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Letecký snímek soutoku Labe a Loučné. Foto Zdeněk Stehno
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Vážení občané!
Většina z Vás se již jistě doslechla, že město Sezemice slaví tento rok 780 let od svého vzniku. Proto zastupitelstvo města

rozhodlo, že si v červnu 2007 připomeneme toto výročí. Oslavy budou probíhat různým způsobem a jejich hlavní část bude ve
dnech 16.–17. června 2007. Určitě nemalou váhu oslav přikládáme setkání rodáků a příznivců našeho města. Proto Vás tímto
chceme oslovit, abyste se i vy určitým způsobem podíleli na této akci. Byli bychom rádi, pokud máte příbuzné nebo známé mimo

Sezemice a znáte jejich místo pobytu, kdybyste je pozvali na tento termín k nám do Sezemic. Jistě
by se rádi setkali se svými přáteli a také by se podívali, jak Sezemice žijí dnes. Zajisté si všimnou
změn, které se zde udály v posledních letech, a budou to oni, kteří tyto změny budou nejvíce
vnímat. Zcela určitě budeme slyšet hlasy chvály, ale vůbec nebude na škodu, když uslyšíme i jejich
konstruktivní kritiku. 
Věříme, že setkání rodáků, která se stávají tradicí, proběhnou i v Sezemicích zdařile a přispějí
k dobré náladě nejen během oslav, ale i po nich.

František Matúšů, předseda komise pro občanské záležitosti

OSLAVY 780 LET MĚSTA SEZEMICE – CO NÁS ČEKÁ…
8. června 2007

Pasování prvňáčků na rytíře čtenářství – (Měst. knihovna Sezemice)

9. června 2007 – od 17.00 hod. a od 19.30 hod.
Divadelní představení „Marjána“ – J. K. Tyl Sezemice – (sál sezemické radnice)

15. června 2007 – od 17.00 hod.
Veřejná akademie žáků ZŠ – (sál sezemické radnice)

16. června 2007 – od 9.00 hod. do 12.00 hod. – (hřiště TJ Spartak)
Den otevřených dveří zájmových organizací, ZŠ a MŠ 

Ukázky zájmových organizací

16. června 2007 – od 10.00 hod. – (nová radnice)
Možnost prohlídky města a okolí pro rodáky a přátele Sezemic

16. června 2007 – od 14.00 hod. do 17.00 hod. – (sál sezemické radnice)
Sezemice se baví aneb zábavný program pro všechny

– přivítání rodáků, hostů a přátel Sezemic
– taneční vystoupení – Neonky Sezemice

– povídání o životě vážně i nevážně s hercem Miroslavem Moravcem
– hudební skupina Bylo nás pět

– výlet do světa muzikálů v podání herců Východočeského divadla Pce

16. června 2007 – od 19.30 hod. do 21.30 hod. – (sál sezemické radnice)
Akustický koncert Martina Maxy aneb s politiky už netančím

– host Zuzana Bubílková
– po skončení programu volná zábava s hudbou

16. června 2007 – od 20.00 hod. – (hříště TJ Spartak)
Taneční zábava se skupinou Framal

17. června 2007 – od 9.00 hod. – (katolický kostel Sezemice)
Mše svatá za všechny rodáky a přátele Sezemic

17. června 2007 – od 14.00 hod. – (prostranství před sezemickou radnicí)
Slavnostní odhalení sochy kpt. Bartoše – za účasti významných hostů z ČR i ze zahraničí

9. června – 20. června 2007
Výstava „Historie Sezemic“ – (stará radnice)

Výstava „Současnost a zájmové organizace Sezemic“ – (nová radnice)

Změna programu vyhrazena
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Usnesení zastupitelstva města ze dne 27. 2. 2007

Usnesení č. Z/1/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto 
schvaluje
Usnesení č. Z/2/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprá-
vu o činnosti rady města od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/3/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 12
z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
A) schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2007 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 sta-
noví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapitálové výdaje
a splátek úvěrů dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

B) schvaluje rozpočet města na rok 2007 dle stanovených závazných uka-
zatelů uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. Z/4/1/2007
Zastupitelstvo města dle § 3 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, projednalo předloženou zprávu a schvaluje rozpočtový výhled na
rok 2008–2011.
Usnesení č. Z/5/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje bezúplat-
ný převod pozemků parc. č. 237/5 a parc. č. 237/6 v kat. území Počaply nad
Loučnou do majetku Města Sezemice formou darovací smlouvy, kde dár-
cem je p. J. M. a obdarovaným Město Sezemice, přičemž náklady na převod
pozemků uhradí obdarovaný.
Usnesení č. Z/6/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
A) konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 1507/13 v k. ú.

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona č. 128/
2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

B) schvaluje převod části pozemku p. č. 1507/13 o výměře 1 m2 v k. ú. Se-
zemice nad Loučnou, který je dle geometrického plánu č. 991–
127/2006 označen jako pozemek st. p. č. 1079, z majetku Města
Sezemice do majetku manželů V. a Z. L., a to za kupní cenu ve výši
400 Kč/m2 a s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku.

Usnesení č. Z/7/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí s převo-
dem pozemku st. p. č. 44 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města
Sezemice.
Usnesení č. Z/8/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí s převo-
dem části pozemku p. č. 1877/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku
Města Sezemice.
Usnesení č. Z/9/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a doporučuje předložit
záležitost ve věci převodu pozemku č. 430/3 v k. ú. Veská k projednání ko-
misi rozvoje bydlení a majetkové.
Usnesení č. Z/10/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí se zříze-
ním věcného břemene práva chůze a vjezdu na pozemku p. č. 250/1 ve pro-
spěch pozemku p. č. 243/3 a ve prospěch pozemku p. č. 243/2, vše v k. ú.
Počaply nad Loučnou.
Usnesení č. Z/11/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí s převo-
dem části pozemku p. č. 243/3 v k. ú. Počaply nad Loučnou do majetku
Města Sezemice.
Usnesení č. Z/12/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí s převo-
dem části pozemku p. č. 243/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou do majetku
Města Sezemice.
Usnesení č. Z/13/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
A) souhlasí s převodem garáže na pozemku st. p. č. 789 a pozemku 

st. p. č. 789 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města Sezemice
B) ukládá 

1. zveřejnit záměr města převést garáž na pozemku st. p. č. 789 a po-
zemek st. p. č. 789 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města
Sezemice

2. zabezpečit vyhotovení znaleckého posudku na nemovitosti uvedené
v bodu I. tohoto usnesení na náklady Města Sezemice, přičemž cena
za vyhotovení znaleckého posudku bude připočtena k prodejní ceně
nemovitostí

3. předložit zprávu ve věci převodu nemovitostí uvedených v bodu I. to-
hoto usnesení včetně znaleckého posudku zastupitelstvu města

Usnesení č. Z/14/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a

A) konstatuje, že záměr města prodat bytovou jednotku č. 662/4,
Smetanova ulice, Sezemice, byl zveřejněn v souladu s § 39 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů.

B) schvaluje prodej bytové jednotky č. 662/4, Smetanova ulice, Sezemice
panu J. M. s tím, že k podpisu kupní smlouvy přistoupí slečna M. R.

C) souhlasí s těmito podmínkami prodeje bytové jednotky č. 662/4,
Smetanova ulice, Sezemice:
1. Úhrada kupní ceny:
a) část kupní ceny ve výší 860 000 Kč bude uhrazena prostřednictvím

úvěru a zastupitelstvo města souhlasí se zřízením zástavního práva
k předmětné bytové jednotce

b) druhá část kupní ceny ve výši 150 000 Kč bude uhrazena jednorázo-
vě nejdéle do 30. 6. 2008

c) náklady spojené s prodejem bytové jednotky uhradí kupující.
2. Zajištění jištění úhrady kupní ceny:
a) nezaplatí-li kupující druhou část kupní ceny nejpozději do 30. 6. 2008,

je prodávající (Město Sezemice) oprávněn odstoupit od kupní smlou-
vy a v tomto případě uhradí kupující odstupné ve výši 20% z kupní
ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupující zavazuje
byt vyklidit bez bytové náhrady,

b) do doby úhrady celé částky kupní ceny si město vyhrazuje předkup-
ní právo ve formě práva věcného (věcné břemeno) za cenu ve výši pl-
nění, které ke dni využití předkupního práva kupující uhradil na kup-
ní cenu – to znamená, že nelze do doby doplacení celé kupní ceny
prodat bytovou jednotku jiné třetí osobě, než je město Sezemice a to
za částku, která byla ke dni prodeje uhrazena.

Usnesení č. Z/15/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a dle obecně závazné
vyhlášky č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu roz-
voje bydlení“ 
A) schvaluje na základě výběrového řízení poskytnutí půjčky z Fondu roz-

voje bydlení takto:
– M. H. 30 000 Kč
– J. K. 30 000 Kč

B) neschvaluje na základě výběrového řízení poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení takto:
– T. H. 555 000 Kč
– J. M. 30 000 Kč

Usnesení č. Z/16/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje plán čin-
nosti kontrolního a finančního výboru na rok 2007.
Usnesení č. Z/17/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
A) bere na vědomí zprávu ve věci žádosti o uzavření „Smlouvy o smlouvě

budoucí o poskytnutí půjčky“ městem Pardubice společnosti VaK Par-
dubice, a. s. a zprávu ve věci žádosti o souhlas s budoucím spoluruče-
ním Města Sezemice za úvěr pro společnost VaK Pardubice, a. s., úče-
lově vázaný na rekonstrukci BČOV

B) doporučuje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města s při-
zváním zástupců firmy VaK Pardubice, a. s.

Usnesení č. Z/18/1/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí 
uzavření eřejnoprávní smlouvy mezi Městem Sezemice a Městem Dašice,
kde předmětem smlouvy je výkon úkolů městské policie stanovených záko-
nem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo 
jiným zvláštním zákonem.

Usnesení zastupitelstva města ze dne 28. 3. 2007

Usnesení č. Z/19/2/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
A) schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí půjčky“ městu

Pardubice až do výše 4 916 453 Kč na nákup BČOV Semtín do majet-
ku VaK Pardubice, a. s.

B) souhlasí se svým budoucím ručením za úvěr pro společnost VaK
Pardubice, a. s., účelově vázaný na rekonstrukci BČOV za podmínky, že
obce z řad akcionářů společnosti budou společně dle svého obchodní-
ho podílu ručit maximálně za 50% ročních splátek úvěru.

C) ukládá projednat „Smlouvu o smlouvě budoucí“ s právníkem Města
Sezemice o půjčce městu Pardubice ve výši 4 916 453 Kč

Usnesení č. Z/20/2/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a deleguje Františka
Matúšů, člena zastupitelstva města, aby zastupoval Město Sezemice při
jednání na valné hromadě Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO
60108631, v květnu 2007 za hospodářský rok 2006 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 prá-
va a povinnosti akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
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Pardubický kraj

Tisková informace 11. dubna 2007 
Soutěž obcí ve sběru papíru a dalšího odpadu
Pardubický kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a. s. vyhlašuje
I. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve sběru papíru, plastů, skla
a nápojových kartonů a také nebezpečného odpadu. Soutěž je vyhlá-
šena na období od 1. ledna do 31. prosince 2007 v rámci naplňování cí-
lů Plánu odpadového hospodářství kraje. Snahou vyhlašovatelů je mo-
tivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných
a nebezpečných složek komunálních odpadů. 
„Soutěže se může zúčastnit obec, která je zapojena v systému EKO-
KOM a která do 20. února 2008 předloží podklady, ze kterých bude
možno provést vyhodnocení. Výsledky pak budou vyhlášeny nejpozdě-
ji v březnu příštího roku,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za
životní prostředí Petr Šilar s tím, že příjemcem podkladů bude Regio-
nální rozvojová agentura Pardubického kraje se sídlem v ulici Karla IV.
42 v Pardubicích. Podklady se rozumí vyplněný dotazník o množství se-
braných nebezpečných odpadů vč. elektroodpadů v roce 2007. Dotaz-
ník bude nejpozději do konce roku rozeslán na všechny obce kraje
a celoročně bude k dispozici na internetových stránkách www.ekontej-
nery.cz a www.odpadypk.cz. Na těchto adresách jsou k dispozici i pra-
vidla soutěže.
„Obce soutěží ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel.
Hodnotit se bude podle předem daných kritérií, především podle celko-
vé výtěžnosti sběru v přepočtu na jednoho obyvatele,“ dodal Šilar a po-
kračoval: „Odměnou pro tři nejlepší bude finanční odměna a také ná-
doby na tříděný sběr. Vítěz získá částku 70 000 Kč a devět nádob, za
druhé místo bude odměna 35 000 Kč a šest nádob na tříděný sběr a za
třetí místo obec získá částku 20 000 Kč a tři sběrné nádoby.“
Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje
Tel.: 466 026 185, 606 652 564 
E-mail: katerina.nohavova@pardubickykraj.cz

Přehled produkce komunálních odpadů Města Sezemice 
za období roku 2005 a 2006 
a výše odměny poskytnuté společností EKO-KOM a. s.

Zdroj dat: Evidence odpadů Města Sezemice
* vztaženo k počtu obyvatel obce v daném roce (kolik odpadů připa-

dá v průměru na jednoho občana)
** zahrnut směsný komunální odpad z popelnic, z odpadkových košů

města a odpad z černých skládek
*** odpad ze hřbitova, odpad ze zahrad, tráva
Zvýrazněny jsou komodity, za jejichž oddělený sběr je poskytnuta od-
měna společnosti Eko-Kom a. s.

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že i přes zvýšený objem vytříděných
složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo) produkce směsného ko-
munálního i objemného odpadu oproti roku 2005 narůstá. Zároveň na-
růstá každoročně i poplatek za uložení na skládku, zatímco přepočtové
koeficienty odměn společnosti Eko-Kom a. s. (s výjimkou kovů), pokud
není třídění na maximální úrovni, klesají. Nezbývá nám tedy nic jiného,

než nabádat ke třídění. Jak je vidět ze snímků, pořízených z kontejne-
rů na směsný komunální odpad v sídlišti v Sezemicích, je stále co do-
hánět (namátkové kontroly obsahu sběrných nádob s návrhem na za-
hájení přestupkového řízení budou probíhat i nadále).

Jinými slovy, na nejvyšší možnou odměnu od společnosti EKO-KOM
a. s. dle výsledků roku 2006 u skla, plastů a tetrapaků již v letošním ro-
ce nedosáhneme, pokud nebudeme veškerý odpad třídit. Odpadové
hospodářství tak přichází o cennou část odměny, kterou pak musí ob-
čan vydat ze své vlastní kapsy při placení místního poplatku. Tolik k do-
tazům, proč se zvyšuje místní poplatek za odpady.
Na odpad je nutno v současné době pohlížet jako na cennou surovinu,
kterou lze zpeněžit.

KKOOMMUUNNÁÁLLNNÍÍ   OODDPPAADD

Kat. číslo Název rok Měrná rok Měrná
druhu odpadu 2005 (t) jednotka 2006 (t) jednotka

200101 Papír a lepenka 100,063 31,4 131,082 40,1
Nápojové kartony 0 0 5,86 1,8

200102 Sklo 52,28 16,4 84,57 25,8
200139 Plast 67,862 21,3 80,026 24,4
200140 Kovy 288,683 90,5 101,653 31,1
200301 Směs. kom. odpad** 347,32 108,9 363,281 111,1
200201 Biologicky *** 71,57 22,4 166,624 50,9

rozložitelný odpad
200307 Objemný odpad 45,418 14,2 51,851 15,8
200133 Baterie 3,064 0,9 1,897 0,6

a akumulátory
200123 Vyřaz. zařízení 2,731 0,8 0,88 0,2
200135 Vyřaz. elektr.

2,889 0,9 0,579 0,2200136 a elektron. zař.
200127 Barvy, lepidla 2,852 0,9 1,597 0,5
200121 Zářivky 0,008 0 0,087 0
Odměna Eko-Komu a. s. 706 961 Kč 660 024 Kč
za třídění odpadů
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KKOOMMUUNNÁÁLLNNÍÍ   OODDPPAADD
Zajímavé odkazy, související s odpady:
www.jaktridit.cz, www.ekodomov.cz, www.ekokom.cz
www.cistykraj.cz

Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů 
pro Město Sezemice:

* Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit 
papír + plast + sklo + nápojový karton z komunálního odpadu. Do vý-
těžnosti nejsou započteny vytříděné kovové odpady.

Jarní svoz odpadů ze zahrad

Město Sezemice provede v sobotu 28. dubna 2007 ve spolupráci s fir-
mou FLOR s. r. o. svoz odpadů ze zahrad (větve, tráva) v přisloučených
obcích s tímto časovým rozvrhem:
Dražkov 8.00–8.30 hodin
Lukovna 8.45–9.15 hodin
Počáply – ves 9.30–10.00 hodin
Počáply – chalupy 10.15–10.45 hodin
Veská – kojenecký ústav 11.00–11.30 hodin
Veská – Kout 11.30–12.00 hodin
Veská – Za lesem 12.00–12.30 hodin
Velké Koloděje 12.30–13.00 hodin
Malé Koloděje 13.15–13.45 hodin
Kladina 14.00–14.30 hodin
V Sezemicích proběhne svoz odpadů ze zahrad v sobotu 5. května
2007 s následujícím časovým rozvrhem:
Sezemice – Zámostí 14.00–14.30 hodin
u pomníku K. Bezdíčka 14.45–15.15 hodin
Tyršovo náměstí 15.30–16.00 hodin
Břízenka 16.15–16.45 hodin
Upozorňujeme občany, že se jedná o svoz odpadů ze zahrad (tráva, lis-
tí, větve), patřících občanům trvale bydlícím nebo vlastníkům rekreač-
ních objektů na území Sezemic a přisloučených obcí, kteří mají řádně
uhrazen místní poplatek. V žádném případě se nejedná o svoz biood-
padů pocházejících ze zemědělské výroby nebo z produkce soukro-
mých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit
z vlastních nákladů. Děkujeme za pochopení.

Neházejte zářivky do popelnic! 

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným
komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat ne-
bezpečné látky.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kom-
paktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v Sezemicích v areá-
lu bývalého ZD za rybníkem – směr Choteč, který slouží jako místo bez-
platného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vy-
sloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky
nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po před-
chozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i ví-
ce. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak ne-
podléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za
poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat
i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely
v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou 
nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat
použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete.
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, ko-
lik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způso-
bu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V přípa-
dě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce
povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství,
aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci
pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběr-
ném dvoře.Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, kte-
rý zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje počet
černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vy-
bavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a za-
jišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak
na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. 
Město Sezemice má zájem, aby se množství odevzdaných použitých li-
neárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřela smlouvu
o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete
i vy – žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kon-
tejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však
v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více
než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. 

Obce, které nemají zajištěn dvousložkový sběr skla a sběr všech čtyř
komodit, nemají nárok na odměny uvedené v posledních dvou tabul-
kách.

Sáčky na tetrapack (nápojový karton)
Občané Sezemic si mohou vyzvednout oranžové sáčky na tetrapack na
Odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Sezemice a v měst-
ské knihovně. Sáčky jsou vydávány zdarma oproti podpisu.

Výtěžnost* sběru Platba za zajištění využití
(nádobový a pytlový sběr) od 30. 9. 2006
na obyvatele (kg/rok) (Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír Plasty Sklo Kovy Nápojový karton

< 16 1 550 3 600 550 2 600 2 700

16–26 1 700 4 300 610 2 800 2 900

> 26 1 900 4 900 710 3 500 3 200

Výtěžnost* sběru Platba za zajištění využití
(nádobový a pytlový sběr) od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006
na obyvatele (kg/rok) (Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír Plasty Sklo Kovy Nápojový karton

< 13 1 630 4 300 590 1 500 2 900

13–22 1 760 4 500 620 1 700 3 000

> 22 1 860 4 900 700 2 100 3 200

Sběr čtyř komodit – papír, Koeficient / % zákl. Koeficient / % zákl.
sko, plast, náp. karton odměny do 30. 9. 2006 odměny od 1. 10. 2006
Obce, které sbírají

0,05 / 5 % 0,04 / 4 %
všechny čtyři komodity
Výtěžnost odd. sběru
náp. kartonů 0 0,02 / 2 %
> 0,3 kg / obyvatel / rok 

Dvousložkový Koeficient / % zákl. Koeficient / % zákl.
sběr skla odměny do 30. 9. 2006 odměny od 1. 10. 2006
Obce, které sbírají

0,12 / 12 % 0,08 / 8 %
oddělené bílé a bar. sklo
Výtěžnost odd. sběru
bílého skla 0 0,04 / 4 %
> 1,8 kg / obyvatel / rok 

* Hustota sběrné sítě udává celkový objem sběrových nádob dostup-
ných občanům pro třídění komunálních odpadů včetně odpadů z obalů
v průběhu roku. Stanoví se jako součin celkového objemu sběrných ná-
dob (pytlů) v systému a frekvence svozu v daném období. Hodnota je
přepočtena na 1 průměrného obyvatele obce.

Hustota sběrné sítě* Koeficient / % zákl. Koeficient / % zákl.
odměny do 30. 9. 2006 odměny od 1. 10. 2006

90–150 l
0,18 / 18 % 0,13 / 13 %

(dm3) / obyvatel / čtvrtletí
> 150 l 

0,36 / 36 % 0,26 / 26 %
(dm3) / obyvatel / čtvrtletí

Spuštění nového programu v rozšířené nabídce.
Od 4. dubna 2007 si uživatelé rozšířené nabídky mohou naladit nový filmový kanál MGM.

Parametry jsou uvedeny v programové nabídce.
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Z knihovny

Jaro v knihovně bylo ve znamení mezinárodní akce nazvané Noc
s Andrsenem. Letos jsme se již potřetí připojili k nadšencům, kteří v Če-
chách, na Slovensku, Slovinsku a v Polsku nocovali celkem na 590 mís-
tech. Nocovalo se v knihovnách, školách, domech dětí, družinách, ha-
sičských a turistických oddílech, infocentrech i např. v uherskohra-
dišťské nemocnici. Celé akce se zúčastnilo minimálně 19 518 dětí
a 3269 dospělých organizátorů. I letos byly pro děti připraveny soutěže,
hry zábavné čtení a tajemná noční stezka odvahy. V Sezemicích se cel-
kem zúčastnilo 22 dětí druhých a třetích tříd, které pravidelně navště-
vují knihovnu a nebo mají dle svých učitelek k četbě blízko. Velkou prá-
ci opět odvedli žáci druhého stupně, kteří byli pro své mladší kamarády
jak rádci, pohádkovými postavami, tak i strašidly. Moc jim děkuji za po-
moc a také všem „dospělákům“, kteří se mnou připravili dětem „pohád-
kovou noc“. A jak se budu činit dál? Čeká Vás toho hodně. Od magické
dílny zaměřené na výrobu čarodějnic, která se uskuteční 25. 4. 2007,
přes Knižní veletrh v Praze 3. 6. 2007, ze kterého Vám a Vašim dětem
jistě přivezu nejednu novinku, také plánuji besedy pro všechny třídy zá-
kladní školy, plánované na květen a červen, aby mladí věděli z čeho vy-
bírat na prázdniny a nezapomenu ani na již tradiční pasování prvňáčků,
které se letos uskuteční v rámci oslav 780 let města Sezemice již v pá-
tek 8. 6. 2007. Pololetí ukončíme společně s těmito oslavami a to dnem
otevřených dveří v MK Sezemice dne 16. 6. 2007 spojeným s výstavou
„Historie knihy“. Na tyto všechny akce a také k návštěvě knihovny Vás
srdečně zvu. Petra Procházková

Most ve Velkých Kolodějích

Zanedlouho by se mělo začít se stavbou nového mostu v obci Velké
Koloděje. Připomeňme si aspoň v krátkosti historii zatím ještě stojícího
železobetonového přejezdu přes řeku Loučnou.
V srpnu 1923 se započalo se stavbou železobetonového mostu první
třídy na místě starého mostu dřevěného. Stavební základy, zabezpeče-
ní pilířů a dlažba na mostě činily v rozpočtu 150 000 Kč. Stavbu prová-
děl Ing. Potlert z Prahy. V roce 1927 byl most převzat do správy obce.
Náklady na jeho stavbu činily celkem 225 000 Kč. Vodní družstvo
v Dašicích hradilo 2/3 ceny, zbytek město Pardubice. Most je svým způ-
sobem jedinečný stavbou pilířů, dlažbou a celkově na pohled je velmi
zajímavý. Škoda, že není již tak bezpečný a musí uvolnit místo novému.
Uvidíme, jak se nám bude líbit.
Čerpáno ze soukromé kroniky H. K. Plecháčková Zuzana

Vážení spoluobčané!

V rámci „Svazku obcí Loučná“ byla zřízena Městská policie, která má
služebnu v Dašicích. Na základě smlouvy mezi městy Dašice a Seze-
mice, ze dne 22. 3. 2007, jsou městští policisté oprávněni provádět
všechny úkony, které spadají do jejich kompetence, na celém území
Sezemice. Hlavní činností je zvýšení bezpečnosti občanů a zklidnění
dopravy.
V případě potřeby je možno volat na telefon – 606 660 203. 

Josef Ulrych, místostarosta

33. ročník cyklistického memoriálu J. Krátkého

V sobotu 12. 5. 2007 SCP ve spolupráci s městem Sezemice a ostat-
ními sponzory uspořádá již 33. ročník MJK od 10.00 hodin jako závo-
dy „Masters“. Od 9.00 hodin proběhne závod kadetů a náborový závod
žáků 6.–9. tříd a víceletých gymnázií. Zveme k účasti všechny mladé
zájemce.

Malé zamyšlení aneb „Je to normální?“

Patřím již ke starší generaci, která má možná trochu jiné názory na cho-
vání naší mladé generace, ale i mnozí mladší nad současným stavem
v chování mládeže, zvláště školní, nechápavě kroutí hlavou. Nechci být
v žádném případě moralistou a hlásat, že naše generace byla svatá, ale
myslím, že určitá pravidla se musela dodržovat a také reakce rodičů na
případné prohřešky byly mnohem přísnější. Mnohým rodičům vzhledem
k zaměstnání mnoho času na své děti nezbývá, ale přeci, nestálo by za
to trochu se zamyslet? Nemáme děti dvou tváří? Doma nás v rámci
možností poslouchají, respektují, ale je toto chování stejné také mimo
domov? Ve školní budově se u části dětí chování mění. Nedodržují ja-
kékoli zásady slušného chování. Vůbec nerespektují lidské i materiální
hodnoty, znají pouze svá práva, ale pravidla a povinnosti jsou bohužel
pro ně tabu. Neplní jakékoli dohody. Domluvy jsou zbytečné. A to vše za
tiché podpory některých rodičů, kteří stále viní někoho jiného než své
děti. Jistě nelze všechny děti a rodiče zařazovat do této skupiny, ale mu-
sím konstatovat, že se procento takto se chovajících žáků zvyšuje.
Opravdu není jednoduché s nimi pracovat, ať již v otázce vzdělávání,
nebo v pravidlech chování ke společnosti. Obraťme list a ze školní bu-
dovy se vydejme do veřejného života. Možná, že někteří rodiče ani ne-
vědí, jak jejich děti tráví volný čas. Nemohu pochopit, jak je možné, že
dítě, které navštěvuje ZŠ a je ve věku 12–14 let, bez problémů navště-
vuje sezemické „kulturní středisko“, kde omezení prodeje alkoholu ne-
zná věkovou hranici, o lehkých drogách raději mluvit nebudu. Nevěříte?
Přijďte se podívat na klubový „kulturní“ program. To rodičům nevadí, že
se jejich dítě potuluje v ranních hodinách po městě, vybíjí svoji agresi-
vitu a devastuje okolí? Možná, že kdyby některé dítě ulámalo zrcátka
u jejich auta, rozbilo jejich okno a vysypalo jejich popelnici, tak by byla
reakce při jeho ranním příchodu domů určitě jiná. Mohl bych uvést ně-
které případy adresněji, ale nechci se dostat do polemiky na toto téma
s konkrétními rodiči, kteří svoje děti stále omlouvají. Mnozí z nás se ze-
ptají? To nemůže škola nebo město hledat a najít nějaké řešení? A od-
pověď? Může, ale pouze ve spolupráci s rodiči. Jinak je jejich pravomoc
velmi malá. A věřte, že mnozí z dětí velmi dobře vědí, co jim umožňuje
zákon, (trestní odpovědnost 15 let) a spoléhají při svém chování na
svou nepostižitelnost. Možná po přečtení tohoto zamyšlení mnozí z Vás
zapochybují, jiní si řeknou, co je komu do toho, jak vychovávám své dě-
ti, ale určitě se někdo i zamyslí, co s tímto stavem udělat. Věřte, že já
se pohybuji mezi mladými delší čas, mám jejich chování na očích a ty-
to skutečnosti mne nemohou nechat v klidu a jen přihlížet. A jak na to
nahlížíte Vy?

Zdeněk Levinský

J. K. Tyl vstává z mrtvých

Ne, nebojte se, nejde o našeho dramatika národního obrození. Máme
na mysli spolek sezemických divadelních ochotníků, kteří se po několi-
ka letech odmlky znovu hlásí ke své činnosti. Impulsem k ní bylo kula-
té výročí Sezemic, které si letos připomínáme. V rámci červnových 
oslav se ochotníci představí svým spoluobčanům nastudovanou diva-
delní hrou Marjána – šenkýřka. Jde o veselé vyprávění o mazané se-
zemické šenkýřce, o lidech kolem ní a hrát v ní budou vaši spoluobča-
né pro radost svou i radost těch ostatních. Sezemákem je i autor hry 
a autor muziky k písničkám, proto si myslíme, že tato akce k oslavám
výročí našeho města určitě patří. 
Takže dne 9. června to vše vypukne a máte-li chuť seznámit se s chyt-
rou „paní Marjánkou“ a povzbudit naše staré i nové ochotníky, jste 
srdečně zváni. Na Vaši účast se těší „Komedianti“

Město Sezemice a TJ Spartak Sezemice
Vás zvou 30. 4. 2007 na fotbalové hřiště, 

kde se uskuteční
Tradiční pálení čarodějnic

Od 17.30 hodin budou pro Vás 
a vaše děti připraveny různé hry a soutěže 

(„O nejlepšího tanečníka“, „Nejlepší kostým“, 
„Nejkrásnější koště“…) zakončené

zapálením čarodějné vatry.
Občerstvení zajištěno – buřty s sebou – vstupné dobrovolné

Málková Žaneta únor Marečková Sabina březen

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
pohledy a obálky, celé sbírky, větší množství
i pozůstalost po sběrateli.

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. 

Informace na tel.: 724 229 292
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Cvičení rodičů s dětmi

24. 3. 2007 se pořádala regionální soutěž předškoního žactva ve spor-
tovní gymnastice. Soutěž se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Dubina.
Nejmenší děti naší jednotu moc pěkně reprezentovay. Malí závodníci
získali jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Dík patří
všem dětem, kteří se nebály a moc pěkně cvičily. Hovorka Michal,
Mimra Martin, Böhmová Kateřina, Coblová Tereza, Fous Michal,
Kučerová Tereza, Mareš Daniel, Petrásková Hana, Rudolfová Veronika,
Böhmová Michaela, Mimrová Tereza, Kubizňák Fillip.

Střelecký klub

Rádi bychom Vás informovali, co nového se událo v našem střeleckém
klubu od posledního únorového vydání Sezemických novin.
Ve dnech 9.–11. 2. 2007 se konalo Mistrovství ČR v disciplínách vzdu-
chová pistole 40 ran (VzPi 40) dorostenci, vzduchová puška 60 ran
(VzPu 60) junioři a vzduchová puška 40 ran (VzPu 40) dorost. Z naše-
ho klubu se na mistrovství nominovalo šest závodníků. Pistolář Petr
Svoboda se však z vážných rodinných důvodů nemohl závodu zúčast-
nit. Petr Hrobař tedy jako druhý nominovaný pistolář se umísil na velmi
pěkném 6. místě s nástřelem 350 bodů ze 400 možných. Z dorostenek
ve vzduchové pušce (VzPu 40) nás reprezentovaly Monika Halmešová
a Veronika Holubová. Děvčata odvedla svůj standardní výkon. Monika
nastřílela 379 bodů a obsadila 14. místo a Veronika Holubová 380 
bodů což přineslo místo desáté. V juniorech ve vzduchové pušce 60 ran
vstoje nás zastupoval Tomáš Čihák a svým nástřelem 566 bodů obsa-
dil 13. místo.
Mladší střelci v kategorii do 12ti a do 14ti let stříleli přebor Pardubického
kraje. V kategorii do 12ti let vzduchová puška vleže se stal přeborníkem
kraje Jakub Forman. Na druhém místě se umístil Filip Racek a na tře-
tím místě Jan Jeřábek. V kategorii do 14ti let se na 2. místě v kraji 
umístil Vít Holub a na 3. místě Jakub Novák. V kategorii děvčat do 14ti
let nás zastupovala pouze Kristýna Holubová, která obsadila 4. místo.
V kategorii děvčat do 12ti let si naši nováčci vedli velmi dobře. Veronika
Štěrbová I. místo, Nikol Svobodová II. místo a Kateřina Čiháková 
III. místo.

Na Mistrovství ČR, které se bude konat 14. 4. 2007 v Brně se nomino-
vali Veronika Štěrbová, Kristýna Holubová, Jakub Novák, Filip Racek,
Jan Jeřábek, Vít Holub a Jakub Forman.
Jako každý rok, tak i letos se na střelnici v Brně, konala celorepubliko-
vá soutěž „ pohár prezidenta ČSS“. Pardubický kraj zastupovali z naše-
ho klubu Halmešová, Holubová, Čihák, Adamová a Svoboda. Ze 14ti
krajů se Pardubický umístil na 11. místě. Mladí puškaři a pistoláři se 
opět zúčastnili soustředění v Brně a v Krnově.
Často píšeme o naší mládeži, ale ani naši starší střelci nezahálejí.
Kromě práce na výstavbě vzduchovkové střelnice se i oni účastní regi-
onálních závodů v rámci kraje. A co je také dost podstatné, navštěvují
výstavy zbraní, semináře se střeleckou tématikou a seznamují nás
s novinkami.
Vážení sezemáci, rádi Vás uvítáme na naší střelnici při oslavách Města
Sezemic. SSK Sezemice

Mladší žáci na soustředění

S jarem přichází i pokračování fotbalové sezóny 2006–2007. Na oddíl
mladších žáků v ní čekají nové zápasy a „bitvy“o body. Kvůli zlepšení
fyzické kondice a také z důvodu utužení kolektivu, jsme pro našich 18
svěřenců zorganizovali jarní soustředění. Proběhlo pod záštitou Města
Sezemice a TJ Spartak Sezemice ve dnech 22 až 25 března v rekre-
ačním zařízení Astra v Orlických horách. Počasí bylo více než aprílové,
přesto mladí fotbalisté statečně absolvovali každodenní třífázové tré-
ninky, které jsme zaměřili především na růst jejich kondice.V krásné
horské přírodě na ně čekaly různé formy běhu, posilování, ale třeba 
i návštěva plaveckého areálu v Dobrušce. Celé soustředění mělo pří-

jemnou atmosféru, která spolu s více než výborným jídlem uspokojila
všechny děti i dospělé. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kte-
ří nám osobně pomohli zajistit zdárný průběh této akce a samozřejmě
také sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné toto 
soustředění uskutečnit. Byli jimi: firma FLOR Sezemice, hospoda U bu-
ku Bukovina, Pekařství Mareš Sezemice, paní Rudolfová Sezemice,
Strojírenská Pardubice – J. Kašpar, HKP Form Pardubice a Motopneu
Libor Novák Sezemice.

Český zahrádkářský svaz v letošním
roce slaví padesát let svého trvání.
Také naše organizace si toto jubileum
připomněla a při výročních schůzích
jsme ocenili spolkovou činnost zaslou-
žilých členů. V Sezemicích je momen-
tálně organizováno na 130 zahrádká-
řů. Do odvědomí veřejnosti patří po-
řádání plesů a výstav, v Domě zahrád-
kářů schůzujeme, slavíme posvícení
a Silvestra a brzy i Svátek matek.
Zahrádkářské vědomosti si rozšiřuje-
me při diskusích a hlavně při přednáš-
kách odborných instruktorů. Zpestře-
ním jsou každoročně většinou dva zá-
jezdy.
Kdo má rád květiny, má rád i lidi, a tak
Vám přeji, vážení spoluobčané, ať se
Vám daří nejen na zahrádkách, ale ať
Vám kytičky dělají radost i za okny
Vašich domovů.               Láďa SrazilF
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HLEDÁME PRACOVNÍKY PRO PRÁCE V KNIHÁRNĚ

Kontakt: Ing. Zdeněk Kamenický, tel.: 466 049 007, 777 798 137

Požadujeme:
zájem o různorodou práci ve 3 směnném provozu

Vhodné pro manuelně zručné muže, ženy nebo důchodce, ochotné pra-
covat dle potřeby firmy. Pracovní podmínky je možné si prohlédnout 
osobně nebo se telefonicky informovat.

Husovo náměstí 54
533 04 Sezemice

GENERALI
Pod křídly lva

Generali Pojišťovna a. s.
Otevřela novou kancelář v budově Městského úřadu
Husovo náměstí 790, Sezemice
Úřední hodiny: 
pondělí a středa 10.00–17.00 hodin
Tel.: 723 953 078, 777 041 360

V Sezemických novinách č. 6/2006 jsme
uveřejnili letecký snímek Sezemic z roku 2003.
Teď máte možnost si prohlédnout,
jak vypadaly Sezemice před 69 lety.


