáři, hasiči nebo policie.
„Kraj vychází vstříc občanům a snaží se zpřístupnit vakcinační centra co
nejširšímu okruhu lidí, přestože to není naše povinnost,“ vysvětluje radní Markéta Tauberová, proč kraj supluje práci ministerstva zdravotnictví.
„Domluvíme se s očkovacími centry, aby otevřely ordinaci v jeden konkrétní den v týdnu. Věříme, že to organizačně zjednoduší vakcinaci a také ji zpřístupní občanům,“ uvedla Andrea Kynclová, která je pověřena
vedením odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje.
Upozorňuje, že těhotné ženy a rodiče malých dětí by si měli před cestou
do vakcinačního centra vyřídit doporučení od lékaře.
Procento nemocných s respiračními chorobami narůstá, proto Pardubický kraj doporučuje vakcinaci. Očkování je zcela zdarma, neplatí se ani
třicetikorunový poplatek. Podmínkou je pouze pojištění u některé z českých zdravotních pojišťoven.

PŮJČÍME

Aktuální vakcinační centra v Pardubickém kraji
Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Listopad 2009
Jan Eppinger
Petra Ivančáková

NAROZENÍČEK
Prosinec 2009
Leo Lemberk
Eliška Krejčíková
Bart Olczak

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Tak je tu opět narozeníček, ale jen díky tomu, že rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů svého děťátka.
Pokud se nám nepodaří získat písemný souhlas zákonných zástupců, není možné zveřejnit údaje o narození takového dítěte do Sezemických novin. Pokud se ptáte kde je možné tento souhlas poskytnout a jaké doklady budete potřebovat, odpověď je velice snadná. Na matrice Městského
úřadu v Sezemicích s občanským průkazem a rodným listem dítěte.

MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ

Využijte slevu 10% na ošetření rukou dle
vlastního výběru
(zaváděcí sleva, vztahuje se na veškeré nabízené
služby, platí do odvolání)

Nehtové studio provozuje Radka Plačková
Mezi Mosty 693, Sezemice
(v budově hasičské zbrojnice)

Provozní doba: dle objednání na tel.: 723 590 523

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Vít Centner
533 22 Býšť 150
tel.: 736 250 202
e-mail: vit.centner@seznam.cz

PODLAHY ERBER
Vám nabízí
Pokládka plovoucích podlah
Pokládka parket
Renovace parket
Pokládka linolea
Pokládka koberců
Pokládka korku
Broušení parket
Vyrovnání a štěrkování podkladů

MILAN ERBER
CHVOJENEC 71
IČO 48183482

TEL: 731 533 259
EMAIL: erber.podlahy@seznam.cz
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