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Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské
28. března 2014 zasadili žáci v areálu školy
památný strom – červený buk střihanolistý

Maškarní zábava
zakončila plesovou sezonu
Plesová sezona je vždy čas, kdy jsou dámy krásné a muži elegantní. Maškarní ples, který ji zakončuje, je jiný. Má umožnit pánům sundat kravaty
a rozepnout knoflíčky, dámám odložit botky na podpatku a dlouhé šaty.
To vše můžete vyměnit vlastně za cokoli, co Vás zrovna napadne. Můžete
být čímkoli, vzít si cokoli a bavit se jakkoli. Také u nás v Sezemicích jsme
letos plesovou sezonu zakončili Tradiční maškarní zábavou. Již podruhé ji
pořádala parta přátel Dobré nálady. Večer se mohl pyšnit, troufám si tvrdit, nejen nejlepší tombolou sezony, ale také nádhernými věcnými cenami
pro nejlepší masky, skvělým předtančením svěřenců vedoucí Sezemické
taneční skupiny Martiny Ptáčkové a originálními soutěžemi. Přestože
krásně nazdobený sál nebyl nabitý, atmosféra v něm byla veselá. Přízeň
nám zachovali stálí účastníci, kterým tímto děkujeme, a navštívili nás
i noví, kteří se, jak doufáme, příští rok vrátí. Odměnit všechny masky
jsme nemohli, a tak také letos porota složená z členů kapely Povodeň
neměla jednoduchou roli. Vybrat nejlepší masky ale musela. Uvidíte je na
fotografiích a některé vítěze jistě poznáte. Věřím, že příští rok, na který
se pořadatelům podařilo zajistit kapelu Univerzál, přiláká opět milovníky
kostýmů, masek a zábavy z široka daleka a že si s námi přijdete užít
dobrou zábavu.
Petra Procházková
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Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 13. 3. 2014
Usnesení č. Z/1/1/2014
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto
I. schvaluje a dále doporučuje:
	Ponechat v evidenci: Z/30/3/2009, Z/50/5/2010, Z/9/1/2012,
Z/32/4/2012, Z/10/2/2013, Z/15/2/2013, Z/29/3/2013, Z/48/4/2013
	Vyřadit z evidence: Z/44/5/2010, Z/46/5/2012, Z/30/3/2013,
Z/46/4/2013, Z/47/4/2013, Z/53/4/2013, Z/61/5/2013, Z/62/5/2013,
Z/64/5/2013, Z/65/5/2013, Z/67/5/2013, Z/71/5/2013
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. Z/2/1/2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od
posledního řádného zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. Z/3/1/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2013
Usnesení č. Z/4/1/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje rozpočtové změny č. 1–č. 3 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných
ukazatelů č. 1/2014
Usnesení č. Z/5/1/2014
Zastupitelstvo města projednalo zprávu a v souladu s Pravidly pro
tvorbu a čerpání fondu obnovy domů a bytů a na základě výběrového řízení
I.	schvaluje pro rok 2014 poskytnout půjčku z Fondu obnovy domů
a bytů D. K. částku ve výši 50 000 Kč
II.	ukládá uzavřít smlouvu o půjčce dle bodu I.
Usnesení č. Z/6/1/2014
Zastupitelstvo města
I.	rozhoduje vykoupit pozemek pod stavbou cyklostezky parc. č. 423/4
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 136 m2 v k. ú. Počaply nad
Loučnou, od p. J. M. za kupní cenu 200 Kč / m2, tj. za 27 200 Kč,
náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí ponese město
II.	ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
vlastnického práva k pozemku dle bodu I. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
Usnesení č. Z/7/1/2014
Zastupitelstvo města
I.	rozhoduje přijmout do vlastnictví města pozemek parc. č. 451/2 o výměře 28 m2, v k. ú. Počaply nad Loučnou, převod z vlastnictví státu
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bude uskutečněn bezúplatným převodem
II.	ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
vlastnického práva k pozemku dle bodu I. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/8/1/2014
Zastupitelstvo města
I.	rozhoduje vykoupit pozemek parc. č. 1872/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 95 m2 v k. ú. Sezemice n. Loučnou, od p. P. CH.
za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. za 9 500 Kč, náklady spojené s převodem
pozemku budou hrazeny rovným dílem
II.	ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
vlastnického práva k pozemku dle bodu I. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
Usnesení č. Z/9/1/2014
Zastupitelstvo města
I.	konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 675 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů
II.	rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek st. parc. č. 675
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě
čp. 589, Nejedlého ulice, Sezemice za kupní cenu 400 Kč/m2 + veškeré náklady spojené s převodem
III.	ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
Usnesení č. Z/10/1/2014
Zastupitelstvo města
I. konstatuje, že záměr města prodat pozemky st. parc. č. 29/2 a st.
parc. č. 31/2 v k. ú. Lukovna byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů
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II.	rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek st. parc. č. 29/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2 a pozemek st. parc.
č. 31/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, oba v k. ú.
Lukovna, do vlastnictví společnosti ZEAS, a. s. Pod Kunětickou horou,
se sídlem Staré Hradiště 490, za kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady
spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí
III.	ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
Usnesení č. Z/11/1/2014
Zastupitelstvo města rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – pozemky p. č. 1507/12, p. č. 1507/13 a 1515/7 vše v k. ú. Sezemice nad
Loučnou
Usnesení č. Z/12/1/2014
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení správního území Města Sezemice do území působnosti MAS Region Kunětické hory na období 2014
–2020
Usnesení č. Z/13/1/2014
Zastupitelstvo města
I.	bere na vědomí
1. zprávu o připravované investiční akci, jejíž součástí je nový bezdrátový rozhlas na celém území města, s názvem „Varovný systém
města Sezemice“
2. předpokládané náklady na investiční akci „Varovný systém města
Sezemice“ jsou ve výši 5 mil. Kč, dotace by měla být ve výši 90 %
uznatelných nákladů
II.	souhlasí s podáním žádosti o dotaci na investiční akci s názvem
„Varovný systém města Sezemice“, která bude předložena Ministerstvu ŽP v rámci 58. dotační výzva MŽP prioritní osa 1, oblast podpory
1.3 – Omezování rizika povodní, podprogram 1.3.1 Zlepšení systému
povodňové služby a preventivní povodňové ochrany
Městský úřad Sezemice
Odbor správy majetku a životního prostředí nabízí

Pronájem bytu
Město Sezemice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
dispozice s majetkem pronajmout a následně prodat bytovou jednotku č. 728/11 v čp. 728, Spojovací ulice, Sezemice. Byt je umístěn
ve IV. nadzemním podlaží (půdní) o velikosti 1+1 s celkovou plochou
66,6 m2 a skládá se z těchto místností:
obytná kuchyň........................................................ 20,55 m2
pokoj...................................................................... 29,90 m2
předsíň..................................................................... 4,35 m2
koupelna.................................................................. 7,90 m2
WC.......................................................................... 2,00 m2
sklep zděný.............................................................. 1,96 m2
Jsou stanoveny tyto podmínky:
1. S nájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o převodu
bytové jednotky, podle které se převede byt do osobního vlastnictví v roce 2019.
2. Kupní cena je stanovena ve výši 969 600 Kč, část zálohy na kupní
cenu ve výši cca 80 % bude uhrazena před podpisem nájemní
smlouvy a smlouvy o převodu bytové jednotky.
Zájemci o pronájem bytu s možností následného odkoupení bytové
jednotky mohou podat své písemné nabídky na adresu města Sezemice (Město Sezemice, Městský úřad Sezemice, Husovo nám. čp. 790,
PSČ 533 04) do 31. 12. 2014.
Bližší informace budou podány na odboru správy majetku a životního
prostředí Městs. úřadu v Sezemicích, tel.: 466 741 011, 466 741 019,
kde je možné domluvit prohlídku bytu.
Tento záměr byl schválen Radou města Sezemice na její schůzi dne
28. května 2013, usnesením č. R/85/8/2013.
Martin Staněk, starosta města

Narozeníček
Říjen 2013: Simona Uhlířová
Leden 2014: Denis Birčák
Březen 2014: Anna Brandýská
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.
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Informujeme
Vážení spoluobčané,
město Sezemice má zpracovaný a schválený územní plán, který řeší, zjednodušeně řečeno, kde lze a kde nelze něco postavit a pokud lze, tak
co konkrétně, ale doposud nemá zpracovaný plán strategického rozvoje,
který by řešil další oblasti života v Sezemicích s perspektivou do roku 2020
a dále. Jedním z podkladů pro zpracování plánu rozvoje je průzkum spokojenosti či nespokojenosti obyvatel města i přisloučených obcí.
Proto v příloze tohoto vydání Sezemických novin naleznete také dotazník, jehož cílem je průzkum spokojenosti či nespokojenosti obyvatel se
současným stavem života v Sezemicích. Jsme si vědomi toho, že většina
obyvatel z vyplňování dotazníků není nadšená, že čím je dotazník delší,
tím odpor k němu sílí. Snahou bylo počet otázek minimalizovat a přitom
dostat odpověď na co nejvíce otázek ze života.
Přesto bychom Vás chtěli požádat o to, abyste se nad dotazníkem zamysleli a vyjádřili se pravdivě, jak jednotlivé otázky vidíte Vy. Čím více odpovědí dostaneme, tím získáme lepší přehled o potřebách v Sezemicích.
Vyplněný dotazník prosíme odevzdat do 24. května 2014 buď na Městském úřadě u paní tajemnice Rálišové, nebo u asistentky starosty R. Dvořákové, nebo v Městské knihovně u paní Procházkové. Dále je možno
dotazník odevzdat také při volbách do Evropského parlamentu.
Dotazník je možno získat také na webových stránkách města
www.sezemice.cz a poslat zpět mailem na adresu:
vlastimil.plechacek@sezemice.cz
Martin Staněk, starosta města
Vlastimil Plecháček, místostarosta města

Norsko objektivem Martina Bráta
Ve středu 16. dubna 2014 se konala ve vestibulu Městského úřadu
Sezemice vernisáž fotografií Martina Bráta. Přítomní hosté si mohli
se skleničkou vína prohlédnout unikátní obrazové fotografie z této
severské země. Poté už čekalo na všechny velice poutavé povídání
o Norsku, o jeho přírodě a o životě tam vůbec, protkané stovkami
nádherných fotografií. Vy, kteří jste tam nebyli, alespoň pozvánka
na samotnou výstavu. Ta bude ke shlédnutí ve vestibulu Městského
úřadu Sezemice v úředních hodinách až do konce května 2014.
Marie Schillerová, komise školství a kultury

„Nikdy jsem nepředpokládal, ze budu tak často v horách, severské divočině,
případně kdekoliv na cestách… a najednou jsem tam byl… vždy jsem chtěl
mít normální práci, žít normální život… ale sám Život byl proti… nefungovalo by to… pak jsem pochopil… je daleko moudřejší než my… na rozdíl od
nás je tu již několik miliard let, ví toho tedy daleko víc než my...“

Velikonoční tajemství
v srdci dnešního člověka
Celý lidský život je pohybem, který svůj stav postupně přerůstá k něčemu novému. Když se lidské sperma stává plodem, jako sperma zaniká
a ze spojení s vajíčkem je počato embryo. Bez spojení by ho čekal nicotný konec. Když pak rozvinutý plod přerušením vnitřního živného
napojení opouští matčino lůno, stává se novorozencem, čím se jeho
dosavadní kvalita života podstatně mění. V této odpoutanosti spatřuje
nový, daleko bohatší vnější svět. Dalším zráním a následným odpoutáním přichází dospělost, pak manželství a vlastní rodina. Z těchto zkušenostně poznaných cyklů analogicky tušíme i tu další etapu tajemstvím
zahaleného bytí člověka.
Snad někteří z nás četli zajímavou studii mnoha svědectví lidí, kteří
přežili svou vlastní klinickou smrt, od Dr. Raymonda Moodyho: „Život
po životě“. Alespoň s kapku přiznané věrohodnosti se nám nabízí některé paralely: spojení dvou entit (člověk – Bůh) ústící v život jiné, vyšší
kvality – podobně, jako u embrya. Anebo hrozící smrt nezakotvenému
spermatu varující člověka – proměnné veličiny, která postrádá zakotvení v pevném Božím řádu. Ale i vyzrálé odpoutání se duše od živného
spojení s tělem a světem do života nesrovnatelně bohatšího.
Člověk, příroda, dějiny světa – to všechno je poznamenáno „přechodem“ z nějaké výchozí situace k něčemu novému. Pokaždé jako by
se bylo třeba odpoutat od toho, čeho jsme již dosáhli (něčemu „zemřít“), abychom mohli procitnout k něčemu novému (být k něčemu
„vzkříšeni“).
Jak dlouho může tento proces trvat? Má nějaký cíl? Je jeho poslední
instancí definitivní smrt? Anebo nás vede k životu jinému – v plnosti,
který nikdy nekončí? Netoužíme, aby tomu tak bylo?
Odpovědí na tyto otázky je „Velikonoční oslava vzkříšení“. Bůh, vlastní
nositel a dárce života, vtělením vstoupil do poškozeného prostoru našeho bytí a svou podstatou překonal rozkladné následky hříchu – smrt.
Dobro definitivně zvítězilo skrze lásku a oběť, aby nás svým milosrdenstvím ospravedlnilo.
Slavení Velikonoc je radostnou zprávou o naší budoucnosti, jedním velkým „ANO“ životu člověka. Ten, kdo je schopen slavit sváteční dny,
neříká: „Všechno je marné“ nebo: „Život nemá žádný smysl.“ Slavit sváteční čas znamená žít v štědrosti a milosrdenství Boha hodováním spolu
s Vítězem Kristem. Prostřednictvím nejrůznějších znamení, která jsou
se svátečním časem spojena, člověk ukazuje, že už nyní zakouší něco
z „plnosti života“, k níž směřuje.
Při tomto slavení přichází ke slovu „paměť našich tradic“. Pohrdat jí je
vlastně vykořeňování z ducha našich předků. Sami vidíme, že odrodilost
dnešní generace s sebou nese značný pokles kvality života s morálními
následky. Snad ještě jsme schopni soudně přehodnotit, co neopomíjet
a k čemu se vrátit.
Pán Ježíš nám svým zmrtvýchvstáním říká, že cílem není smrt, ale život. Když toto tajemství slavíme, dostáváme už nyní prvotiny Kristova
definitivního přechodu k věčnému životu, jak dosvědčuje svatý Pavel:
„Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt
přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. …pro svoje
spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ (l Kor. 15,20…).
Chaos nemůže být otcem řádu.
Milan Vrbiak, duchovní správce farnosti
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Zprávy z mateřské školy
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žákyně 9. A třídy Adéla Šrámková a Eliška Trnková. V kategorii anglické
recitace sólo do 15 let nás úspěšně reprezentovaly žákyně 8. B třídy. Adéla Jakoubková obsadila krásné 4. místo a Denisa Voženílková 7. místo.

S dětmi jsme společně vynášeli „Moranu“, symbol končící zimy, ale zima
v pravém slova smyslu u nás vlastně ani nebyla. Krásné počasí nám umožnilo již 13. března uskutečnit výlet do lesa, který byl provázen slunečným
počasím. Pro předškoláky byl připraven program v rámci environmentální
výchovy pod vedením lektorů lesní pedagogiky a zároveň zaměstnanců
lesního družstva Vysoké Chvojno. Děti si zasadily stromek do lesní školky
a vyslechly si velmi zajímavé informace o zakládání lesního porostu či
době, která je potřebná pro to, aby tyto stromečky vytvořily les.
Na konci března se vybrané děti zúčastnily Holické Mateřinky, kde předvedly vystoupení s názvem „Svět zvířat“. Hudba, která toto vystoupení
provázela, byla pro diváky podnětem k potlesku a zároveň i jakýmsi oživením. Děti byly skvělé a my jim děkujeme za účast.
Děti z oddělení Žabiček nakreslily společný obrázek a zúčastnily se výtvarné soutěže „Školka plná dětí“. S tímto obrázkem vyhrály jednu z hlavních
cen za společnou práci. Gratulujeme a jsme na ně pyšní.

Duben bývá každým rokem měsícem bezpečnosti. Společně s městskou
policií Sezemice byla pro děti z celé mateřské školy připravena beseda
v rámci prevence úrazovosti, bezpečnosti a rizik s tímto souvisejících. Součástí zajímavého povídání byla ukázka policejní výbavy, což se samozřejmě nejvíce líbilo chlapečkům.
V dubnu proběhl zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/15. Zápis se konal
8. a 9. dubna. Zájem byl opět veliký a převyšoval kapacitu mateřské školy.
Mezi připravované akce patří např. velikonoční dílny pro rodiče s dětmi,
které proběhly na jednotlivých třídách, dále výroba dárku pro maminky neobvyklou technikou. Začátkem května plánujeme projekt s názvem
„Zvířátkový týden“. Děti budou mít možnost seznámit se s různými druhy
zvířátek – domácími i exotickými. Společně se za zvířátky podíváme – dopolední výlet. Do konce školního roku budeme realizovat každoročně
úspěšné akce. 28. května se „rozloučíme“ s budoucími školáky, 2. června
společně oslavíme Den dětí, pojedeme na celodenní výlet, zasportujeme
si a zábavným odpolednem zakončíme tento školní rok.
Další podrobnosti Vám přineseme v příštím vydání.
Vaše mateřská škola

Základní škola se hlásí
Seznámíme vás s některými akcemi, které pořádala, nebo na kterých se
zúčastnili naši žáci.
Ve středu 12. 3. a v pátek 14. 3. se v Pardubicích v Domě dětí a mládeže
Beta konalo oblastní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2014“.
Za naši školu soutěžily žákyně z devátého ročníku – Sára Nováková a Veronika Prausová a z osmého ročníku Adéla Jakoubková. Za mladší žáky se
soutěže zúčastnili Petr Šimák, Kamila Řezníčková ze sedmých tříd a Kateřina Böhmová z šestého ročníku. Žáci se velmi pěkně připravili, do soutěže
se probojovali ze školního kola, kterého se zúčastnilo 23 žáků se zajímavými texty a básněmi. I když nepostoupili do kola krajského, děkujeme jim
za vzornou reprezentaci naší školy.
Do okresního kola zeměpisné olympiády se probojovali žáci Jiří Bubeníček
ze 6. B, David Horka ze 7. B a Filip Vyskočil z 9. A, kde se umístili na pěkných místech. Jirka Bubeníček se v krajském kole umístil na velmi krásném
6. místě. Za výborné umístění obdržel poukaz na koupi knihy.
Velkou radost máme z krásného umístění našich žákyň v soutěži, kde
prokázaly znalost anglického jazyka. Vybrané žákyně z 8. B a 9. třídy se
zúčastnily v úterý 1. dubna 11. ročníku soutěže v anglické konverzaci
a zpěvu „O bílého havrana Edgara Allana Poea“. Letošní kolo se konalo
v prostorách pardubické radnice na Pernštýnském náměstí. V kategorii
zpěv skupiny do 15 let se ve velké konkurenci na druhém místě umístily

Letošního lyžařského kurzu, který se opět konal v Krkonoších v Horní
Malé Úpě, se zúčastnilo pouze 24 žáků ze sedmého ročníku. Výcvik proběhl jen na sjezdových lyžích, na běžky se letos kvůli malé sněhové nadílce nedostalo. Každé odpoledne ale žáci podnikali pěší výlety do okolí
penzionu. Slunečné počasí jim po celý týden přálo.
Žáci obou sedmých tříd navštívili Tyflocentrum v Pardubicích, kde si pro
ně zaměstnanci organizace, která se stará o zrakově postižené občany,
připravili zážitkový seminář pod názvem „Dobrý den, nepotřebujete pomoc?“. Obrovským kulturním zážitkem pro zájemce z 8. a 9. tříd byla návštěva divadelního představení v Národním divadle, kde zhlédli divadelní
hru Julia Zeyera Radúz a Mahulena. Všichni se těšili především na představitele hlavní role Vojtu Dyka. Představení překvapilo především novým
pojetím scény se světelnými efekty, jednoduchými kostýmy a hudebním
doprovodem. Pro žáky osmých a devátých tříd byla připravena beseda
o holocaustu. Besedu vedla paní Vavříková v rámci projektu Světlo paměti, na kterém se podílí Terezínská iniciativa, Židovské muzeum v Praze
a ICEJ – mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě. Program byl
uzpůsoben věku žáků. Všichni pozorně sledovali osudy dvou židovských
žen, které líčily svoji zkušenost s pobytem v koncentračních táborech a životem po válce.
Učitelé spolupracují s Městskou knihovnou v Sezemicích, zúčastňují se
autorských čtení. Věříme, že i v této uspěchané době se najdou příznivci
dobré knihy. Od pracovníků EKO-KOMU v programu Tonda Obal na cestách se žáci všech tříd dozvěděli, jak probíhá třídění odpadů a co nového
se nechá vyrobit z námi vyhozených věcí. Uslyšeli mnoho nového o třídění plastů, papíru, skla, nápojových kartonů, kovů a textilu. Sledovali
i film o skládce, kam „popeláři“ vyvážejí komunální odpad a jak skládka
po čase, po osetí trávou a osázení stromy, úplně zapadne do přírody.
V úterý 8. dubna se 14 žáků zúčastnilo akce „Noc mladých výzkumníků
na pardubickém zámku“, kterou v rámci projektu Brána vědění otevřena
připravila Univerzita Pardubice. Žáci si prošli prezentace jednotlivých fakult, měli možnost vyzkoušet si některé zajímavé pokusy a experimenty.
Celá akce přiblížila vědu dětem – vše „vědecké“ bylo doplněno divadelní
hrou, čtením vědecko-populárních knih pro děti a mládež, přednáškou
o netopýrech či návštěvou zámecké kaple. V rámci celoškolního projektu
„Význam vzdělávání, aneb co mi škola dala“ si někteří žáci vyzkoušeli, jaké to je stát před třídou, zaujmout ji a hlavně také něčemu naučit.
V druhé části dopoledne vytvářeli různé výstupy – plakáty, slohové práce
a výkresy na téma – Co mi škola dala a co mi vzala.
Ve školní družině na děti čekaly akce k přípravě karnevalu, který vyvrcholil
„Kloboukovou party“. Dále byly pro děti připraveny akce týkající se zdravého životního stylu. Při štafetovém závodě hledaly obrázky, dále tvořily
plakáty zdravých a nezdravých pokrmů, se zavázanýma očima ochutnávaly některé potraviny a nakonec si vyrobily výbornou ovocnou mísu. Na ní
si také velice pochutnaly.
Jak již déle připomínáme, dne 23. a 24. května proběhnou na naší škole
oslavy 520. výročí existence naší školy. V pátek 28. března byl při této příležitosti vysazený v areálu školy památný strom, a to červený buk střihanolistý. Tento krásný a vzrostlý strom byl vybrán záměrně, protože dobře snáší vlhkou půdu v blízkosti náhonu. Třídy prvního stupně před zasazením
stromu zazpívaly dvojhlasně za doprovodu houslí známou píseň Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře Stromy. Potom se všichni přítomní mohli zapojit
do samotného sázení. Na akci byl přítomen i pan starosta Martin Staněk.
Slavnostní akce se za krásného počasí vydařila. Věříme, že vysazení stromu
k výročí založení školy za aktivní přítomnosti žáků přispěje k jejich lepšímu
sepětí s rodným krajem a přírodou. Další informace o dění ve škole najdete
na www.zssezemice.cz
Mgr. Stanislava Plecháčková

Základní škola Sezemice a město Sezemice vás zvou

na oslavy 520.

pátek

výročí založení školy v Sezemicích

23. května a sobota 24. května 2014

pátek 23. května 2014
14.30–21.00 hodin
Budova ZŠ
– Den otevřených dveří – prohlídka školy
– výstava – Historie ZŠ
– výstava – Foto z mých školních let
– výstava korálků a keramiky
– občerstvení
– malý dárek pro vás

sobota 24. května 2014
9.00–12.00 hodin
Budova ZŠ
– Den otevřených dveří – prohlídka školy
– výstava – Historie ZŠ
– výstava – Foto z mých školních let
– výstava korálků a keramiky
– občerstvení
– malý dárek pro vás

15.00–21.00 hodin
Hřiště u ZŠ
Hola, hola, škola volá, pojďte s námi slavit i vy
– z ábavný program protkaný soutěžemi, vystoupením
hostů a žáků ZŠ
–h
 raje a zpívá skupina Vypuštěné koupaliště
(od 19.30 hodin)
Doprovodný program:
– veselé malování s Janem Honzou Lušovským
– skákací hrad
– lukostřelnice
– občerstvení
– malý lunapark – Jan Rochl

Těšíme se na vaši návštěvu!

Ohlédnutí za březnovými akcemi
K osmému březnu již neodmyslitelně patří oslavy Mezinárodního dne žen. I letos jsme se sešli v sále Sezemického domu, abychom se hlavně pobavili a zatančili.
Plný sál svědčil o vašem velkém zájmu, což nás moc
těší. Ti, co byli, se bavili dlouho do noci.
Sluší se poděkovat všem účinkujícím za vynikající vystoupení, módní přehlídku a také všem partnerům. Tak
zase za rok.

MDŽ

nejen pro ženy
Operetky…

Dechovou hudbu Živaňanka není potřeba dlouho představovat. Každoročně se s ní potkáváme na zahájení Nového roku. Tentokrát si ale
připravila repertoár zcela jiný – v duchu muzikálů a operet. Při poslechu známých písniček
se bylo i na co se dívat. Spolek historických
tanců z Hradce Králové v dobových kostýmech
včetně malých dětí tančil pro všechny přítomné. Hostem programu byla populární herečka
a zpěvačka Východočeského divadla Pardubice
Martina Sikorová.
Marie Schillerová, komise školství a kultury
Foto Jana Štípková

www.sezemice.cz
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Knihovna
Noc s Andersenem v Sezemicích
V letošním roce se konal již čtrnáctý ročník mezinárodní akce na podporu
dětských čtenářů nazvaný Noc s Andersenem. V naší knihovně vždy na
tuto akci oslovujeme žáky druhých tříd a musím říci, že letos jich naše pozvání přijalo rekordních 28. Spolu s šesti středoškoláky a čtyřmi dospěláky
nás tedy byla opravdu plná knihovna. Program jsme připravili tak, aby
si děti odnesly něco málo nových vědomostí, o něco více dárků a moře
zážitků. Večer jsme zahájili povídáním o spisovateli Hansi Christianu Andersenovi a o tom, jak noc vznikla. Řekli jsme si také, proč je dobré číst
a k čemu vlastně knihovny slouží. Pak jsme něco málo vyráběli a hned
nato se vrhli na Velkou soutěžní hru družstev. V pěti disciplínách měly děti
za úkol: 1. skládat puzzle na čas, 2. složit co nejvíce slov na písmenko K
jako kniha a P jako písmeno, 3. vytrvalostně si pinkat s balonkem, 4. navléknout co nejvíce korálků a nakonec za 5. trefit co nejčastěji cíl. Na vše
měly vždy 5 minut. Zdá se Vám to moc? Jen si zkuste za tento čas vymyslet
třeba slova. Ale děti byly opravdu skvělé a věřte, že to mohu posoudit, několik už jich v knihovně spalo. Po náročném soutěžení, kde všichni vyhráli
už proto, že se zúčastnili, následovala večeře. Děti si z připravených ingrediencí samy vybraly, co jim chutnalo, a potom si dle vlastní fantazie vytvořily barevné chleby či housky, které jsme následně hodnotili. Takto posíleni
jsme se vydali na tajnou noční cestu skřítka Knihovníčka za pokladem,
kterou pro nás tento neviditelný přítel knih a dětí vždy připravuje. Nemohu
prozradit podrobnosti, vážně to ten malý nemá rád. Jeho úkoly jsou určené jen spáčům, a proto mohu jen prozradit, že i přes to, že matka příroda
opět vyzkoušela naši odolnost a poslala nám vydatné množství vody, vrátili
jsme se do knihovny s pokladem a všichni. Díky šikovným rukám našich
pomocníků se jako kouzlem před dětmi objevil teplý čaj, napečené dobroty od rodičů a sladké dárky. Pak už děti viditelně zmožené všemi zážitky
začaly připravovat spacáky a ukládat se mezi regály s knihami. Ten, komu
se ještě očka neklížila, si vybral knihu a lebedil si v teploučku, a když už
všichni spáči nalezli své místo, přišlo nezbytné čtení pohádky na dobrou
noc do úplného usnutí. Sama musím říci, že to byla jedna z nejhezčích
nocí, co jsem připravila. Děti byly prostě skvělé, užívaly si zvláštní noc, bavily se a hlavně nám opět ukázaly, že příprava těchto akcí má smysl. Mými
velkými pomocníky již tradičně byli: můj syn Tomáš, dcera Lucie, neteř
Míša a jejich přátelé – Víťa Holub, Eliška Nová, Andrea Onuferová, Monika
Hloupá a Denisa Bohušková. Za dospěláky pak patří díky mé sestře Mirce
Holečkové, panu učiteli Janu Václavkovi a všeumělkyni Majce Schillerové.
V týmu nám letos chyběla má kolegyně Iva Říhová, které nemoc nedovolila zúčastnit se této akce. Doufám, že za rok se sejdeme opět všichni se
spacáky a dobrou náladou v knihovně. Fotografie z této akce naleznete již
tradičně jak na Facebooku knihovny, tak i na www.sezemice.cz.
Petra Procházková

Jarní knihovna
Na jaře pro Vás knihovna opět připravila různé akce a nakoupila mnoho
zajímavých knih. Z akcí budu jmenovat především Březen měsíc čtenářů,
ve kterém jsme se zúčastnili nejen celostátního týdne čtení, ale také přivítali nejmenší čtenáře z mateřské školy a vyhlásili jsme Čtenáře roku 2013.
V letošním roce se jím za dětské oddělení stala Sára Šestáková, která byla
nejaktivnější čtenářkou loňského roku. Za oddělení pro dospělé jsme ocenění a především poděkování předali dlouholeté sezemické knihovnici,
mé učitelce a vášnivé milovnici knih paní Nadě Rotterové. Vypočítávat její
zásluhy pro sezemickou knihovnu by bylo na samostatný článek. Proto
se tedy omezím pouze na konstatování: Doufám, že Naďu naše ocenění, které převzala z rukou starosty města, pana Martina Staňka, potěšilo
a naši mladou čtenářku povzbudilo.
Z akcí ještě zmíním autorské čtení spisovatele Jana Opatřila, který přijel
svým čtením zpříjemnit hodiny českého jazyka žákům sedmých, osmých
a devátých tříd. Další akce pro Vás samozřejmě připravujeme a nové knihy
nakupujeme. A i když nás postihla menší havárie v podobě prasklé vody
a já věřím, že většina z Vás tento incident díky obětavé práci a pomoci
přátel knihovny ani nezaznamenala, mohu Vás ujistit, že opět máte v novinkách z čeho vybírat. Těšit se můžete na knihy oceněné letošní cenou
Magnesia litera: Tichý dech, Skutečná událost a Chůze po dunách, Dagmar Váňová Babí léto, Marcela Mlynářová Požitkářka, Táňa Keleová-Vasilková Modrý dům a Lék na smutek, Barbora Woodová Had a hůl, Hraničářův učeň 12, Doba jedová 3, Jeffery Deaver Tak trochu šílení, Jo Nesbo
Červenka, Lee Child Za cenu života a mnoho dalších.
Z akcí Vás mohu již nyní pozvat na čarodějnice, kde bude mít knihovna jedno ze stanovišť, Vítání i loučení s prázdninami, další akce z cyklu
Cestopisné středy a zapomenout nesmím ani na přednášky pro základní
školu zakončené pasováním prvňáčků. Jako již tradičně Vás upozorním
na náš Facebook a internetové stránky, kde se dočtete o připravovaných
i uskutečněných akcích, prohlédnete si fotografie, ale také nám můžete
napsat Váš názor nebo Vaše přání. E knihy, ano nebo ne? Otevřeno o víkendu, ano nebo ne? Máte nápad na akci, chybí Vám v knihovně něco?
Jak s oblibou říkám i dětským čtenářům, pokud nám to neřeknete, nemůžeme to napravit. Těšíme se na Vás ve Vaší knihovně.
Petra Procházková

Natáčení vánočního CD
V sobotu 15. března odpoledne se sešla většina dětí z pěveckého
sboru Rolnička v sezemickém kostele Nejsvětější Trojice. Čekal je tu
úplně nový zážitek – natáčení vlastního profesionálního CD. Krásné
lidové i umělé koledy a recitace s vánoční tematikou, které zazněly
na vánočním koncertě 25. 12. 2013, se pokusili co nejlépe zachytit
v jedinečné atmosféře a akustice našeho kostela.
Úkol to byl nelehký a vyžadoval spoustu trpělivosti a obrovského
soustředění. Velký dík patří zvukaři panu Oravskému a samozřejmě
panu faráři Vrbiakovi za jejich trpělivost. Na CD vystoupí i hosté
pěveckého sboru z řad dospělých, uslyšíme nástrojový doprovod
nejen klavíru, ale i houslí a flétny v podání našich dětí.
Doufáme, že se CD povede a budete si ho moci zakoupit už
v květnu na oslavách k výročí založení sezemické školy.
Mgr. Radka Svatoňová

STARÉ PIVNÍ LAHVE
Tel.: 604 570 663.
Za nabídky předem děkuji.
SBĚRATEL KOUPÍ

www.sezemice.cz
Sport
Sezemice ve znamení oslav – tentokrát fotbalových
Sezemický fotbal a sport vůbec patří a patřil neodmyslitelně k životu řady
občanů Sezemic. Vždyť první zmínka o založení fotbalového klubu je stará
už 95 let a první zmínka o založení tělovýchovné jednoty dokonce 145 let.
Proto je zcela na místě si takováto výročí připomenout a oslavit je.
Fotbalový klub Spartaku Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice vás
tímto srdečně zve v sobotu 28. června 2014 od 13.00 hodin do sportovního areálu na letní víkendovou akci Fotbal to je hra aneb tak se
kope v Sezemicích. V bohatém fotbalovém odpoledni se představí na zeleném trávníku jak naši nejmenší – přípravka, mladší žáci, tak i A mužstvo
Spartaku a další. Zlatým hřebem fotbalových klání bude mač mezi fotbalovým týmem osobností ARABELA a domácí starou gardou. Nezapomeneme
ocenit i zasloužilé členy fotbalu. S dětmi také společně přivítáme prázdniny. V rámci doprovodného programu jsou pro ně připraveny soutěže, dále
pak střelba na cíl s míčem o ceny a fotbalové kolo štěstí. Prostřednictvím
výstavy se podíváme i do historie sezemického fotbalu. Zajištěno bude i bohaté občerstvení. Večer zakončíme taneční zábavou. Výtěžek z této akce
bude věnován na podporu sezemického mládežnického fotbalu. Na letní
setkání s vámi se těší fotbalový klub Spartaku Sezemice a město Sezemice.
Fotbalový klub Spartak Sezemice
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Vzduchovková sezona finišuje ke svému konci a my se každou sobotu
nebo neděli zúčastňujeme nějakého závodu.
V Poděbradech se 8.–9. února pořádal jedničkový závod „Velká cena
Středočeského kraje“, který by se dal i nazvat „Malé mistrovství republiky“. Z celé republiky se sem sjelo velké množství střelců všech věkových skupin, aby se mezi sebou utkali ve svých disciplínách. Co se týče
našich střelců, nevedli si nejhůř a umístění kolem desátého místa je slušné
např. J. Forman – 10. místo, J. Novák – 14. místo, L. Hrobařová – 11. místo,
K. Procházková – 12. místo, F. Rotrekl – 9. místo.
Do Brandýsa nad Labem – Stará Boleslav jsme se vydali hned dvakrát
– 15. února na „Pohár ředitele městské policie“, kde se nám moc
nedařilo, ale 8. března na „Memoriálu Josefa Laciny“ to s výsledky bylo
lepší. V chlapcích do 14ti let si v disciplíně VzPu 30 ran F. Rotrekl vystřílel
4. místo za 299 bodů. Dobrý výkon předvedla i děvčata: v disciplíně VzPu
40 ran vstoje se V. Štěrbové podařil nádherný nástřel 387 bodů, za který
dosáhla na první příčku stupně vítězů. S 380 body skončila K. Procházková
na čtvrtém místě.
Pátým kolem jsme v Chrasti ukončili soutěž „O  putovní pohár SSK
Chrast“. Po součtu všech kol si v pistolové disciplíně a ve svých kategoriích
nejlépe vedli: S. Hozáková – 2. místo a J. Forman – 4. místo. Pochvala patří
i ostatním pistolářům, kteří hájili náš klub: T. Rotrekl, A. Demut, F. Čihák,
K. Málková a N. Svobodová. I puškaři zabodovali. V mužské kategorii obsadil druhou příčku J. Novák a pátou T. Čihák. V kategorii ženy – dorost
patřilo třetí až osmé místo sezemickým střelcům: Hrobařová, Štěrbová,
Kamenický, Vyhnálková, Adamová, Procházková.
Úspěšně jsme ukončili v Týništi „Ligu Pardubického a Královehradeckého kraje“. Naše děti se po celou dobu této soutěže umisťovaly na předních místech, a proto se nic nezměnilo ani při vyhodnocování celkového
součtu výsledků. S přehledem jsme převálcovali ostatní kluby a v každé
kategorii jsme měli obsazené stupínky vítězů. Můžeme se i těšit z titulu
„Přeborníka Východočeského regionálního přeboru mládeže“. Tím
se stal pro letošní rok 2014 v disciplíně VzPu 30 ran leže, v kategorii chlapci do 12ti let R. Rážek za nástřel 300 bodů. Ve stejné disciplíně, ale v chlapcích do 14ti let, si titul převzal F. Rotrekl. Trenéři směřovali veškerou účast
na závodech a trénincích k tomu, aby závodníci byli co nejlépe připraveni
na nadcházející mistrovství republiky. Proto se na naší střelnici ještě konalo velké soustředění nejen pro naše, ale i okolní puškaře a pistoláře, pod
dohledem státního trenéra Putny a šéfa základny Tomečka. Seřizovali se
zbraně a vše se dolaďovalo, aby mistrovství dopadlo co nejlépe.
Vrchol sezóny číslo jedna nadešel 15.–16. 3. 2014 na plzeňské střelnici.
Konalo se zde „Mistrovství ČR ze vzduchových zbraní 2014“. Pro první
den mistrovství byly určeny pistolové disciplíny, na které odjeli J. Forman,
K. Málková a S. Hozáková. V mladších dorostenkách nás mile překvapila
K. Málková, která si za svůj nástřel 351 bodů hned první den odvezla
bronzovou medaili. V juniorech jsme vkládali velké naděje do J. Formana.
Ten se probojoval do finále, ale v něm se mu nevedlo, jak by chtěl a skončil
sedmý. V ženách byla S. Hozáková devatenáctá. Druhý den 16. 3. se závodilo v puškových disciplínách a opět jsme zažili nádherné pocity z vítězství.
V disciplíně VzPu 40 ran – mladší dorostenky si K. Procházková, sama mile
překvapena svým výsledkem 388 bodů (osobní rekord), vystřílela nádherné druhé místo a stříbrnou medaili. L. Hrobařová připravila svému trenérovi na palební čáře málem infarktový stav. Všichni víme, že umí, ale ona
si nebyla jistá, předržovala rány a jen tak tak se vešla do časového limitu.
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Za svůj výkon 381 bodů získala čtvrté místo. Nejmladší dorostenka L. Vyhnálková byla třiadvacátá, ale i ona dopomohla družstvu k vítězství. Družstvo mladších dorostenek ve složení: Procházková, Hrobařová, Vyhnálková
vybojovalo skvělé druhé – stříbrné místo. Slušný výkon podali ve svých
disciplínách i puškaři J. Novák – 11. místo, O. Kamenický – 14. místo,
V. Štěrbová – 13. místo.
V pořadí druhé „Mistrovství ČR mládeže 2014“ se konalo 5. dubna
opět na plzeňské střelnici. Samozřejmě jsme na něm nesměli chybět, když
se děti na tento den „D“ poctivě připravovaly. Konkurence byla veliká, věděli jsme, že to bude boj nejen na palební čáře, ale i nervů. Doufali jsme,
že snad přibude i nějaká medaile a to se nám splnilo. Mladý střelec R. Rážek v pohodě odstřílel svoji disciplínu VzPu 30 ran a v kategorii chlapci
do 12ti let se objevil za nástřel 299 bodů na 2. příčce výsledkové listiny.

Ve stejné disciplíně, ale v chlapcích do 14ti let dostali velkou šanci J. Puhlovský a F. Rotrekl. Ze základního závodu se probojovali do osmičlenného
finálového souboje. Jirka postupoval z 5. místa a Filip z 8. místa. Finálová
hala byla úplně zaplněná fanoušky. Nervy všem pracovaly na plné obrátky.
F. Rotrekl se postupně vyšplhal až na třetí místo, ale po několika špatných
ranách klesl na 5. místo, které si už udržel. J. Puhlovský ve finále obsadil
8. místo. Lucce Vyhnálkové se disciplína VzPu 30 ran nepovedla. Moc chtěla udělat dobrý výsledek, ale přemíra snahy ji zradila. Nováčkové F. Rážek
a N. Koubková jeli na své první mistrovství a předvedli svůj standardní výkon. Nela měla asi horší pozici, protože se musela soustředit nejen na terč
a pomocné pokyny trenéra, ale pravděpodobně ji rozptylovala televizní
kamera, která Nelu natáčela pro dětský kanál České televize. Je to pořad
o sportu a moderuje ho zlatý olympionik Aleš Valenta, který s Nelou vedl
i rozhovor. Takže naše Nela bude i mediální hvězda. Komu se to poštěstí!?
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci sezemického klubu
a přejeme jim další úspěchy.
SSK Sezemice
Cvičení pro rodiče s dětmi
V sobotu 22. března 2014 jsme se s dětmi a rodiči zúčastnili regionální
soutěže předškolního žactva v gymnastice v Pardubicích na Základní škole
na Dubině. Bylo to příjemné sobotní dopoledne, kde si děti vyzkoušely zasoutěžit mezi vrstevníky. Všechny děti si odnesly svou zaslouženou odměnu a věřím, že i dobré vzpomínky.

Gratujeme Kačence Hynkové k 1. místu a Kačence Váchové k 2. místu.
Gratulujeme Pavlínce Köhlerové, Terezce Zelendové, Honzíku Jedličkovi,
Olince Keřkové, Kristýnce Minaříkové a Ondrášku Chrbolovi ke krásným
sportovním výkonům! Všem rodičům děkuji, že své děti přijeli podpořit
a Janě Hynkové děkuji za pomoc v organizaci při závodech.
Každý čtvrtek v tělocvičně v Sezemicích dál pokračuje cvičení pro rodiče
s dětmi. 1. a 8. května cvičení odpadá z důvodu státního svátku.
Ve čtvrtek 15. května zvu děti a jejich rodiče na další atletické závody pro
děti předškolního věku. Věřím, že se rádi účastníte.
Přeji Vám hezké jarní dny a na viděnou se těší Tereza Srazilová

www.sezemice.cz
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TJ Spartak Sezemice jaro 2014 – KOPANÁ
Datum Den

ÚZ
A–tým

ÚZ
B–tým

17.00
Mnětice

ÚZ
Dorost

NE

28. 4.

PO

29. 4.

ÚT

3. 5.

SO

4. 5.

NE

5. 5.

PO

7. 5.

ST

10. 5.

SO

11. 5.

NE

12. 5.

PO

13. 5.

ÚT

17. 5.

SO

18. 5.

NE

22. 5.

ČT

23. 5.

PÁ

24. 5.

SO

25. 5.

NE

26. 5.

PO

27. 5.

ÚT

31. 5.

SO

1. 6.

NE

15.00
17.00
Prosetín/
St. Hradiště B
Skuteč B

7. 6.

SO

17.00
V. Chvojno

14. 6.
21. 6.
22. 6.

ÚZ
El. do 8

10.30
Hr. Týnec

27. 4.

8. 6.

ÚZ
ÚZ
ÚZ
Starší žáci Mladší žáci El. do 10

17.00
Slovan Pce
17.00
Rosice
9.30
11.15
Slatiňany/Chr. Slat./Chrudim B
hř. Slat./Stolany hř. Slat./Stolany

17.00
Dobříkov
17.00
Torpedo
hř. Mnětice

15.00
Bukovka
17.00
Opatovice n. L.
17.00
H. Jelení
9.30
11.15
H. Jelení/ H. Jelení/
Borohrádek Borohrádek

17.00
H. Ředice A
17.00
Přelouč B

10.30
Moravany
17.00
H. Jelení
17.00
FK Pce
9.30
Prosetín/
Holetín

17.00
17.00
Nasavrky Mikulovice B

11.15
Prosetín/
Holetín

15.00
Svídnice/
Slatiňany
17.00
Roveň
17.30
Mikulovice
17.00
Ostřetín
17.00
V. Mýto B

9.30
H. Městec

11.15
H. Městec

15.00
Stolany
17.00
AFK SKP Pce
17.00
Dašice

17.00
Rosice n. L.

11.15
9.30
Slatiňany/ Slatiňany/
Chrudim Chrudim B

14.45
17.00
Chroustovice
St. Hradiště
17.00
10.00 Rváčov/ 9.30 H. Jel./ 11.15 H. Jel./
17.00
SO
R. Bělá
Hlinsko B Borohrádek Borohrádek
Litětiny A
(na dolíčku)
hř. Rváčov hř. Borohrádek hř. Borohrádek
17.00
SO
Kameničky
15.00
NE
Miřetice
NE

jednoduchý text – Sezemice venku

tučně – Sezemice doma

nohejbal pardubice – Nohejbal I. třída 2014
Rozlosování – okres
Mužstvo

Kolo

Datum

Kučerka „A“ – Kladina

1

22. 4.

Kladina – Holice

2

29. 4.

Dynamo „A“ – Kladina

3

6. 5.

Kladina – Trnová „A“

4

13. 5.

Mnětice „A“ – Kladina

5

20. 5.

Kladina – Borek „A“

6

27. 5.

Klenovka „A“ – Kladina

7

3. 6.

Kladina – Slatiňany

8

10. 6.

Okresní přebory: trojky 24. 5. • dvojky 31. 5. Mnětice
Hrací dny: úterý – začátek v 16.30 hodin
Hřiště: Sezemice – Kladina

Několik slov k odpadům…
Oddělený sběr bioodpadu
Město Sezemice ve spolupráci se společností SmP-Odpady a. s. připravuje
od června 2014 službu odděleného sběru bioodpadu.
Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (trávu, listí,
ovoce, zeleninu apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit
odkládání tohoto odpadu na skládky. Odpad bude ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů 140 l) a následně odvážen na kompostárnu
v Dražkovicích, kde bude tento materiál zpracován na kvalitní kompost.
V první fázi pilotního projektu se tato nabídka týká pouze občanů města
Sezemic bez přisloučených částí Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Koloděje, Počaply a Veská. Jedná se o nadstandardní službu pro občany, proto ji
nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu.
Roční příspěvek na tuto službu bude činit 300 Kč na nádobu a rok.
Pro rok 2014 je tento příspěvek stanoven na 200 Kč.
Každý účastník zapojený do projektu navíc získá možnost odběru 50 kg/rok
kvalitního kompostu na kompostárně v Dražkovicích zdarma.
Pokud se budete chtít do projektu zapojit, vyplňte přiloženou přihlášku
(objednávku) a zašlete nebo odevzdejte do 15. 5. 2014 na Městský úřad
Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice 533 04.
Můžete také využít objednávku, kterou naleznete na www.sezemice.cz
a zaslat ji na e-mail: simona.doktorova@sezemice.cz
Odbor správy majetku a životního prostředí
Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad
Vážení spoluobčané,
možná jste si již mnozí všimli, že kolem kontejnerů na tříděný odpad se
poslední dobou hromadí odpad z domácností. Barevné kontejnery v naší
obci byly zřízeny na tříděný odpad a rozhodně neslouží k zakládání malých černých skládek, kde klidně někteří z nás odloží nábytek, stavební odpad, posekanou trávu, kočárek či starou vysloužilou televizi. Naši pracovníci technické skupiny denně musí odvážet tento odpad a zaplatíme to
My, občané města Sezemice. Čas strávený pracovníky TS na této každodenní aktivitě by mohl být využit jiným a užitečnějším způsobem. Nárůst
nákladů v odpadovém hospodářství se projevuje při výpočtu místního
poplatku za provoz systému shromažďovíní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Proto nebuďme lhostejní
ke svému okolí. Když pomineme náklady spojené s odstraněním odpadu, určitě máme všichni zájem na tom, aby v našem městě byl pořádek
a čistota. Ukládání odpadů z domácností mimo k tomu určená místa je
v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou Města Sezemic č. 1/2006 o nakládání s odpady a se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pokud jste
svědky takového konání, můžete sami upozornit občana, že se chová neukázněně nebo tuto událost nahlásit na odbor správy majetku a životního
prostředí Městského úřadu nebo přímo na služebnu Městské policie.
Pro odpad z domácností, který nepatří do popelnice, je možné využít:
Sběrný dvůr v Dukelské ulici (směr Lukovna), který přijímá od občanů
s trvalým pobytem na území města Sezemice zdarma tyto odpady:
Papír, sklo, velkoobjemový odpad do limitu 100 kg / občana / měsíc. Nebezpečný odpad vyjma barev za úplatu. Sběrný dvůr dále přijímá zdarma
v rámci zpětného odběru veškerý elektrický a elektronický odpad, světelné zdroje, baterie a akumulátory.
Provozní doba: pondělí a středa – 8.00–18.00 hodin
sobota: 8.00–12.00 hodin
Tel.: +420 774 270 249
FLOR, s.r.o. areál Labská (za rybníkem) přijímá od občanů za úplatu
stavební suť a bioodpad.
Provozní doba: pondělí až pátek – 7.00–15.00 hodin
Tel.: +420 777 030 835

Informace pro pejskaře
V předešlých číslech Sezemických novin jsme už několikrát upozorňovali majitele psů na dodržování čistoty na veřejných plochách a chodnících. Situace se bohužel nijak nezlepšuje a stále jsme občany města
upozorňováni na tuto nepříjemnost.
Víme, že většina z vás využívá schránek. Nebojte se proto upozornit
ty, kterých se to týká. Jen tak můžeme tuto problematiku řešit.
Pamatujte, že veřejná zeleň a prostory města a obcí nejsou veřejnými
toaletami pro vaše psy. Velice neradi bychom řešili tuto problematiku
represivně. 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

Město Sezemice, Městská knihovna a TJ Spartak – fotbalový klub

vás zvou na tradiční

ve středu 30. dubna 2014 od 17.00 hodin
do sportovního areálu Spartaku Sezemice

Program:

– zábavné odpoledne pro děti plné soutěží o ceny
– 4. ročník soutěže o nej… čarodějnici
1. cena – kategorie do x let – Velká perníková čarodějnice
1. cena – kategorie nad x let – Zlaté koště na rumový pohon
– ohnivá show
– čarodějná diskotéková rozcvička – ohnivá vatra s opékáním buřtů
– šmoulí skluzavka Rochl a další – čarodějný ohňostroj
– hrají skupiny Vypuštěné koupaliště a Sešlost

host večera
Michal Bečka – bubenická show
Vstupné – do 18 hodin dobrovolné
– od 18 hodin 50 Kč
Bohaté občerstvení zajištěno

Těšíme se na vás…

www.sezemice.cz
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Oldřich Ullrich
V letošním roce, právě 1. května,
uplyne sto let od narození sezemického rodáka pana Oldřicha
Ullricha.
Oldřich Ullrich byl významným regionálním historikem a genealogem. Rod Ullrichů přišel do kraje
na východu Čech z Kladska v rámci raabizace v roce 1782. Již prarodiče pana Ullricha se zcela sžili
s českým prostředím. Otec pana
Ullricha, Antonín, od mládí projevoval hudební nadání a po absolvování konzervatoře a několikaletém působení v zemích bývalé
Jugoslávie zakotvil v Sezemicích.
Oldřich Ullrich před sezemickou radnicí Zde byl od roku 1904 po dobu
v roce 2007
více než padesáti let varhaníkem.
Ve stejném roce se zasloužil o obnovení sezemické kapely a stal se jejím kapelníkem. V roce 1909 spolu s panem učitelem Václavem Gottwaldem založili pěvecký spolek Bendl, jehož se stal sbormistrem.
Z řečeného je zřejmé, že rodina Oldřicha Ullricha vytvořila pevné vazby
na Sezemice, kde se Oldřich Ullrich v roce 1914 narodil. Obecnou školu
vychodil Oldřich Ullrich v Sezemicích. Po vzoru svého strýce, štábního
kapitána, se chtěl stát vojákem z povolání. A protože měl rád i hory, podal po maturitě na pardubické reálce žádost o přijetí k horské pěchotě.
Po absolvování Vojenské akademie v Hranicích nastoupil v hodnosti
poručíka pěchoty jako aktivní důstojník k horskému pluku v Dolním
Kubíně, kde působil až do roku 1939. Za války byl spolu se svými blízkými přáteli zapojen do činnosti pardubické skupiny odbojové organizace Obrana národa. Po válce, 5. května 1945, byl povolán do armády
a za svého působení v Litoměřicích byl v hodnosti štábního kapitána
v srpnu 1949 z armády propuštěn bez udání důvodů. Poté pracoval
manuálně jako šamotář a získal výuční list jako zedník.
Ve svých dvaašedesáti letech odešel do důchodu a od této doby se
s plnou vervou věnoval svým koníčkům – historii a genealogii. Stal
se pilným a pravidelným návštěvníkem badatelny Státního oblastního archivu v Zámrsku a Státního okresního archivu Pardubice. Své
rodopisné studie zahájil sestavováním rodokmenu rodu Ullrichů a následovala dlouhá řada zpracovaných rodokmenů, u kterých vyhledal

Inzerce

a zpracoval materiály nezřídka sahající do přelomu 15. a 16. století. Své
rodopisné a historické studie publikoval Oldřich Ullrich v odborných
a vlastivědných časopisech. Stal se dlouholetým členem redakční rady
časopisu Zprávy klubu přátel Pardubicka, kde publikoval více než padesát studií a příspěvků. Jeho příspěvky se zabývají rozsáhlou historickou tematikou. Věnoval se v nich významným osobnostem (František
Škroup, Rod Ing. Jana Kašpara, Antonín Kopecký, Josef Vladimír Pelikán, MUDr. Josef Kerzl, osobní lékař císaře Františka Josefa I., Hudebnická rodina Wittochů) našeho kraje, významným sezemickým rodákům
(PhMr. a PhDr. Jan Stanislav Štěrba Böhm, Josef Pithart, Hudebnická
rodina Tučků ze Sezemic) a charakteristickým postavičkám (Ze života
počestných měšťanů pardubických, Ze života venkovských výměnkářů, Honza Kolohnát z Přelouče, Rod Jakuba Teplýho, Trojí provinění pardubického mistra ostrého meče Václava Zelingera, Romantický příběh
Antonie Boudové, O lidové léčitelce Kateřině Hromádkové), vojenské
historii (Ozvěny tureckých válek u nás, Ohlasy sedmileté války v našem
kraji, Když na vojnu verbovali, Po třicetileté válce, K náletům na Pardubice v r. 1944), ale i regionálnímu místopisu a životu v našem regionu v dobách minulých (Kladští emigranti na pardubickém panství,
Raabizace na pardubickém panství, Kunětická hora v minulém století, Flusárna v Hrachovištích, Větrné mlýny v našem kraji, Selské baroko v Sezemicích, O českou školu ve Veské, Arklebové z Počápel, Adamité na pardubickém panství, Pardubice na počátku 19. století, Vlci
na pardubickém panství, Do Pardubic přijel první vlak).
Z několika uvedených názvů publikovaných prací pana Oldřicha Ullricha je zřejmé, jak široká byla oblast jeho historické badatelské činnosti,
kterou se zabýval až do vysokého věku.
Po šestapadesáti letech od propuštění z armády, 23. ledna 2006, vydalo Ministerstvo obrany ČR panu Ullrichovi Osvědčení o mimosoudní rehabilitaci a tak se pan Oldřich Ullrich dočkal
ve svých téměř dvaadevadesáti letech snahy
o nápravu křivdy.
Pan Ullrich se dožil požehnaného věku devadesáti šesti let. Do posledních dní svého
života se zajímal o veškeré dění a vždy rád se
svými přáteli vedl rozhovory nejen o historii.
M. Balcar
Oldřich Ullrich v mládí na karikatuře
očima svých spolubojovníků

Broušení všech drůhů a značek
nožů, nůžek, dlát, želízek do hoblíků, seker
a řetízků do řetězové pily
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
na tel.: 775 355 990 nebo
www.vaaca.com
http://brousenivacek.sluzby.cz
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