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

Za zpracování projektu Loterie života
se žáci sezemické školy
zúčastnili premiéry filmu Nickyho rodina

Vyhlašování nejlepších sportovních talentů za rok 2010 v Sezemicích
Ve středu dne 2. 2. 2011 pořádalo Město Sezemice ve spolupráci
s komisí sportu akci „Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“.
Ve stejný den se „Vyhlašování sportovce“ konalo i v Pardubicích.
Přestože v Sezemicích se každoročně vyhlašuje pouze mládež do 18
let, letos jsme učinili malou výjimku. V Pardubicích za dospělé byli
oceněni i sezemičtí Nikola Řehounková (atletika), Andrea Doktorová a Marek Spálenský (kanoistika). Protože jsme na město Sezemice
hrdí, že máme takové talenty, pozvali jsme výše uvedené i na vyhlašování do Sezemic, kde jim bylo předáno ocenění za reprezentaci města
Sezemice. Vše muselo proběhnout ihned po 17.00 hodině, protože již
od 18.00 hodin se konalo vyhlašování v Pardubicích, kam se tito tři
výše jmenovaní museli přemístit. V Pardubicích se tak jako v Sezemicích určují nejlepší sportovci bez pořadí. Ovšem jedinou vítězkou
v Pardubicích se stala právě sezemická Nikola Řehounková, a to zásluhou čtenářů, kteří si ji zvolili za Hvězdu Deníku. Nikole upřimně
blahopřejeme. Nyní již k programu v Sezemicích.
O zpestření celého programu se zasloužily TC Monsignore pod vedením Magdy Mauerové, Bára Chaloupková, břišní tanečnice, a malé
cvičenky z TJ Spartak Sezemice.
Akce sklidila u Vás, občanů, velice kladné hodnocení, k tomu bezprostředně přispěl i reportér TV NOVA Jakub Bystrzycki, který profesionálně odmoderoval celou akci.

Za ceny a drobné dárečky pro vyhodnocenou mládež nutno poděkovat
sponzorům, a to:
– společnosti RWE, zast. tiskovým mluvčím panem Ing. Lubošem Falhaurem,
– firmě CANDY (kvalitní krmivo pro zvířata), kde velké poděkování patří
majitelce firmy paní MVDr. Zdeňce Dvořákové,
– firmám INSTATOP.CZ Pardubice,
– Inmont Sezemice,
– Goldfein CZ Pardubice (perníky),
– Východočeské tiskárně Sezemice.
Našim mladým sportovcům přejeme sportovní úspěchy a trenérům trpělivost při práci s mládeží.
Za komisi sportu Lenka Černá

Nejlepší sportovec Pardubicka 2010
Letošní druhý únor byl pro mladé sezemické sportovce dvojnásob sváteční. Nejdřív se vyhlašovali nejlepší sportovci roku 2010 v Sezemicích, hodinu poté už čekala tři z nich příjemná povinnost převzít cenu
i v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Pardubicka. Ta je vyhlašovaná
tradičně bez pořadí. V KD Hronovická převzala ocenění v kategorii
mládeže atletka Nikola Řehounková. V kategorii dospělých byli mezi
deseti oceněnými kanoisté Andrea Doktorová a Marek Spálenský.
Nikolu Řehounkovou navíc vybrali čtenáři Pardubického deníku (anketu pořádá spolu s agenturou ČOK–CZ, s. r. o. a s pardubickým okresním sdružením ČSTV) za Hvězdu Deníku.
GRATULUJEME!
Za Radu města Sezemice Hana Krátká

Ocenění si z rukou čestných hostů převzali:
• KanOisticKý Klub PROsPORt sezemice
Jakub Halda, Otakar Štursa, tomáš Doktor
• agility sezemice
Kateřina novotná a andy – papilon a myškin – jack russel terier
tereza Frumarová a Ťapka kříženec a štěnátko border colie Rína
anička matúšů a espinka parson russel teriér
• KynOlOgicKý Klub sezemice
Šárka Konířová a fena Dona zlatý Keram
• tJ sPaRtaK sezemice – ODDíl KOPané
matyáš málek – starší přípravka
Petr Fous – mladší žáci, Pavel Kmetík – starší žáci
• tJ sPaRtaK sezemice – ODbOR sPORt PRO vŠecHny
aneta Reinberková, Jakub Plecháč, Jan Plecháč
• sPORtOvně střelecKý Klub sezemice
Jakub novák, Jakub Forman, veronika Štěrbová
• luKOstřelecKý Klub DOminiK
michal Honzák, Filip Holub, tomáš chlupáč
• sKautsKý ODDíl – vyhodnoceno celé družstvo
• ODDíl mlaDí Hasiči – vyhodnoceno celé družstvo

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
výpis usNeseNí Z ustavujícího ZaseDÁNí ZastupiteLstva
města ze dne 22. 2. 2011
Z/1/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a
i. schvaluje a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci: 13/1/2005, Z/20/1/2006, Z/14/2/2008, Z/28/3/2008,
Z/9/1/2009, Z/29/3/2009, Z/30/3/2009, Z/77/8/2009, Z/7/2/2010,
Z/13/2/2010, Z/43/5/2010, Z/44/5/2010, Z/45/5/2010, Z/48/5/2010,
Z/49/5/2010, Z/50/5/2010, Z/56/5/2010, Z/15/2/2010, Z/16/2/2010,
Z/17/2/2010
Vyřadit z evidence: Z/14/2/2010, Z/51/5/2010, Z/18/2/2010, Z/20/2/2010,
Z/22/2/2010
ii. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Z/2/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Z/3/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice projednalo důvodovou zprávu a podle § 12 z. č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů
i. schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2011, a to tak, že
stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu
do tříd 1, 2, 3, 4 a závazné ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapitálové výdaje
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
ii. schvaluje rozpočet města na rok 2011 dle stanovených závazných
ukazatelů uvedených v příloze takto:
příjmy rozpočtu na rok 2011 ve výši 1 316 600 Kč
výdaje rozpočtu na rok 2011 ve výši 55 339 400 Kč
financování rozpočtu na rok 2011 ve výši 4 022 800 Kč
iii. schvaluje poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným k účasti na slavnostních aktech formou odměny a stanoví
výši příspěvku na úpravu zevnějšku v částce 150 Kč na osobu a den,
ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut
pověřeným osobám s účinností od 1. 1. 2011
Z/4/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice projednalo důvodovou zprávu a
i. na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2011, o zrušení Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení“ na území města Sezemic
ii. v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zřizuje peněžní fond města s názvem „Fond obnovy
domů a bytů“ za účelem zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města
iii. schvaluje Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů
a schvaluje tyto varianty:
1. variantu č. I. v čl. V. odst. (3) Pravidel
2. variantu č. I. v čl. VII. odst. (4) Pravidel
iv. v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 a 2 a dále dle ustanovení § 84
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
vydává Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů
s účinností ode dne schválení
v. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2001 v souladu s §12 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Z/5/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice projednalo předloženou zprávu a na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
i. vydává
1. obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011, o místním poplatku ze
psů
2. obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2011, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
3. obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2011, o místním poplatku ze
vstupného
4. obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2011, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
ii. ukládá zveřejnit obecně závazné vyhlášky 1/2011–4/2011 v souladu
s § 12 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3
Z/6/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice projednalo předloženou zprávu
a v souladu s Územním plánem sezemice vydaným opatřením
obecné povahy č. oop 1/2010 souhlasí s Územní studií na lokalitu
Z 8 – Sezemice bez úprav
Z/7/1/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 314/8 orná
půda v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře cca 74 m2 byl zveřejněn
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů
ii. schvaluje převod pozemku nově označeného jako p. č. 314/20
v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 74 m2 odděleného dle geometrického plánu č. 1176–1238/2010 zhotovitele EVČ s. r. o., Pardubice, Arnošta z Pardubic 676 z pozemku p. č. 314/8 z majetku Města Sezemice do majetku paní Zuzany Vondroušové, bytem
Choteč 99, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2.
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad vlastnického
práva do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí
kupující
iii. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku uvedeného v bodu II. tohoto usnesení
Z/8/1/2011
Zastupitelstvo města sezemice projednalo důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí žádost o umístění trafostanice na p. č. 1730/15
v k. ú. Sezemice nad Loučnou – žádost o vyjádření k možnému umístění kompaktní betonové trafostanice na pozemek p. č. 1730/15
v k. ú. Sezemice nad Loučnou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., rozvoj
sítí Hradec Králové
ii. konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 1730/15 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou o výměře 6 m2 byl zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů
iii. souhlasí s umístěním kompaktní betonové trafostanice na pozemku
p. č. 1730/15 v k. ú. Sezemice nad Loučnou pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., rozvoj sítí Hradec Králové
iv. schvaluje převod části pozemku p. č. 1730/15 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou o předběžné výměře 6 m2 pod kompaktní betonovou trafostanicí za podmínek:
1. odkupovaná část pozemku bude upřesněna na základě vyhotoveného geometrického plánu po dokončení stavby na náklady žadatele
2. cena odkupovaného pozemku bude stanovena na základě znaleckého posudku jako cena v místě obvyklá, minimální však 500 Kč
za 1 m2
3. budoucí kupující uhradí geometrická plán, znalecký posudek a veškeré náklady související s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
kupní i následně řádné kupní smlouvy
v. ukládá uzavřít smlouvu č. IV–12–2003827–P-01 o smlouvě budoucí o odkupu pozemku ve věci prodeje části pozemku p. č. 1730/15
v k. ú. Sezemice nad Loučnou o předběžné výměře 6 m2 pod kompaktní betonovou trafostanicí a kupní smlouvu
Z/9/1/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. konstatuje, že záměr města směnit část pozemku p. č. 423/1 v k. ú.
Počaply nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 8. 6. 2010 do 24. 6. 2010
ii. schvaluje směnu části pozemku p. č. 423/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Počaply nad Loučnou o výměře 216 m2 dle geometrického plánu č. 432–11/2010 ve vlastnictví města Sezemice za části
pozemků nově označené jako p. č. 269/3 o výměře 49 m2 zahrada
a p. č. 290/22 o výměře 77 m2 ve vlastnictví manželů V. za následujících podmínek:
1. manželé V. předloží geometrický plán v 5 vyhotoveních, náklady na
vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatelé
2. manželé V. uhradí další náklady spojené s uzavřením směnné
smlouvy (znalecký posudek na předmětné pozemky, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu
nemovitostí)
3. město nebude hradit rozdíl cen směňovaných pozemků
4. město Sezemice vyhotoví na své náklady směnnou smlouvu
5. město Sezemice podá daňové přiznání, daň z převodu uhradí manželé V.
iii. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se směnou
pozemků dle bodu II. tohoto usnesení
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Z/10/1/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje prodej části pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou označené dle geometrického plánu č. 1175–100/2010 jako p. č. 36/3 o výměře 73 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města Sezemice
Z/11/1/2011
Zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí
1. Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
2. že z rozpočtu SFDI pro rok 2011 lze poskytnout příspěvek do maximální výše 65% skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavební části,
3. že celková cena investiční akce Cyklistická stezka Kunětický Most
– Sezemice, 1. Etapa Kunětický Most – Počaply je dle projektové
dokumentace ve výši 8 673 358 Kč, z toho je minimální spoluúčast
města ve výši 4 654 159 Kč včetně neuznatelných nákladů,
4. že žadatel o příspěvek musí dokladovat schopnost spolufinancovat akci tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem ze SFDI bylo finančně kryto 100% nákladů stavební části při výstavbě cyklistické
stezky,
ii. schvaluje investiční akci:
Cyklistická stezka Kunětický Most – Sezemice, 1. Etapa Kunětický
Most – Počaply a prohlašuje, že město je schopno zajistit investiční
akci, a to bude finančně zajištěno prostřednictvím technické skupiny
města
iii. schvaluje
1. výkup části pozemků p. č. 8/1, 8/3, st. p. č. 6 v k. ú. Počaply nad
Loučnou dle geometrického plánu a skutečného zaměření po dokončení stavby cyklistické stezky do majetku města Sezemice za
kupní cenu určenou znaleckým posudkem jako cenu obvyklou,
2. výkup části pozemků p. č. 406/7, 435/1, 436/1 v k. ú. Počaply nad
Loučnou z majetku Pardubického kraje do majetku Města Sezemice dle geometrického plánu a skutečného zaměření po dokončení
stavby cyklistické stezky
iv. souhlasí
1. s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na investiční akci „Cyklistická stezka Kunětický Most – Sezemice, 1. Etapa Kunětický Most
– Počaply“
2. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků
dle odst. III
v. ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem pozemků a s podáním žádosti o příspěvek dle tohoto usnesení
Z/12/1/2011
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2010
Z/13/1/2011
Zastupitelstvo města projednalo a v souladu s ustanovení § 84 odst.
2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 sb., v platném a účinném znění
i. navrhuje na funkční období 2010–2014 pana Bohuslava Kopeckého do dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631, jako zástupce Města Sezemic
ii. deleguje Martina Staňka, místostarostu města, aby ve funkčním volebním období 2010–2014 Město Sezemice zastupoval při jednáních
valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631, a přitom činil veškeré právní úkony související
s účastí akcionáře na valné hromadě, tj. předkládal návrhy, o předložených návrzích hlasoval a v plném rozsahu vykonával práva a povinnosti
akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.

Informace k pytlovému svozu
V Sezemických novinách č. 6/2010 na straně 4 došlo k tiskové chybě,
za kterou se občanům omlouváme a uvádíme správně:
– za každý odevzdaný sáček s odpadem lze získat 5 bodů, přičemž:
– každý získaný bod představuje částku ve výši 1 Kč
ještě jednou upřesňujeme:
– do soutěže se může zapojit každý občan s trvalým pobytem na území
města Sezemice nebo občan, který vlastní nemovitost na území města
Sezemice
– každý občan si může vyzvednout na MěÚ Sezemice startovací sadu sáčků s čárovým kódem
– sáček s plastem musí obsahovat nejméně 2 kg vytříděných plastů
– sáček s tetrapakem musí obsahovat nejméně 2 kg vytříděných tetrapaků
– sáček s papírem musí obsahovat nejméně 10 kg papíru

www.sezemice.cz
– 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.)
– pytlový svoz vytříděných složek komunálního odpadu probíhá 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
Čárové kódy na pytle z loňského roku platí i nadále. v případě, že
vám čárové kódy dojdou, vytiskneme vám nové.
Ti, kdo nechtějí třídit do pytlů, mohou využívat stávající kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří poctivě třídili
komunální odpady. Snažíme se motivovat i ty ostatní, aby s tříděním odpadů co nejdříve začali a udělali maximum pro životní prostředí a čistotu
našeho města.
Odbor správy majetku a životního prostředí
Komise sociální a zdravotní pořádá:

v sobotu 9. dubna 2011 od 7.30 do 14.00 hodin

Humanitární sbírku
ve víceúčelovém sále Sezemice

Sbírka: šatstva, ložního prádla, věcí do domácnosti
oZNaČeNí buDov ČísLy popisNými a orieNtaČNími
V souvislosti s nadcházejícím sčítáním lidí, domů a bytů v roce 2011 upozorňujeme vlastníky budov na povinnost označit budovu číslem popisným,
případně číslem orientačním. Povinnost označit budovu číslem popisným
či číslem orientačním vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
V případě nesplnění této povinnosti může obec v souladu s § 58 zákona
o obcích uložit právnické i fyzické osobě pokutu až do výše 10 000 Kč.
Žádáme tedy vlastníky budov, aby případné nedostatky v označení budov
čísly popisnými, případně čísly orientačními odstranili.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování, MěÚ Sezemice

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady
na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca
10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka
v Evropské Unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které
souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost
využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu
a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet
práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné
a zajímavé.

www.sezemice.cz
geNerÁLKa Na sČítÁNí LiDu
v České republice se vloni od 6. dubna do 7. května uskutečnilo
zkušební sčítání lidu. celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou
cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby
prověřili všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce,
otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně
od roku 1869. Vloni se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští
rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „samotné informace z dotazníků nebyly
při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně
na srozumitelnost otázek a formulářů. výstupem byla zpráva, jaké
procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa
nových systémů.“
historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům
k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován
soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území
soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869,
kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné
sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce
1940 kvůli 2. světové válce.
sČítÁNí LiDu KroK Za KroKem
1) blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře,
najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček
Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno
sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde.
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři
nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.
2) jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé
domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost
v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti.
Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na
formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude
formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně
do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si
s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto
možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné
poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
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Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde
vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi
jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu
dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám
do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude
opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat
na bezplatnou linku 800 879 702 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací,
že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna.
V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je
tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo
hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej
do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line,
předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna
2011.
a) vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet.
Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat
a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové
formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích
najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení
o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít
možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku
800 879 702, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku
formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno,
jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
telefon: 800 879 702
– bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8–22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale
také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude
mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

www.sezemice.cz
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Informujeme
Komise KpoZ
Komise pro občanské záležitosti je jedna z komisí zřízených radou města.
Komise se snaží zpříjemnit život našich občanů od těch nejmenších až
k seniorům. Komise je osmičlenná, jejím předsedou byl v minulém volebním období pan František Matúšů a nyní je předsedou pan Břetislav Černý.
K činnosti komise patří vítání nových občánků. Vítání se konají v obřadní
síni MěÚ Sezemice. Členové komise se zúčastňují i akcí mateřské školy.
Před Vánocemi přispěli členové ze svých odměn na zakoupení hraček pro
nově zřízené oddělení na hřišti TJ SPARTAK Sezemice. Nezapomínáme ani
na naše občany v domovech důchodců v Pardubicích a v Přelouči. Dvakrát
ročně naše seniory v domovech navštívíme a potěšíme drobnými dárečky.
Opravdu milá jsou setkání v obřadní síni nebo přímo doma u občanů při
jejich Zlaté či Diamantové svatbě, kde členové komise popřejí jubilantům
k výročí.
Čím dál větší obliby se dostává podzimní akci setkání seniorů při lidové
zábavě, kterou pro naše seniory zajistí a zorganizují členové KPOZ.
Návrhy a připomínky k činnosti komise jsou od Vás, občanů, vítány.
KPOZ Sezemice
stacioNÁŘ pro seNiory
Každý, kdo má ve své rodině seniora, který vyžaduje nepřetržitou péči ví,
jak to zcela změní život celé rodiny. Pokud není v rodině nebo mezi známými někdo, kdo je doma a může se o dotyčného seniora postarat,
nezbude než se domluvit na zkrácení pracovního úvazku nebo dokonce odchodu ze zaměstnání. V obou případech se jedná o citelný zásah
do příjmu rodiny.
Město Sezemice se cíleně stará o rozšíření nabídky sociálních služeb pro
své obyvatele. Už dnes má jen málokteré město našeho rozsahu takovou
kapacitu domova s pečovatelskou službou a nyní přicházíme s další nabídkou potřebné sociální služby. Město přestavělo část hasičské zbrojnice
Mezi mosty 693 na stacionář pro seniory.
Co to je denní stacionář? Ve smyslu § 46 zákona o sociálních službách
108/006 Sb. se jedná o ambulantní službu poskytovanou osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Když to převedu do běžné mluvy, jedná se vlastně o jakousi školku pro
nejstarší generaci. Stejně jako mladí rodiče odvedou ráno malého chlapečka nebo holčičku do mateřské školy a jedou do zaměstnání, odvezete
i vy dědečka nebo babičku do stacionáře a jedete do zaměstnání. Obdobně jako ve školce se o ně celý den stará odborný personál, opatruje je, dostanou zde najíst, mají zajištěnou odpovídající hygienu, zábavu, prostě vše
co potřebují. No a odpoledne si svoje drahé, ať ty nejmenší nebo ty nejstarší, zase vyzvednete a odvezete domů, abyste se s nimi mohli potěšit.
Ceny za poskytované služby budou podle ceníku poskytovatele, ale nemusíte se obávat nepřiměřených požadavků. Na rozdíl od horentních sum,
které vyžadují některé soukromé rádoby honosné útulky pro seniory, maximální výše úhrady u seriozního provozovatele sociálních služeb je limitována § 13 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Jinými slovy,
dobrá péče za přijatelné peníze.
Pokud potřebujete podrobnější informace ohledně sociální péče o seniory,
rádi vám je na odboru správy majetku a ŽP městského úřadu poskytneme.
ZS
obČaNsKé prŮKaZy
10 let uplynulo jako voda, takže kontrolní otázka zní:
mÁte pLatNý obČaNsKý prŮKaZ?
K vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu je potřeba předložit:
• starý občanský průkaz
• vyplněnou žádost, podepsanou žadatelem
• 1 fotografii – současnou! (za současnou fotografii je považována fotografie, která není starší než půl roku)
Další doklady se předkládají pouze v těchto případech:
1. došlo ke změně, která dosud není zapsaná ve starém občanském průkazu
2. ve starém OP je zapsaný chybný údaj
– rodný list (v případně chybného údaje, zapsaného v OP)
– úmrtní list (v případě ovdovění)
– oddací list (sňatek)
– rozsudek o rozvodu, který je opatřen doložkou o nabytí právní moci
(rozvod)
V případě, že chcete vyplnit nepovinné údaje, které budou nově zapsány
do Vašeho nového OP a které nebyly zapsány ve Vašem stávajícím OP, je
potřeba předložit:
– rodný list (k zapsání dítěte ve věku do 18ti let)
– oddací list (k zapsání manžela, manželky)
– diplom (k zapsání titulu)

Vyhotovení nového občanského průkazu trvá v souladu se zákonem 30
dní, takže žádost o vydání občanského průkazu můžete podat nejdříve
60 dní před skončením jeho platnosti, nejpozději 30 dní před skončením
platnosti OP.
Podání žádosti o vydání OP z důvodu skončení platnosti OP nepodléhá
správnímu poplatku.
poDěKovÁNí techNicKé sKupiNě města
Letošní zima nám opět ukázala svoji tvář. Sněhová nadílka nebyla sice tak
mohutná jako předešlou zimu, přesto nám připravila několik sněhových
dnů a týdnů.
Proto jsem byl rád, když jsem od občanů Sezemic slyšel chválu na práci
naší technické skupiny města, která si se sněhovou nadílkou opět úspěšně
poradila. Chodníky i komunikace města a přisloučených obcí byly v brzkých ranních hodinách uklizeny. Občanům jsme tak umožnili bezpečnou
cestu do zaměstnání a dětem do školy.
Chtěl bych tímto technické skupině vyslovit obdiv a poděkování nejen za
sebe, ale i za spoustu našich spoluobčanů.
Martin Staněk, místostarosta města Sezemice
pŮjČKy obČaNŮm Z FoNDu obNovy DomŮ a bytŮ
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 2. 2011 zřídilo peněžní fond města s názvem Fond obnovy domů a bytů. Dále zastupitelstvo
města schválilo Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů.
O půjčku mohou požádat vlastníci bytových a rodinných domů a bytových
jednotek, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo na území města Sezemice.
Půjčku je možno získat na základě výběrového řízení. Pro rok 2011 musí
být žádost o půjčku podána nejdéle do 30. 4. 2011. Podmínky výběrového
řízení budou zveřejněny a vyvěšeny na úřední desce.
Pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy domů a bytů jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Sezemice a jsou zveřejněny
na www.sezemice.cz.
Informovat se můžete u paní Romany Vohradníkové, vedoucí finančního
odboru, osobně, telefonicky (466 741 014) nebo prostřednictvím e-mail
(romana.vohradnikova@sezemice.cz).
Romana Vohradníková

souKromé iNZerÁty v seZemicKém ZpravoDaji
Reagujeme tímto na dotazy občanů, zda je možné využít našeho
dvouměsíčníku také k řádkové inzerci. Od příštího čísla zpravodaje
je rádi zveřejníme: 2 řádky – maximálně 20 slov – 60 Kč.
Uzávěrka dalšího čísla bude cca 18. dubna.

Kabele – Kominictví
KOMÍNOVÉ CENTRUM BLATO
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Nabídkový list poskytovaných služeb:
čištění a kontrola komínů včetně vystavení zprávy
(dle nařízení vlády č. 91/2010)
Revizní zprávy spalinových cest
Autorizované měření emisí (dle zákona 86/2002 Sb.)
Dodávka a montáž ochranných vložek
Rekonstrukce komínů
Prodej, dodávka a montáž nových komínů
Frézování komínů
Tlakování komínů
Prohlídky komínovou kamerou
Vzorková prodejna komínů s širokou nabídkou komínů
a příslušenství

Kontakty: tel.: 606 606 504, 606 354 354
www.kabele-kominictvi.cz

Narozeníček
Září 2010: adam jeník
Říjen 2010: matyáš mácal, vanesa běloušková,
sofie schejbalová, jan plecháček, Kristýna ballová
Listopad 2010: radim Novák, David Čihák
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.

www.sezemice.cz
Sezemice objektivem
Únorová rubrika Sezemice objektivem patří studentce Aleně Pištělkové.
Fotografování se věnuje 3 roky a čtenáři Sezemických novin teď mohou
posoudit, jak mladá fotografka vidí Sezemice a jejich okolí.
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Zprávy z mateřské školy
Rádi bychom Vás opět informovali o dění v naší mateřské škole. Začal
nový kalendářní rok, který pro nás, doufáme, bude úspěšný stejně jako
ten předcházející. S nejstaršími dětmi jsme navštívili Základní školu Sezemice. Děti se tak mohly seznámit s prostředím ZŠ, s průběhem výuky,
pomůckami aj. I nás čeká zápis do naší mateřské školy, kterému předchází
„Den otevřených dveří´“, pořádaný 25. února 2011 v době od 8.00 do
11.30 hod. Srdečně zveme všechny rodiče a děti k nám na návštěvu. Prohlédnete si prostory všech našich oddělení a nahlédnete do režimu dne
naší mateřské školy a budete moci získat potřebné informace.
„Zápis do MŠ pro celý školní rok 2011/2012“ proběhne následující měsíc,
28. a 29. března od 7.00 do 16.00 hodin. Žádosti si můžete vyzvednout v ředitelně mateřské školy a řádně vyplněné odevzdáte v den zápisu
paní ředitelce. Rodiče dětí nepřijatých v loňském roce musí opět zažádat
o nové přijetí.
Další akce, které nás na čekají:
Patří mezi ně například plavecký kurz pro předškoláky, který letos neproběhne v plaveckém areálu Pardubice kvůli rekonstrukci, ale v plaveckém
bazénu na Dubině v Pardubicích (Hastrmánek).
Začátkem března budeme mít v MŠ karneval, na který se děti určitě již
moc těší a samozřejmě společně s rodiči vymýšlí svou masku.
Po jarních prázdninách se opět zúčastníme soutěže Mateřinka v Holicích.
Děti zde vystoupí s tanečkem Mrazík a holčičky z kroužku Břišních tanců
předvedou ukázku svých dovedností.
V polovině dubna pojedeme s dětmi do Ekocentra Paleta v Pardubicích
na velikonoční vyrábění. Děti si zde vyslechnou vyprávění o velikonočních
tradicích, ozdobí si velikonoční kraslici, popřípadě se naučí plést pomlázku a nebo se naučí pracovat s vizovickým těstem.
Duben je ve znamení měsíce bezpečnosti, proto nás navštíví Policie ČR,
aby si s dětmi popovídali o nebezpečí, které na nás číhá na ulici a na silnici
a jak můžeme určitým situacím předcházet.

Základní škola se hlásí
Před dvěma lety jsme se s žáky druhého stupně zapojili do projektu Loterie života, který se týkal života Nicholase Wintona. V té době jsme u příležitosti stého výročí narození zachránce 669 židovských dětí z válkou ohroženého Československa připravili nástěnky ze života Nicholase Wintona,
uskutečnili běh na 100 metrů a napsali úvahy o nezištné pomoci tohoto
člověka. Za aktivity jsme obdrželi věcné ceny a slib, že budeme pozváni
na nový film režiséra Matěje Mináče, který v té době začal chystat již třetí
film o siru Nicholasu Wintonovi. S velkou radostí jsme obdrželi zprávu, že
je pro nás rezervováno 45 čestných vstupenek na premiéru nového filmu
režiséra Matěje Mináče Nickyho rodina. S žáky osmých a devátých tříd
jsme si znovu připomněli všechny dostupné informace o panu Wintonovi.
V průběhu programu konajícího se 20. ledna v Kongresovém sále v Praze
vystoupil sám Nicholas Winton. Všichni jsme byli nadšeni milým a skromným chováním tohoto hrdiny. V průběhu programu byla také předána

www.sezemice.cz
zástupci norského velvyslanectví žádost o nominaci sira Wintona na Nobelovu cenu míru. Zúčastněné školy byly vyzvány, aby připravily i transparenty k této slavnosti, a naše radost byla umocněna tím, že jsme večer
na televizní obrazovce mohli sledovat záběry z této akce a na nich náš
transparent. Všichni si z akce odnesli nezapomenutelné zážitky, které, jak
věříme, ovlivní i jejich další chování.
Vítězové školního kola se zúčastnili regionálního kola soutěže Mladý Demosthenes, kde předvedli porotě dvouminutový monolog na libovolné
téma, které si sami vymysleli. Hodnotila se originalita témat, práce s hlasem, využití jazykových prostředků, ale i neverbální komunikace – gesta
a celkový dojem. V kategorii šestých až sedmých tříd získal druhé místo
Miroslav Vondrouš ze 7. A a v kategorii osmých až devátých tříd se umístil
na prvním místě žák 9. A Vladimír Horka, ten postupuje do krajského kola.
Žáci devátých tříd se v prosinci 2010 zúčastnili prvního kola soutěže
„Hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou pořádá SPŠCH Pardubice s Pardubickým krajem. Celkem se soutěže zúčastnilo 1002 žáků z 35
základních škol z Pardubického kraje. Nejlepších 35 žáků postoupilo do
2. kola, které se uskutečnilo 1. února 2011. Z naší školy se do druhého
kola probojovalo 5 žáků; a to Václav Ruml, František Lejhanec, Kateřina
Šrenkelová, Soňa Šrenkelová a Vladimír Horka. Výsledky zatím nemáme.
Ve třetí třídě paní učitelky pro své žáky připravily projekt o Karlu Jaromíru
Erbenovi. Zjistily totiž, že jen malé množství dětí zná naše klasické české
pohádky. To je škoda.
V lednu se žáci devátých tříd zúčastnili soudního přelíčení Okresního
soudu v Pardubicích. Sledovali dva případy, kdy byli obžalovaní přivedeni
eskortou. Po vynesení rozsudku zodpověděl JUDr. Petr Vaněček dotazy,
které si žáci připravili a týkaly se soudního řízení.
Ve výukovém programu umělecké agentury Rajcha žáci 8. a 9. tříd vyslechli příběh mladého muže, který pocházel z běžné rodiny a v 16 letech
se nechal partou strhnout k užívání drog. Příběh zachycuje 10 let jeho
života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy
na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu,
ze které není návratu. Příběh vychází z knihy Radka Johna Memento.
Všichni dramatizaci pozorně sledovali a snad se budou chovat tak, aby
sami žili bez závislostí.
Na tuto akci navazovala i přednáška pana Lubomíra Freie, strážníka městské policie, který žáky seznámil s právními aspekty drogové problematiky.
Přestože v lednu nebylo moc sněhu na stavění sněhuláků, ve družině sněhuláci byli. Kde se vzali? Děti si je vyrobily z vaty, z vlny plstěním, malovaly
temperou i křídou. Třetí oddělení s nimi sehrálo malé divadlo. Živé sněhuláčky jste mohli spatřit na diskotéce i při různých soutěžích.
Na začátku února navštívily děti z předškolního oddělení mateřské školy první třídy. Prvňáčci jim předvedli, co se už letos stačili naučit. Jejich
mladší kamarádi si vyzkoušeli počítání, práci s interaktivní tabulí, zahráli si společně hry. Ze školy odcházeli s pocitem, že zápis do první třídy
určitě zvládnou. Ten se konal ve dnech 10. a 11. února. Budoucích žáků
první třídy se hned u vchodu do školy ujaly pohádkové postavičky, které
zkoušely prostřednictvím různých úkolů jejich dovednosti. Poté na ně čekali učitelé z prvního stupně, kteří s nimi a jejich rodiči uskutečnili zápis
do první třídy. Letos k zápisu přišlo 68 dětí. Již se na ně těšíme.
Další údaje o činnosti školy můžete získat na www.zssezemice.cz

www.sezemice.cz
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Co prozradily kroniky

Sport

poČÁpLy
Umělecké památky, lidové stavby: stavení č. p. 1 a brána u č. p. 9 z pol.
19. století, kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
Farní kronika
Kopec – kříž na cestě ke Kuněticím. V sezemické kostelní síni schován byl
z plechu obraz ukřižovaného Spasitele z kříže, který někdy v Sezemicích
před č. p. 15 stál. Poněvadž vůkol města kromě sv. kříže za mosty žádný
kříž pro zastavení v čas křížových dní se nenachází, nechal Antonín Jedlička, farář, ten obraz znovu omalovat. Městská rada dubový kříž zavázala se vždy v dobrém stavu zachovávati. K postavení zvolená byla výšina
na cestě od Sezemic ke Kuněticím, tam byl postaven a po obdrženém
povolení slavně v pondělí Svatodušní dne 9. června 1862 od faráře Ant.
Jedličky posvěcen.
Blíže Počápel na vršku, kde cesty od Sezemic, Kunětic a Počápel se sbíhají, stával mohutný dřevěný kříž, který počátkem toho roku – byl již sešlý a značně prohnilý – vichřice skácela. Zbožní manželé Počápelští, totiž
p. Václav Velínský, statkář v Počáplích č. p. 1 a Anna, rozená Horáčková
z Hostovic, ustanovili se na tom místě vystaviti svým nákladem nový kamenný kříž, což také vyplnili. Bohužel Anna Velínská vystavění kříže již se
nedočkala, zemřela před tím as dva měsíce.
Obec Počápelská, ze dne 16. září 1900, jak revers ve farním archívu
uložený potvrzuje, se zavázala, že kříž ten povždy v dobrém stavu bude
udržovati. Slavnost svěcení nového kříže vykonala se slavnostně. Věřících
zástupy nepřehledné přítomností svou oslavily krásný zbožný čin stařičkého rolníka Václava Velinského. Bůh
žehnej památce jeho!
pardubicko, holičsko, přeloučsko
Uprostřed vsi stojí zděná kaplička sv.
Jana Nepomuckého a u ní zvonička
sloupu.
Kronika počápel
Jan Arkleb z Počápel na náhrobním kamenu v kostele sezemickém. V roce
1920 dobrovolná sbírka občanů z Počápel – koupen zvonek o váze 22 kg,
firma Josefa Kunce. Prvně se zvonilo
v podvečer Štědrého dne.
Posbírala Marie Marková

Knihovna
Rádi Vás opět zdravíme z knihovny. S novým rokem 2011 nás čekají nové
akce, plány a samozřejmě knihy. S potěšením oznamujeme, že poplatky
zůstávají nezdražené. Tedy 70 Kč čtenáři dospělého oddělení a 35 Kč
čtenáři „dorostenci“ a to za 365 dní. Leden je už za námi a tak jen krátce
připomeneme, že jsme v něm přivítali Ladovskou zimu a nejstarší českou
komiksovou čtveřici „Čtyřlístek“. Děti si mohly vyzkoušet, co všechno
o Čtyřlístku vědí a při hledání odpovědí využít pomoc jak časopisů, tak
internetu. A protože byl začátek roku vážně rušný, už je tady další akce:
Týdenní soutěž s názvem – Webovou divočinou. Tato hra, hromadně pořádaná Úřadem pro ochranu osobních údajů, měla prověřit, zda děti vědí,
jak se chovat bezpečně na internetu a jak být ohleduplný k ostatním.
Nejen že se při hře dozvěděly mnoho důležitých informací o svých právech, ale také to, na co si dát v dnešní internetové době pozor. Chybět
nesměla ani odměna za účast. A pokračujeme dál. Právě nyní běží projekt
nazvaný Bezpečný internet. Tato akce navazuje na Webovou divočinu a je
určena všem věkovým kategoriím. Je vyplněna anketami, testy, ale především povídáním o Internetu a jeho rizicích. Hovoříme o tématech jako
kyberšikana, sociální sítě, chatování apod. Poukazujeme na rizika spojená
s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim bránit. Přelétli jsme
sladké Valentýnské půjčování, kdy jindy než 14. 2. 2011, a už se rychlými
kroky blíží Březen: Měsíc čtenářů. Namátkou vybírám: Písmenka ožívají
– výtvarná soutěž pro děti, Čtenář roku 2010 – vyhlášení nejlepších čtenářů obou oddělení, Ptáme se osobností města – anketa, Čteme s našimi
domácími mazlíčky – čtení o nich a s nimi atd. O všech akcích se dozvíte
v knihovně, na internetu a v rozhlase… A teď rychle ke knihám. Také letos
se budeme snažit plnit Vaše knižní přání, nepropásnout novinky a upozorňovat na zajímavosti. Letošním prvním přáním byla kniha o Ivetě Bartošové „Neměla jsem se narodit“ a protože: Proti gustu, žádný dyšputát,
jak praví moudrost, plníme a současně vybízíme, přidejte se. Pokud máte
tip na knihu, nebo na časopis, který by zaujal a neměl ve Vaší knihovně
chybět, rády Vaše přání splníme.
Petra Procházková, Iva Říhová

stŘeLecKý KLub seZemice
Se starým rokem jsme se rozloučili a je tu rok nový. Jelikož se říká, jak
na Nový rok, tak po celý rok, sešli jsme se hned první den nového roku
na střelnici. Na již tradičních novoročních střelbách se v pistolové disciplíně 3+10 ran utkalo 19 účastníků soutěže, z řad střelců, ale i nestřelců.
V ženské kategorii si již počtvrté obhájila prvenství Čiháková Ludmila s 97
body. V mužské kategorii zvítězil Hájek Václav s 94 body.
22.–23. ledna se na kolínské vzduchové střelnici pořádala „Zimní cena
Kolína“. V sobotu se soutěžilo v puškových a v neděli v pistolových disciplínách. Jelikož od nás nikdo v Kolíně nestřílel, jeli jsme vlastně do nám
neznámého prostředí. A byli jsme náležitě překvapeni. Místo konání soutěže se odehrávalo v bungru bývalé civilní obrany, který nebyl vůbec vytápěný, takže jsme všichni, jak střílející, ale i přihlížející, byli náležitě vymrzlí.
I přes tyto bojové podmínky ukázali mladí sezemičtí střelci, že umí.
V disciplíně VzPu 30 ran si ve starších žácích dobře vedla Dvořáková Kamila. Nástřelem 296 bodů si vystřílela 2. místo. V téže disciplíně, ale v mladších žácích, obsadil Burda Jan taktéž 2. místo s 283 body.
Štěrbová Veronika si v disciplíně VzPu 40 ran vystřílela 1. místo nástřelem
376 bodů a odvezla si zlatý pohár. Dorostenec Novák Jakub soutěžil v disciplíně VzPu 60 ran. Jeho nástřel 580 bodů ho vynesl na 2. místo.
V neděli si pistolářka Hozáková Stanislava dojela do Kolína pro 2. místo.
V disciplíně VzPi 40 ran ženy toto místo získala nástřelem 349 bodů. Dorostenec Forman Jakub slušně odstřílel disciplínu VzPi 60 ran a nástřelem
550 bodů se umístil na 10. místě.
Jak v lednu jsme nechyběli na 3. kole, tak i v únoru na 4. kole střelecké
ligy v Týništi nad Orlicí a v Chrasti.
V sále sezemické radnice se 2. února konalo vyhlášení nejlepších talentů
roku 2010. Za náš klub byli oceněni Forman Jakub, Novák Jakub a Štěrbová Veronika.
SSK Sezemice
agiLity – ohLéDNutí Za KoNcem roKu 2010
Sezonu 2010 jsme„ ukončili“ oblíbenou akcičkou s názvem Klubové
závody agility sezemice. Aby si tento den mohli zaběhat úplně všichni, začali jsme tunýlkovým během pro štěňátka a veterány. Pak následoval
jeden seriozní parkur o titul Klubový vítěz 2010. A závěrem se běžela
soutěž s názvem Člověčo-psí sprint. Nejdříve přeběhl přes celé cvičiště
páníček a následně za ním byl vypuštěn pes. Tato část zaujala závodníky
natolik, že se našli i tací, kteří v rámci vylepšení si času, běželi několikrát.
Super běh měla jedna paní, která ze všech sil přeběhla cvičák, ale skupinka děvčat na startu, co jí držela psa, se zapovídala a zapomněla psího
závodníka včas vypustit. Drahocenné vteřinky byly fuč a vítězství také. Ale
účelem bylo sejít se v co největším počtu a řádně se na konci roku pobavit. Titul Klubový vítěz 2010 získala Eliška Ulrychová se svojí borderkou ET.
Začátkem listopadu jsme měli v plánu oslavit Silvestr 2010, protože pak
na konci roku není času nazbyt, ale „BO“ – jak by řekli Ostraváci, ten čas
nebyl ani v listopadu, tak jsme odložili novoroční oslavy až na únor 2011.
Pak jsme ještě stihli zaúčinkovat na Mikulášské besídce, kde naši psi potěšili nezbedné dětičky. A letos jste nás mohli vidět 2. 2. 2011 na vyhlašování sportovních talentů, na kterém se Vám představily – Kačka Novotná,
Terka Frumarová a Anička Matúšů.

A na závěr něco pro dobrou náladu:
Nedávno se na Seznamu na diskuzi hádali dva chlápci. Nejspíše kynolog
a kočkolog.
První tvrdil, že si v neděli nejvíce pochutná na kočko, knedlo, zelu. Druhý
si to nenechal líbit. A že on prý má nejraději štěkanátky a psíčkovou.
Tak nevím, zlatá kopračka, to je nic proti ničemu. Jen to vajíčko…
No a minule Kalamity našla v novinách inzerát na psí sádlo, což nás pochopitelně všechny pobouřilo. Ale Ivča se nás snažila uklidnit, že jde o reklamní trik, že prý dětský olej není také z dětí…
www.agility.tym.cz

www.sezemice.cz
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Našli – hledají nový domov
Problém řešící asi každá obec a město v naší republice – zatoulaní psi a další zvířata. Obce se s tímto nešvarem vypořádávají různě. Bohužel jsou mezi námi stále i tací, kteří živé zvíře berou jako věc, kterou mohou kdykoliv odhodit. Naštěstí se díky novým úpravám v zákonech tato situace na podzim snad změní a lidé budou ke zvířatům zodpovědnější. Začátek nového roku je po této stránce vždy nejsložitější.
Nebylo tomu jinak ani v Sezemicích. Několik nebohých a mnohdy i viditelně týraných psů musela řešit Městská policie Sezemice.
Asi vás zajímá, jaký byl a nebo jaký je jejich další osud. Tady je několik příběhů pejsků, kteří mají nový domov.
Týraná a velmi
plachá fenka
bígla Dorinka
– odchycena
v prosinci
v Lukovně
– odvezena
do partnerského
útulku
v Podlíšťanech
(Nasavrky) – díky
útulku a městu
Sezemice bydlí
na nové adrese
za Prahou

Malý kříženec
teriéra – nalezen
přivázaný
na vodítku v lese
u Staročernska
– díky městu
Sezemice bydlí
v rodině se třemi
malými dětmi
u Mladé Boleslavi

Malý čistokrevný
toy teriér
– evidentně
fyzicky týraný –
odchycen v lednu
v Dražkově – díky
městu Sezemice
– bydlí v Praze

Kříženec
amerického
stafordíka
– odchycen
u Sezemic
(směr Choteč)
– díky městu
Sezemice našel
nový domov
u hodného
pána ve Vraclavi
u Vysokého Mýta

ToTo jsou pejskové k adopci.

Ája – asi dvouletá fenka křížence knírače, moc
hodná, milá, má ráda pohyb, nejlépe by jí bylo
v domku se zahrádkou, ale šťastná by byla
i v bytě

Tedy – tříletý psík střední velikosti – je hodný
k lidem, ale nadevše miluje svobodu – vhodný
do kotce a k pevnému výcviku, ne k ostatním
zvířatům

kazan – dvouletý kříženec německého ovčáka,
vhodný i k ostatním pejskům, ne ale ke kočkám,
velice aktivní, také milující svobodu, pokud by
měl dostatek pohybu, mohl by žít i v bytě

Touto cestou bychom chtěli poděkovat hodným lidem, kteří se pejsků ujali a snaží se tak smazat jejich mnohdy nepříjemnou minulost.
Věříme, že těchto případů budeme řešit co nejméně. Pokud byste chtěli pomoci i vy a chcete dát pejskům u nás odchyceným nový domov,
podívejte se na stránky www.psi-podlistany.estranky.cz – paní Romana Jeníková – 723 901 915. Moc děkujeme.
V případě, že vám uteče váš pejsek nebo jiné zvíře, kontaktuje v první řadě služebnu Městské policie Sezemice – 602 413 250.
A na závěr stálá prosba pro všechny pejskaře. Pamatujte, že veřejná zeleň a prostory města a obcí nejsou veřejnými toaletami pro vaše
psy. Velice neradi bychom řešili tuto problematiku represivně.
Nadcházející jarní dny budou lákat k častějším procházkám. Po městě a zvláště pak na sídlištích jsou nainstalovány schránky i s obaly.
Využívejte jich. Chraňme si naše společné prostory. Děkujeme.
Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice

www.sezemice.cz
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Kpm sezemice při ZŠ sezemice pořádá modelářskou soutěž a výstavu

SEZEMICE MODEL 2011 anEb SEtkání pOD „kuňkOu“
v sobotu 5. března 2011
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…)

Těšíme se na Vaši účast!

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
Civ. a boj. technika v 1/87 (děti a senioři
společně)
Diorámy (všechna měřítka)
Ostatní (auta, lodě, figurky…)

Kontaktní osoba:
ředitel soutěže Ing. Jan Svoboda,
Tel.: 728 447 317
E-mail: kpmsezemice@seznam.cz
(zde je možné přihlásit své modely).
www.kpmsezemice.estranky.cz
(zde naleznete podrobné propozice,
další důležité informace, včetně fotek
z předcházejících ročníků).

Nové! vc jaromíra bolkovce v papírových modelech (všechny modely bez rozdílu měřítka).
speciální ceny od sponzorů.
hodnocení:
• Soutěžní kategorie budou posuzovány porovnávací metodou komisí zkušených modelářů.
• Proxy (zastoupení modeláře) je povoleno.
• Protesty se nepřipouštějí!
Doprovodný program:
• „Sezemická vařečka“ soutěž pro všechny ženy a dívky o nejchutnější upečenou „dobrotu“, jako např. bábovku, koláče, perníky
apod.
• „Sezemický ostrostřelec“ soutěž ve střelbě na terč z „kuličkových“ zbraní.
ostatní info:
• Ukázka a výstavka domácích modelářů.
• Ukázka paintballového klubu. • Prodej modelů, modelářských potřeb, doplňků a literatury.
• Modelářská burza. Zveme každého prodejce či výrobce modelů se svou nabídkou.

www.sezemice.cz
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Inzerce

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice
Kontakt:
+420 776 888 021, +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

Nyní slevy
od 15% do 30%

KOUPÍM poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie,

celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292
nebo tiskarna@komurka.cz

VÝŽIVOVÉ A KOSMETICKÉ PORADENSTVÍ

Máte rádi své zdraví, zdraví své rodiny a svých přátel?
Máte zdravotní problémy a dáváte přednost přírodním produktům?

Specializujeme se na pomoc a prevenci v následujících oblastech:
• čištění a detoxikace organismu
• kompletní výživa – doplňky stravy pro zdraví celé rodiny
• hubnutí + kontrola váhy – analýza tělesným monitorem
(změření stavu svalové, tukové a kostní hmoty a hydratace organismu)
• problémy s imunitou
• cílení na zdravotní problémy skrze výživu
• kosmetické poradenství
• veškerý servis v prevenci zdraví a krásy i u vás doma
(pochůzková činnost)

o
u
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d
u
t
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V případě zájmu nás kontaktujte a domluvíme si schůzku
u nás nebo u vás, v pohodlí vašeho domova.

Nabídka pro podnikavé – možnost spolupráce, práce řízená z domu.
Studio Duo Sezemice, tel. čísla 775 171 309, 732 875 502
www.zdrava-rodina.webnode.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA HOLICE
Hradecká 290, 534 01 Holice

Tel.: 466 682 099, 733 127 341
oznamuje
ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN

POTŘEBUJETE PORADIT S PRODEJEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI?

Uvažujete o jiném bydlení a nevíte, s kým se poradit?
Právě pro Vás jsme tu my!
Nabízíme Vám tyto služby:

✔
✔
✔
✔

Konzultace
Inzerce Vaší nemovitosti v tisku a na internetu
Prohlídky s klienty
Právní servis

Nabízíme Vám veškeré služby, které jsou spojeny s realitním servisem. Realitní kancelář se specializuje na prodej a pronájem nemovitostí (prodej bytů, pronájem bytů, domy na prodej, pronájem domů,
prodej nebytových prostor, pronájem nebytových prostor, prodej
pozemků, výstavbu novostaveb a další). Neváhejte nás kontaktovat.

Po–Pá 8.00–20.00 • So–Ne 8.00–12.00
Stálá pohotovost, výjezdy k pacientům, hospitalizace,
čipování a vydávání petpasů, digitální RTG, USG, EKG,
referenční stomatologické pracoviště

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ SEZEMICE
ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA „MÁJ“
Nabízíme k pronájmu
volné zahrady v zahrádkářské kolonii.
Bližší informace p. V. Schejbal nebo p. R. Vohradníková,
Městský úřad Sezemice, finanční odbor
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