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Dvacet sedm let ve funkci starosty…
STAROSTOVO OHLÉDNUTÍ

Vážení spoluobčané, k datu 31. 12. 2012 jsem po 27 letech ukončil své působení v čele našeho města.
Rád bych vám sdělil, že nešlo o rozhodnutí náhlé. V posledních komunálních volbách v roce 2010
jsem kandidoval na kandidátce Starostové a nezávislí do zastupitelstva ze 13. místa. Nepředpokládal jsem, že budu zvolen, a byl jsem rozhodnut přenechat funkci v čele města mladší generaci.
Poté, co mě většina voličů vykroužkovala na první místo a získal jsem nejvyšší počet hlasů, rozhodl
jsem se nezklamat vaši důvěru a naposledy kandidovat na starostu Sezemic. I v tomto případě jsem
byl rozhodnut v průběhu funkčního období 2010–2014 z funkce starosty odstoupit a dát prostor
mladším kolegům. O svém rozhodnutí ukončit své působení ve funkci starosty jsem informoval
zastupitelstvo v září roku 2011.
Jedním z těch, který od voličů v komunálních volbách v posledních deseti letech vždy obdržel
vysoké procento vašich hlasů, byl pan Martin Staněk, který do 31. 12. 2012 vykonával funkci místostarosty. Jsem rád, že je to právě on, kterého zastupitelstvo jednohlasně zvolilo do funkce nového
starosty našeho města.
Do funkce místostarosty zastupitelstvo zvolilo inženýra Vlastimila Plecháčka. Oběma nově zvoleným přeji hodně úspěchů v jejich práci pro město Sezemice a jeho občany. I nadále zůstávám
členem zastupitelstva našeho města a jsem připraven pomoci nově zvoleným kolegům předáváním svých zkušeností i radou.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych se alespoň letmo ohlédl, jak slibuji v názvu, o více než čtvrt století, po které jsem v čele Sezemic stál. Byl to velký
kus života mého, života našeho města, ale i života vás všech, kteří v Sezemicích žijete.
Není mým cílem, abych na tomto místě uváděl výčet všech akcí, které se za posledních 27 let v Sezemicích udály. Mnohé z nich, které přinesly prospěch občanům Sezemic a udělaly tak velkou radost i mně, byly dílem kolektivu těch z vás, kteří se za období mého starostovaní ve funkcích zastupitelů
a radních prostřídali.
Ohlédnu-li se do vzdálenější minulosti, nemohu nevzpomenout na rok 1986, ve kterém byla dokončena výstavba městského vodovodu. I přes problémy
s financováním a nemalé zpoždění stavby se nakonec podařilo za pomoci řady firem a stavební čety městského národního výboru dostavět hasičskou
zbrojnici, jejíž stavba byla původně započata v akci Z. Následovala řada velkých i menších investičních akcí zaměřených na zlepšení života v našem
městě. Namátkou lze vzpomenout některé z nich, např. vybudování kanalizační sítě, plynofikace, výstavba bytových jednotek, domů s pečovatelskou
službou a nové radnice s kulturním sálem, vybudování cyklistických stezek. Co je již téměř připraveno, ale zatím se nepodařilo zrealizovat, je tolik potřebný obchvat Sezemic. Věřím však, že i na něj v dohledné době dojde.
Jsem rád, že se v Sezemicích daří udržovat tradice a nezapomínáme na ty občany Sezemic, kteří položili své životy ve světových válkách doma i v zahraničí. Za pozornost jistě stojí odhalení pamětní desky a pomníku Alfrédu Bartošovi a oprava pomníku obětem první a druhé světové války i pravidelná
účast zástupců našeho města na akcích připomínajících praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka.
Jsem pyšný na to, že naše město vždy myslelo i na pomoc druhým, zejména při živelných pohromách a povodních. Velký dík patří sezemickým hasičům,
jejichž členové pomáhali nejen doma v Sezemicích, ale i na dalších územích ČR, kde bylo jejich pomoci zapotřebí.
Vážení spoluobčané, chci vám z celého srdce poděkovat za důvěru, kterou jste mi vyjadřovali svými hlasy při volbách do zastupitelstva Sezemic.
Chci poděkovat i všem těm zastupitelům města, radním a zaměstnancům městského úřadu za spolupráci, kterou jsme v průběhu 27 let mého starostování rozvíjeli. Víte o mně, že jsem povaha tu a tam prchlivá a rázná, takže těm, na které jsem občas zvýšil hlas, chci říci, že to nebylo ve zlém. Vždy bylo
mou jedinou snahou dělat svou práci tak, aby byla užitečná pro všechny občany Sezemic a přisloučených obcí.
Ještě jednou vám všem děkuji za mnohaletou důvěru i plodnou spolupráci.
Váš starosta Sezemic z let 1986–2012, Bohuslav Kopecký

PODĚKOVÁNÍ STAROSTOVI

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem svým, jménem zastupitelů města, jménem zaměstnanců městského úřadu, ale i jménem vaším poděkoval panu starostovi Bohuslavu Kopeckému za jeho práci, kterou za dobu 27 let ve funkci starosty pro naše město vykonal.
Myslím, že řada akcí, z nichž některé starosta Bohuslav Kopecký ve svém ohlédnutí jen letmo zmiňuje, si zaslouží, aby byly alespoň trochu více rozvedeny.
Mezi ty velké akce, které výrazně napomohly zlepšení podmínek života řady občanů v Sezemicích a na jejichž realizaci má starosta nemalý podíl, patří
vybudování kanalizační sítě a čerpací stanice na čističku odpadních vod v Semtíně, kabelizace a výměna vrchních sítí nízkého napětí, včetně dokončení
trafostanic. Poté následovala velká investiční akce – plynofikace Sezemic a přisloučených obcí, kterou se tehdy podařilo zrealizovat ještě za pomoci tzv.
sdružených prostředků města s podniky VCHZ Synthesia Semtín, a. s., a Tesla Pardubice, s. p. V průběhu pěti let byla zrealizována plynofikace Sezemic,
Veské, Velkých Koloděj, Kladiny, Lukovny, Dražkova, Počápel-ves a Počápelských Chalup.
V roce 1994 byl zahájen projekt výstavby domů se službami pro dříve narozené občany a ve stejném roce byl předán do užívání první dům s pečovatelskou službou. V letech 1996 až 1998 se podařilo v rámci programu „Výstavba pro nájemné bydlení“ zrealizovat výstavbu čtyř obytných budov
se 140 bytovými jednotkami a dále zajistit prostředky na půdní vestavby bytů, ve kterých byli ubytováni lidé z Moravy, postižení povodněmi v roce 1997.
Jednou z důležitých investičních akcí realizovaných za starosty B. Kopeckého byla výstavba nové radnice v letech 2002 až 2004. Sál v budově radnice již
osm let slouží pořádání celé řady kulturních a společenských akcí. V letech 2003 až 2004 se podařilo vystavět druhý dům s pečovatelskou službou, provést
úpravu historické budovy staré radnice a nalézt její smysluplné využití pro účely Policie ČR a Městské policie Sezemice. Pro cyklisty byly vybudovány
a otevřeny cyklistické stezky do Pardubic, Chotče a Kunětic, včetně točny pro autobusy pro školáky u mostu v Kuněticích. Právem byla věnována pozornost rekonstrukcím a údržbě objektů mateřské a základní školy, tělocvičny a výstavbě zázemí zejména pro mladé sportovce z řad kanoistů oddílu Prosport,
členů tělovýchovné jednoty Spartak, hasičů, sportovních střelců, kynologů a členů spolku agility.
Městu se podařilo získat prostředky na regeneraci městské zeleně, zatravnění části obce a výsadbu
stromků. Významnou akcí byla revitalizace mlýnského náhonu po celé jeho délce od splavu až
po vyústění do Loučné. V rámci této akce se mimo vyčištění náhonu, výsadby dřevin a obnovy
meandrů podařilo opravit technickou památku akvadukt, kterým je vedena voda náhonu přes koryto Zadní Lodrantky. Nemalé úsilí bylo věnováno přípravě území pro rozvoj Sezemic a všech přisloučených obcí.
Vedle významných investičních akcí je třeba připomenout alespoň dvě významné události, které se
podařilo velkolepě uspořádat. Byly to oslavy 780 let existence Sezemic, které se konaly v roce 2007,
a oslavy 130. výročí založení hasičského spolku v Sezemicích, konané v roce 2011.
Myslím, že se starostovi Bohuslavu Kopeckému podařilo prosadit řadu akcí, které následně v blízké
budoucnosti prokázaly svoji užitečnost.
Podporu projevovali voliči bývalému starostovi po dlouhou řadu let. Ze všech kandidátů do zastupitelstva obce získal B. Kopecký nejvíce hlasů ve volbách v roce 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 i 2010.
Za 27 let práce ve funkci starosty Sezemic ti, Bohouši, patří právem naše poděkování.
Za město Sezemice Martin Staněk, starosta
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Zprávy z radnice

Policie

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 4. 12. 2012
Usnesení č. Z/1/1/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje zařazení města Sezemice do územní působnosti MAS Region Kunětické hory, o. s.
II. schvaluje přípravu ISÚ (integrovanou strategii území MAS Region
Kunětické hory, o. s.) na území města Sezemice
Usnesení č. Z/2/1/2013
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění volí předsedu a člena
finančního výboru:
1. předseda: Ing. Přemysl Hron
2. člen: Martin Srazil
Usnesení č. Z/3/1/2013
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání bere na vědomí podnět pana Leoše Nováka ve věci řešení situace v ulici Počápelská a informaci o jednání, které proběhlo dne 15. 1. 2013
Usnesení č. Z/4/1/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu
a schvaluje panu Bohuslavu Kopeckému za dlouholetou práci vykonanou pro město Sezemice peněžitý dar

Volba prezidenta republiky
KONANÁ VE DNECH 11.–12. LEDNA 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Obec: Sezemice
–

Okrsky

Voliči
v seznamu

počet zprac.

Vydané
obálky

Další statistické údaje zachycuje následující tabulka:

Volební Odevzdané Platné % platných
účast v %
obálky
hlasy
hlasů

Celkový počet přestupků

905

Řešeno blokovou pokutou na místě

341

Řešeno blokovou pokutou na místě neplacenou

320

Řešeno domluvou

209

Řešeno oznámením správnímu orgánu

35

Počet trestných činů předaných Policii České republiky

9

v%

1. kolo

7

7

100,00 2 826

1 892

66,95

1 892

1 885

99,63

2. kolo

7

7

100,00 2 806

1 823

64,97

1 821

1 811

99,45

Kandidát

Vážení spoluobčané,
s příchodem nového roku je spojeno bilancování roku uplynulého, nejinak je tomu i v našem případě. Městská policie Sezemice předkládá radě
města Sezemic každoročně zprávu o činnosti, která je později zveřejněna
na našich webových stránkách. Ty občany, kteří se na naše stránky nedostanou či nemají chuť se pročítat řadou čísel, si dovolím o některých
zajímavých údajích informovat cestou Sezemických novin.
Podstatné je to, že městská policie i v počtu šesti strážníků po celý uplynulý rok zajišťovala stálou službu, což bylo v některých obdobích roku,
zvláště v době dovolených, značně problematické a možné jen na úkor
osobního volna strážníků.
Jak jsme Vás již informovali a Vy sami jste jistě zaznamenali, strážníci
užívají od léta loňského roku nové služební vozidlo. Investice nejen do vozidla, ale především do jeho vybavení se vyplatila a usnadnila tak strážníkům zásah při řešení některých náročných situací.
V rámci profesní přípravy absolvovali čtyři strážníci kurz neodkladné pomoci při život ohrožujících stavech, samozřejmá byla pravidelná střelecká
příprava se snahou přiblížit se výcvikem reálným situacím.
Z hlediska organizace služby je důraz kladen především na ochranu veřejného pořádku, i když se to při pohledu na strukturu řešených přestupků
nezdá. Sezemice se jako město s vysokou hustotou silničního provozu budou s problematikou dopravní kázně pravděpodobně potýkat i v letech
budoucích. Co považuji za důležité, je fakt, že strážníci strávili kontrolou
rychlosti vozidel pouhých 212 z téměř 5 000 odsloužených hodin, tedy
méně než 5 % celkového času.

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

číslo

příjm.
jméno
tituly

1

Roithová
Zuzana
MUDr.
MBA

Občan

2

Fischer
Jan
Ing. CSc.

Občan

BEZPP

309

16,39

X

X

3

Bobošíková
Jana Ing.

Občan

SBB

36

1,90

X

X

4

Fischerová
Taťana

Občan

KH

62

3,28

X

X

5

Sobotka
Přemysl
MUDr.

Poslanci

ODS

58

3,07

X

X

*6

Zeman
Miloš
Ing.

Občan

SPOZ

486

25,78

972

53,67

7

Franz
Vladimír
Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

117

6,20

X

X

8

Dienstbier
Jiří

Senátoři

ČSSD

255

13,52

X

X

+9

Schwarzenberg
Karel

Poslanci

TOP 09

457

24,24

839

46,32

hlasy

%

hlasy

%

105

5,57

X

X

Počet použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně

3

Počet osob převezených na protialkoholní záchytnou stanici

4

Jsme tu pro Vás!

S pozdravem vrchní strážník Frei Lubomír

Vítání občánků

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

KDU-ČSL

Vítání občánků – změna
V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 odst. 1, písm. f) a odst. 4
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět
vítání občánků z iniciativy městského úřadu. Iniciativa musí vycházet ze
strany rodičů dítěte.
Vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích má dlouhodobou tradici
a vždy byl velký zájem o tuto akci, o čemž svědčí stoprocentní účast všech
rodičů a příbuzných nově narozených občánků.
Pokud budou chtít rodiče své miminko slavnostně přivítat do života na
Městském úřadu v Sezemicích, bude nutné, aby oba rodiče požádali písemnou formou o zajištění účasti jejich dítěte na vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích, v žádosti uvedli osobní údaje dítěte a podepsali
prohlášení o tom, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů svého dítěte
k výše uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit rodný list dítěte
a občanské průkazy obou rodičů. Podrobné informace je možné získat
na matrice Městského úřadu Sezemice, č. telefonu 466 741 017.
Komise pro občanské záležitosti

Narozeníček
Listopad 2012: Magdaléna Plecháčková
Radek Ťukálek
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.
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Životní prostředí
NÁPOJOVÉ KARTONY
Vážení a milí čtenáři,
nápojové kartony, které jsou známé i jako tetrapaky, jsou krabice na mléko, džusy, víno a jiné potraviny. Nápojové kartony jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou
tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníková fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám, plynům,
nebo UV záření. Takto vrstveným obalům se říká kompozitní, nebo také
kombinované obaly. Právě proto, že jsou tyto krabice vyráběny z velmi
kvalitního papíru, jsou cennou surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného papíru. Proto se již od roku 2003 na různým místech ČR sbírají,
dotřiďují a zpracovávají.
Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout velmi malým množstvím vody a nechat okapat, tak zabráníte případnému vzniku
zápachu a můžete je tak doma neomezeně dlouhou dobu skladovat. Pak
je již stačí odložit na správné místo. Symbolem pro sběr nápojových kartonů jsou oranžové samolepky, které označují nádobu, do které je možné nápojové kartony odložit. Obce mají několik možností, jak nápojové
kartony sbírat. Jednak je možné obaly sbírat do samostatných nádob
a kontejnerů, jako například v Praze, Liberci, či Olomouci, nebo do již stávajících kontejnerů na papír, nebo na plasty. Tuto variantu zvolilo i město
Vysoké Mýto, ta je z hlediska provozních nákladů nejlevnější. V takovém
případě se jen na kontejner s plasty nalepí oranžová samolepka a nápojové kartony se mohou sbírat do jedné nádoby společně s plastovými
obaly. Obsah barevných kontejnerů se totiž v každém případě musí ještě
dotřídit na dotřiďovací lince, kde se musí zbavit nečistot, roztřídit na jednotlivé druhy a slisovat, a teprve potom je možné je předat k recyklaci. V případě Vysokého Mýta se tak z obsahu žlutého kontejneru vytřídí
jedna hromádka navíc – nápojové kartony. Nápojové kartony je možné
sbírat i do plastových pytlů, tato metoda je vhodná hlavně do zástavby
s rodinnými domy.
Vytříděné a slisované nápojové kartony se převážejí do papíren, kde se
rozvlákňují stejně jako sběrový papír. Takto se získá velmi dlouhé papírenské vlákno a výmět tvořený polyetylenem a někdy i hliníkem, který je
možné dále zpracovávat, buď na nové výrobky, nebo na jednotlivé suroviny, nebo se po důkladném vysušení mohou použít pro výrobu energie.
V naší republice nápojové kartony zpracovávají papírny ve Větřní.
Druhou variantu pro recyklaci nápojových kartonů je výroba stavebních
desek. Při tom se nápojové kartony nadrtí na malé kousky, rozprostřou
se do formy a při teplotách přes 200 °C se lisují. Roztavený polyetylen
funguje jako pojidlo, které celou desku pevně spojí. Výsledný materiál se
používá podobně jako sádrokarton, ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační
panely, ze kterých se staví celé domy. V Česku už jich stojí několik desítek
a staví se nové. Celý systém provozuje společnost Flexibuild z Brna, ale
jedná se o technologii již vyzkoušenou a fungující. V jiných zemích se
do desek přidávají další plnidla a pak slouží k výrobě nábytku, školních
lavic a dalších výrobků.

Kulturní akce v Sezemicích
MĚSTO SEZEMICE VÁS ZVE…
První dny a týdny nového roku utíkají mílovými kroky. Plesová sezóna je
skoro za námi, většina tancechtivých využila příležitosti si po vánočních
svátcích protáhnout tělo na tanečním parketu. První akcí v tomto roce
bylo tradiční novoroční setkání s dechovkou Živaňanka. Stejně tak jako
vloni jsme pro vás letos připravili pestrou nabídku kulturních akcí.
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Jestli jsme se trefili, nevíme, v každém případě se na vás těšíme a pokud
máte jakýkoliv nápad, určitě nám ho sdělte – zkusíme ho dle možností
zrealizovat. Na základě toho jsme zajistili například divadelní představení,
posezení s dechovkou a další. Tyto akce se konají většinou v sále Sezemického domu nebo v Městské knihovně, od června do září pak většinou na
hřišti Spartaku. Co se týče věkového kritéria, tak tam bychom až zas tak
nerozdělovali. Prostě, vítáni jste všichni. V tomto čísle Sezemických novin
vám přiblížíme některé jarní projekty.
Tou první pozvánkou pro vás je zábavný večer – MDŽ nejen pro ženy.
A kdy jindy než v pátek 8. března (začátek v 19.00 hodin). K tanci
a k poslechu vám bude hrát a zpívat známé duo Chorus (Nina a Jaromír).
Zpestřením tohoto večera bude jistě i skvělé vystoupení hostů – Dance
company Východočeského divadla Pardubice. Tato šestice složená z tanečníků a hereček divadla nám zatančí speciálně připravenou choreografii pro dva plesy konané v prostorách VČD. Své dovednosti předvede barman Petr Hurta a bubeník Michal Bečka. Těšit se můžete také na malou
módní přehlídku kožešinových výrobků firmy Thomas Urban Pardubice.
Nebude chybět bohatá tombola a malý dárek pro každou ženu. Vstupenky si můžete koupit buď v Městské knihovně (Petra Procházková) nebo
na MÚ Sezemice (Renata Dvořáková).
Ve středu 20. března (začátek v 17.00 hodin) se přijďte podívat do sálu
Sezemického domu na promítání české filmové komedie „Školní výlet“.
Po shlédnutí filmu budete mít možnost podiskutovat s producentem filmu a hercem Tomášem Magnuskem. Herecký koncert hvězd českého
filmu (Libuše Švormová, Stanislav Zindulka, Ladislav Trojan, Bořivoj Navrátil, Jiřina Jirásková a další…) jimž sekundují dnešní mladí herci (Jan Bendig, Sandra Nováková, Tomáš Magnusek a další…), pohodová podívaná
v dnešní uspěchané době. Vstupné dobrovolné.
Víkend po Velikonocích bude pozvánkou pro již tradiční jarní jarmark
(sobota 6. dubna) – přijďte si opět prodat a nebo dobře nakoupit.
Všechny milovníky dechové hudby zveme k tanci i k poslechu hned následující den (neděle 7. dubna) na odpoledne s dechovkou Živaňanka.
Rádi bychom tuto akci spojili i s ochutnávkou dobrého vína. Vstupné dobrovolné.
Na své si přijdou i příznivci divadla a hlavně muzikálů. Tentokrát jsme
pozvali do Sezemic Divadelní spolek Šembera z Vysokého Mýta. Více než
30 ochotníků tohoto známého spolku nacvičilo slavný americký muzikál
„Divotvorný hrnec“. Kdo by neznal tento komediální příběh plný vtipných zápletek a známých písniček? Vysokomýtští se s tímto náročným
divadelním kusem vyrovnali se ctí a vám připraví vskutku vynikající podívanou v neděli 28. dubna. Termín bude včas upřesněn a předprodej
vstupenek bude opět v Městské knihovně.

Poslední dubnový podvečer patři tradičně čarodějnicím. Takže, milé dámy
a slečny, připravte si své dopravní prostředky. Sraz všech bez rozdílu věku
je 30. dubna na hřišti Spartaku Sezemice.
Měsíc květen už jistě bude lákat do přírody a na zahrádky, ale snad nám
nedáte košem a májový čtvrteční podvečer 16. května (začátek v 17.00
hodin) strávíme společně na sále Sezemického domu s písničkami dua
Chorus (Nina a Jaromír).
Na další letní měsíce chystáme na hřišti Spartaku akce Rozloučení se školou, Prázdninová párty pro děti aneb škola za dveřmi, taneční zábavy, nedělní divadelní pohádky, mimo jiné také do konce roku fotografické výstavy, divadelní představení, koncerty, besedu s Tomášem Haldou a pokud vše
klapne, tak i vánoční koncert s Bohušem Matušem a Leonou Šenkovou.
Nápadů je před námi spousta, tak jen doufáme, že se nám je podaří společně s vámi z velké části zrealizovat. Největší odměnou pro nás je totiž
vždy vaše přítomnost a váš úsměv na tváři. Těšíme se.
Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury
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Zprávy z mateřské školy
Polovinu školního roku máme úspěšně za sebou a těšíme se, že i ta druhá
bude velmi zajímavá a příjemná jak pro nás, tak hlavně pro naše děti.
Plánujeme mnoho aktivit, které jistě obohatí naši výchovnou a vzdělávací
činnost. Jednou z blížících se únorových akcí je karnevalové zábavné dopoledne. Tento den budou pro děti připravené soutěže, tanečky i pohádka
„O Koblížkovi“, kterou zahrají paní učitelky.
Po roční odmlce se zúčastníme „Holické Mateřinky“ se soutěžním vystoupením s názvem Perníková chaloupka a Břišní tanečnice.
8. března pořádáme Den otevřených dveří, na který srdečně zveme
všechny rodiče a děti. Umožníme vám nahlédnout pod pokličku dění
v mateřské škole a získat potřebné informace ovlivňující rozhodnutí k přihlášení dětí do naší mateřské školy.
V těchto měsících nebudou chybět také divadelní představení pořádané
v areálu MŠ či mimo ni, ukázka výcviku dravců či seznámení s netradiční
výtvarnou technikou (dárek pro maminku).
V souladu se vzdělávacím programem plánujeme měsíc bezpečnosti zaměřený na prevenci úrazovosti děti. Tento program obohatíme návštěvou
hasičské stanice nebo besedou se zástupci policie ČR.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Zápis do Mateřské školy Sezemice k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 proběhne ve dnech 18. a 19. 4. 2013.
Žádosti o přijetí dítěte si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně mateřské
školy a vyplněné odevzdají v den zápisu ředitelce MŠ.
Více informací naleznete na webových stránkách MŠ (www.mssezemice.
cz) nebo na informačních deskách města Sezemice.
Přejeme krásné dny.
Mateřská škola Sezemice

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD

Zápis žáků do 1. tříd proběhl ve dnech 13. a 14. února. K zápisu se dostavilo a bylo zapsáno 66 předškoláků. Dětí se nejprve ujaly pohádkové bytosti, které je vyzkoušely z dovedností, které musí děti zvládnout
před nástupem do školy. Děti navlékaly korále, zvládly překážkovou
dráhu, podle plánu stavěly z kostek hrady, zpívaly, kreslily, přenášely
míček na lžíci a probíhaly překážkovou dráhu.
S kartičkou se splněnými úkoly pak pokračovaly i se svými rodiči k samotnému zápisu, k učitelkám a učiteli 1. stupně. Všechny děti byly velice šikovné, těšíme se společně na 1. září. S průběhem zápisu pomáhali
žáci z 5. tříd a z 2. stupně. Opět se úkolu zhostili na jedničku.
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Základní škola se hlásí
Nyní se ohlédneme a podíváme se, co se událo v uplynulých dvou měsících na základní škole.
V prosinci navštívili žáci třetích tříd státní zámek Hrádek u Nechanic. Při
prohlídce slavnostně vyzdobeného zámku na ně dýchla ta pravá vánoční
atmosféra. Také se pustili do společné práce na projektu „Město, ve kterém žijeme“. A aby toho nebylo málo, ve čtvrtek 20. prosince se blíže
seznámili s osobností a tvorbou Josefa Lady. O spisovateli a malíři Josefu
Ladovi zjistili spoustu zajímavých informací, které pak ve skupinách společně zpracovali. K autorovi známých postaviček kocourka Mikeše nebo
kmotry lišky tak jistě získali bližší vztah.

Dne 12. prosince proběhl na naší škole projekt s názvem Multikulturní
výchova. Umožnil žákům obou stupňů seznámit se s rozmanitostí různých
kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak
žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Mladší žáci se více zaměřili na mezilidské vztahy ve škole, vztahy mezi
učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, na vztahy mezi školou a rodinou.
Starší žáci zpracovávali informace a diskutovali o tématech: Rovnocennost etnických skupin a kultur; Projevy rasové nesnášenlivosti; Tolerance
a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi.
Žáci se díky celoškolnímu projektu učili vnímat odlišnost jako příležitost
k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.
V prosinci se také konalo školní kolo soutěže Mladý Demosthenes. Tato
soutěž v umění komunikace má u nás již několikaletou tradici. Vybraní
řečníci z celého druhého stupně se představili se svými velmi zajímavými tématy před spolužáky a porotou. Zamysleli se například nad korupcí
v našem státě, cenou zdraví a přátelství, vlivem počítačů i nad paradoxy
českého jazyka.
V kategorii žáků 6.–7. tříd se vítězkou postupující do regionálního kola
stala Anna Matúšů. V kategorii starších žáků 8.–9. tříd se vítězkami staly
Karolína Svatoňová a Barbora Lohniská, která navíc bude reprezentovat
školu v kole regionálním.
Ve čtvrtek 13. a 20. prosince proběhl na naší škole ve dvou kolech školní vánoční turnaj v šachu. Toho se zúčastnilo 14 šachistů (převážně žáci
ze šachového kroužku), kteří byli rozděleni do dvou skupin po 7 hráčích.
Turnaj byl v obou skupinách velmi vyrovnaný a dramatický až do posledního kola.
Žáci pěveckého sboru Rolnička vystoupili v podvečer zlaté adventní neděle v sále sezemické radnice a tradičně také 25. prosince při vánočním
koncertě v sezemickém kostele Nejsvětější Trojice.
Na začátku ledna se žáci devátých tříd zúčastnili besedy s Městkou policií
Sezemice na téma legislativa drog.
Ve středu 9. ledna proběhl ve škole Den otevřených dveří. Rodiče měli
možnost vidět své ratolesti při školní práci a předškoláci zjišťovali, co je
ve škole čeká.
Především žáci prvního stupně se zapojili do veřejné sbírky formou prodeje „Bludišť“. Sbírka slouží Centru přípravy koní pro hiporehabilitaci na nákup koní a výdaje spojené s jejich výcvikem. Občanskému sdružení jsme
odeslali 4 050 korun. Žáci tak přispěli na dobrou věc.
Ve školní družině proběhla „Sněhuláková diskotéka“. Děti se už předem
připravily – vyrobily si hrnce z papíru a přinesly bílé oblečení. Formou her
pak v tělocvičně stavěly sněhuláky, házely sněhovými koulemi, lezly do
kopce… Sněhuláci si také společně zazpívali a zatančili. Sladkou odměnu
nakonec si zasloužili.
V den vysvědčení 31. ledna se žáci druhého stupně zúčastnili hudebního
představení hráčů Komorní filharmonie Pardubice Hudba mého mobilu.
Všem se vystoupení velice líbilo.

www.sezemice.cz

6

Knihovna
V prvním článku letošního roku bych Vás opět chtěla naladit a natěšit
na vše, co pro Vás chystáme. Samozřejmostí jsou nové knihy a časopisy,
které stále častěji kupujeme na Vaše přání či doporučení a za Vaši spolupráci jsme vděčni. I letos opakuji, že knihovna je tu pro Vás, a proto
neváhejte a pište nám svoje přání, postřehy i nápady. Především v oblasti akcí, ať už kulturních nebo vzdělávacích, velice oceníme Váše názory
a hodnocení, které nám umožní akci zorganizovat na míru nebo dojít
k názoru, že byste o ni Vy, uživatelé knihovny, neměli zájem. Jako první se
ptáme na možnosti kurzů pro aktivní seniory (trénink paměti, angličtina,
počítače…). Máte, nebo nemáte zájem? Pište nám… S ohledem na finanční situaci se snažíme o různorodost a atraktivnost nových akcí a rádi
se vracíme k akcím, které jste si Vy i Vaše děti oblíbili. V lednu jsme ještě
počítali a vyhodnocovali loňský rok, uzávěrku tradičně najdete na www
stránkách knihovny, ale již v únoru se můžete těšit na Valentýnské (nejen)
půjčování a začátek cyklu Zdravé čtvrtky. Cyklus bude zaměřen na léčivé
bylinky, rexlefologii, reiki a další přírodní vědy, které by Vás měly „nastartovat“ před příchodem jara. Březen bude tradičně plný akcí, protože je
Měsícem knihy. Tak bych mohla pokračovat dlouho. Podle orientačního
plánovacího kalendáře 2013 zjistíte, že na každý měsíc pro Vás máme
něco připravené. Potěšíme i ty, kteří mají rádi změnu, a to plánovaným
malováním, které by mělo k novým nástavcům na regály instalovaným
v lednu přidat barvu a veselé obrázky. Snad se Vám knihovna bude v roce
2013 opět líbit.
Petra Procházková
CÍLE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
Hlavním úkolem dětského oddělení knihovny je, byla a bude práce s dětským čtenářem. Vytvořit kamarádský vztah s knihovnou a zároveň tak
rozvíjet lásku ke knihám a to bez ohledu na věk dítěte. Tento záměr nám
dal podnět k vytvoření klubu Betlémáček, kde se pravidelně scházíme
s těmi nejmenšími. V lednu to byl rok, co jsme zahájili jeho činnost. Společně jsme se zaměřili na všestranný rozvoj dítěte, především na utváření
integračních společenských vztahů. Jde o to, usnadnit rodičům lehčí nástup jejich dětí do mateřských škol. Formou výtvarných praktik jsme se
soustředili na motoriku dítěte. Při návštěvě knihovny si můžete všimnout
prací dětí, kterými je knihovna vyzdobena. Další naší snahou je vést již ty
nejmenší děti k poslouchání pohádek a vytvořit jim postupně tak kladný
vztah ke knihám. Vyprávěná nebo přečtená pohádka má pro vývoj řeči,
fantazie a duševních kvalit mnohonásobně větší význam než sebekrásnější pohádka v televizi. Naší snahou proto bylo a stále bude nakupovat
a knihami zásobit dětské oddělení. Najdete u nás nespočet krásných pohádek, říkadel, leporel, ale i interaktivních knížek, které vedou děti zábavnou a hravou formou k učení. Pojetí učení a rozvoj dítěte je významné pro
růst a proměny dětského čtenářství. Naše knihovna a škola se tak podílejí společně na podpoře čtenářství. Soustavná četba je součástí nejen školní práce, ale i knihovny. V naší sezemické knihovně jsme se proto zaměřili na nové besedy, které jsou pro žáky nejen poučením, ale i zábavou.
Pro první třídy jsme od září připravili tzv. Předpasování, pro žáky druhých
tříd Klíčování. Pro další třídy jsou zde besedy, které jsme nazvali Knihování, Fantazírování a Filozofování. Nechybí ani Pohádkoterapie, která dětem pomáhá podporovat představivost, zbavuje je starostí, jako je úzkost
a strach z neznáma. Ukazuje také vhodná řešení v určitých životních situacích dítěte. V dnešní době, kdy je u dětí nejčastější aktivitou sledování televize či sezení u počítačů, se snažíme dětem poskytnout výukovou řadu počítačových programů a vyhledávání potřebných informací.
Formou vybraných internetových her vedeme tak děti k většímu přemýšlení a fantazii. Naší snahou je porovnáváním a rozborem knih s různou
tématikou či žánrem a jejich zfilmovaných titulů pozitivně ovlivnit potencionálního čtenáře. Získat a zaujmout čtenáře od předškolních dětí až po
adolescenty bude stále našim prioritním úkolem. Jsme velmi rádi za kladné ohlasy nejen učitelů, ale i dětí a rodičů. Věříme, že tomu takto bude
i nadále a budeme se společně těšit na další akce a besedy, které pro Vás
máme připravené.
Ivana Říhová-Jarkovská

Firma CANDY
ZDRAVÉ POTRAVINY A KRMIVA ZE SEZEMIC
Jedním z hlavních problémů současnosti je pro každého člověka výběr
potravin. Když si nedáváme trochu pozor, odnášíme si ze supermarketu
místo tradiční potravy jen hromadu náhražek a falsifikátů, chemicky obarvených a ochucených. Není divu, vždyť kde by se vzaly pravé zemědělské
suroviny, když pole jsou skoro samá řepka do pohonných hmot a stáje se
zvířaty na maso také postupně zmizely.

Při troše snahy a při stálém studiu etiket v obchodě se stále dají najít i slušné potraviny. V Sezemicích máme krmivářský a potravinářský podnik, který
se falšovacímu trendu posledních let úspěšně brání. Společnost CANDY,
jejíž obchodní sklad a výrobní prostory jsou v areálu bývalého zemědělského družstva, ve všech svých oborech dodává pouze tradiční kvalitu bez
náhražek. CANDY se věnuje potravinám pro lidi a krmivům pro domácí
zvířátka.
Je to už dvacet let, co CANDY dováží a prodává kanadská krmiva pro psy
a kočky, značek K-9 a Nutram. V těžké konkurenci vždy mělo toto z Kanady dovážené zboží dobré jméno, ale v posledních letech je mezi chovateli přímo synonymem pro tradici a kvalitu. V Kanadě zemědělci nevyrábějí pohonné hmoty, zůstávají obilnicí světa i chovateli dobytka. Proto
i jejich krmiva dále tradičně obsahují maso i obilí, jak to organismus našich
čtyřnohých přátel vyžaduje. A jak to už nejsou schopni vyrobit evropští
supermarketoví dodavatelé.
CANDY nejen dováží (krmiva), ale také vyrábí (potraviny). Společnost přestavěla opuštěný kravín na výrobnu s moderní extruzní potravinářskou
linkou. Zde vyrábí dvě řady potravinářských produktů. Už osm let to jsou
mimořádné zdravé extrudované pamlsky pro zvířátka a zároveň i pro jejich lidi značky CANDIES. (Co znamená to slovo extrudované? Extruze je
proces, kdy se potravinářské suroviny ve válci extruderu podrobí extrémně
vysokému tlaku, který je rozehřeje, propeče, vytvaruje. Po výstupu do normálního atmosférického tlaku dojde k „pufování“, bublinkami uvolněné páry výrobek získává strukturu křupavého pečiva, přičemž biologická
hodnota zůstává zachována.)
Nejzajímavější výrobek pro běžného lidského strávníka byl dovyvinut a poslán na trh až letos. Křupky FAMILY SNACK jsou tím nejčistším potravinářským produktem, určeným v prvé řadě těm nejmenším a nejnáročnějším
strávníkům – dětem. Drobné pečivo z rýže vyhovuje jako jeden z prvních
příkrmů nejmenších dětí i jako rychlá hravá svačinka pro děti větší (i ty
úplně dospělé). Nízký obsah cukrů, použití sladu místo bílého cukru, láká
především ty nejinformovanější a nejstarostlivější maminky. Dítka se hezkými drobnými kroužky bezpečně zabaví, utiší. A přitom lehce posvačí tou
nejvhodnější výživou. Na tento produkt jsme v CANDY hrdí, dalo to několik
let vlastního vývoje, než jsme dokázali skloubit zdravé materiály do chuťově i vzhledově přitažlivého výrobku, který je zdravý a přitom ho děti milují.
Nefalšované výrobky, u sedláka nebo v drobné výrobě, budou existovat jen
dotud, dokud o ně bude mít zákazník zájem. Je potěšitelné, že snaha kupovat opravdové potraviny viditelně narůstá. Rozhodnutí koupit a sníst raději méně, ale opravdové tradiční potraviny, už nevidíme jen u uvážlivých
důchodců pečujících o své zdraví. Šíří se zejména u zodpovědných maminek s malými dětmi. Výrobna v CANDY v Sezemicích je tu právě pro ně.
MVDr. Zdeňka Dvořáková, CANDY

Sport
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Ohlašovaný konec světa se nedostavil, a tak vás, čtenáře sezemických
novin, můžeme dále informovat o dění z našeho střeleckého klubu.
Hned první den nového roku míří naše kroky na střelnici, kde si odstřílíme
tradiční novoroční závod. Na palebné čáře se postupně vystřídalo 22 závodníků. V mužích zvítězil s 95 body Roman Hanzl a v ženách se stejným
počtem tj. 95 body Stanislava Hozáková.
Již tradičně se v sezemické radnici koná vyhlášení nejlepších sportovních
talentů. Za střelecký klub si krásné poháry a věcné ceny převzali Jakub
Forman, Jakub Novák a Kateřina Procházková.
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Tři velice příjemné zprávy nám přišly od Českého střeleckého svazu. Komise Českého střeleckého svazu vyhodnocovala aktivitu střeleckých klubů
(62 klubů), které se věnují výchově mladých střelců, za rok 2012. V žebříčku hodnocení jsme obsadili 5. příčku a to už je co říci, protože jsme
nechali za sebou o hodně silnější kluby.
ČSS uznal Kateřině Procházkové její perfektní výsledky nastřílené na Mistrovství ČR 2012 (300 b + finále 404,3 b) a ty byly zapsány do tabulky českých rekordů. Kateřina se tak stala držitelkou českého rekordu a v historii
našeho klubu bude držet prvenství.
Pistolář Jakub Forman se svými stabilními dobrými výsledky zasloužil o to,
že byl zařazen do juniorského reprezentačního družstva pro rok 2013. Je
velká škoda, že Tomáš Čihák se pro tento rok do reprezentace nedostal.
V sobotu 2. února se v Poděbradech pořádal závod „Velká cena Středočeského kraje“. Z našeho klubu se ho zúčastnili puškaři Jiří Puhlovský,
Filip Rotrekl, Jakub Novák, pistolář Jakub Forman a dohlížel na ně trenér
František Čihák. Konkurence byla veliká, kluci stříleli, jak nejlépe uměli,
a tak s výsledky i umístěním jsme byli spokojeni. Ve smíšené kategorii
do 12ti let nastřílel Filip Rotrekl 296 bodů a obsadil 5. místo. V závěsu
za ním, tj. na 6. místě a se stejným počtem bodů 296, byl Jiří Puhlovský.
Další puškař Jakub Novák se v kategorii muži – junioři v disciplíně VzPu
60 ran umístil za nástřel 574 bodů na slušném 11. místě. Mezi pistoláři
zazářil Jakub Forman. V základním závodě obsadil sedmou příčku a svým
výkonem si zajistil účast ve finálovém rozstřelu. Jeho finálový souboj
s ostatními střelci byl do posledního výstřelu napínavý. Jakub si polepšil
a vyhoupl se na 5. místo.
A co napsat na závěr? Tento rok jsme začali úspěšně a doufejme, že studnice úspěchů není ještě vyčerpaná a nadále všichni střelci, starší i mladí,
budou po celý rok dobře reprezentovat náš klub i naše Sezemice.
SSK Sezemice

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE
Pardubice 16. 2. 2013
TJ Sezemice

ZIMNÍ ČTYŘBOJ

Jméno

Body

Pořadí

Iva Fousová, ml. ž. I.
Sára Kuclerová, ml. ž. I.
Terezie Koubková, ml. ž. I.
Jana Žáčková, ml. ž. I.
Denisa Eliášová, ml. ž. I.
Petra Rudolfová, ml. ž. I.
Veronika Rudolfová, ml. ž. II.
Lucie Hendrychová, ml. ž. II.
Tomáš Ulrych, ml. ž. I.
Zbyněk Vašek, ml. ž. I.
Martin Svatoň, ml. ž. I.
Vojta Karel, ml. ž. I.
Vojtěch Hendrych, ml. ž. I.
Michal Fous, ml. ž. II.
Daniel Mareš, ml. ž. II.
David Vlasák, ml. ž. II.
Jakub Eliáš, ml. ž. II.
David Kucler, st. ž. I.
Pavel Vosyka, st. ž. I.
Petr Fous, st. ž. II.
Jakub Plecháč, st. ž. II.

165
127
100
81
65
62
151
107
154
148
145
117
108
235
214
212
99
241
196
279
239

1
4
7
9
11
12
3
7
1
2
3
4
5
1
3
4
12
2
4
1
5

Skákání přes švihadlo
Přeskoky
Pořadí
za 30 s
46
2
61
1
33
5
36
3
–
–
–
–
–
–
48
4
30
5
48
2
49
1
41
3
33
4
48
5
57
2
67
1
–
–
49
5
72
1
–
–
–
–

Vyhlašování nejlepších sportovních talentů za rok 2012
Město Sezemice ve spolupráci s komisí sportu uspořádalo dne 9. 1. 2013 sportovní akci „Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“
Ocenění za sportovní aktivity
získali:
Agility Sezemice
Kateřina Novotná a papilon Andy
a jack russel teriér Miškyn
Tomáš Rohr a pudlík Fík
Karolína Svatoňová a kníračka Ema
Sportovně střelecký klub
Kateřina Procházková
Jakub Forman
Jakub Novák
TJ Spartak – SPV
Veronika Rudolfová
David Kucler
Jakub Plechač

TJ Spartak, oddíl kopané
Tomáš Holeček
Ondřej Hajník
Daniel Mareš
Kanoistický klub Prosport
Vojtěch Burda
Otakar Štursa
Tomáš Doktor
Oddíl stolního tenisu
– celé družstvo
Mladí Hasiči Sezemice
– celé družstvo
Skautský oddíl – celé družstvo
Kynologický oddíl
Pavla Horáková

Moderování akce se ujala reportérka z televize V1 paní Lucie Makrlíková.
Přivítala přítomné hosty a seznámila je s programem. Vyhlašování provázel bohatý kulturní program, který mohl být realizován díky sponzorům,
kterým patří velké poděkování. Jmenovitě poděkování zástupcům: společnosti RWE zast. tiskovým mluvčím panem Ing. Lubošem Falhaurem,
firmě Instatop, autodílům Černý Miroslav – Mnětice, pekařství Miroslav
Mareš, Inmontu Sezemice, truhlářství TTIT zast. panem Milošem Plecháčkem, VČT Sezemice, firmě FLOR Sezemice zast. panem Josefem Rumlem, firmě CANDY Sezemice zast. paní MVDr. Zdeňkou Dvořákovou
a zástupci společnosti Hořické trubičky panu Jaromíru Topolskému.
Vážení sponzoři, děkujeme.
Mladým sportovcům přejeme vytrvalost, vůli, houževnatost, úspěchy, ale
i trochu toho sportovního štěstíčka.
Více o akci ve fotogalerii, autor fotografií Břetislav Černý
Za komisi sportu Lenka Černá
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Inzerce
Výstavba 26-ti rodinných domů v Sezemicích
pořizovací cena rodinných domů 4+1
od 1,69 mio Kč bez DPH
zdarma obestavěný prostor navíc oproti domům se sklonitou
střechou, výškově plnohodnotné místnosti patra, žádné nárazy
hlavou o šikmé podhledy podkroví (ploché zastřešení)
jedná se o lokalitu 26-ti pozemků vzdálených
cca 5 km od Pardubic, 17 km od HK
lokalita je umístěna na jednom z nejvyšších míst města,
tudíž riziko záplav dané oblasti je minimální
(lokalita za bývalou Botanou směrem na obec Kladina)
Více na: www.stavitelstvilutera.cz
E-mail: info@stavitelstvilutera.cz
Tel/fax: 466 931 140

kuchyně, nábytek, schody, ...
Nejedlého 570
533 04 Sezemice
Tel.: 774 693 783
E-mail: z.hlina@seznam.cz

Komise sociální a zdravotní pořádá

v sobotu 13. dubna 2013 od 7.30 do 14.00 hodin

TJ Spartak Sezemice oznamuje členům,
že 12. března 2013 se koná Valná hromada
od 18.00 hodin v restauraci „Na hřišti“

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
ve víceúčelovém sále Sezemice

Sbírka: šatstva, ložního prádla, věcí do domácnosti

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice pořádá v areálu výstaviště v Častolovicích

ve dnech 22.–24. března 2013 od 9.00 do 17.00 hod.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Pro návštěvníky bude připraveno:

Bližší informace na telefonu 721 311 719 a na www.zahradkari.com

ukázka sklářské pece, tavení skla dřevem a zhotovení různých předmětů ze skla ❀ práce na starém hrnčířském kruhu s nožním pohonem
a výrobou různých hliněných nádob a předmětů ❀ ukázky kovářské práce jak na kovadlině, tak i ve výhni, předvádění drátenických
výrobků a staročeského košikářství ❀ činnost při paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání ubrusů a prostírání, háčkování a výroba
krásného patschworku ❀ malování, tepání a zdobení kraslic, výroba předmětů z dřevité vaty a z papíru, foukání skleněných figurek
a ozdob ❀ výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva, korku a dalšího přírodního materiálu, ukázka zdobení a malování perníků
❀ staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách se symboly velikonočních svátků, různé české kroje ❀ ukázka
staročeského pečení našich babiček s recepty spolu s novodobými velikonočními velkopekárenskými výrobky ❀ veliká kolekce všech
jarních květin – cibulovin v bohaté aranžerii se sklem a různou ozdobnou a užitkovou keramikou ❀ soutěž o nejlepší kolekci kraslic,
do které se může každý 2 dny před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude 24. 3. 2013 ❀ v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonocemi,
dále zahrádkářské potřeby, květiny, zeleninová sadba, okrasné stromky, …a bohaté občerstvení.
Sezemické noviny vydává Město Sezemice, Husovo náměstí 790. Redakční rada: P. Mareš, M. Liduchová, P. Procházková.
IČO 274241. Příští číslo vyjde 26. 4. 2013. Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce.
Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

