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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA OBCE KLADINA, VELKÉ KOLODĚJE,
VESKA, LUKOVNA A DRAŽKOV
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Obec: Sezemice – OVK č. 3 – OVK č. 7
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Ano, i letos jsme v knihovně připravili akci nazvanou „Pasování
prvňáčků na rytíře čtenářství“. Nakoupili jsme dárky v podobě knih
a záložek, město připravilo pro děti průkazky do knihovny zdarma,
upomínkové předměty a medaile. Vystavili jsme pamětní listy, nazdobili trůn, vyleštili královskou korunu, vyhnali pavouky z „Písmenkového království“, prostě připravili slavnost tak, aby potěšila
nejen děti z prvních tříd, pro které měla být odměnou, ale i jejich
rodiče a příbuzné, pro které měla být potěšením. Celkem 35 dětí
a jejich rodičů dostalo pozvání do „Písmenkového království“, bohužel však pouze 12 z nich ho přijalo a dostavilo se 16. 6. 2006 do
Městské knihovny v Sezemicích. Všech dvanáct uchazečů o rytířský
stav splnilo zkoušky na výbornou, a tak se naše rytířská družina úspěšně rozrostla. Nejen děti, ale i paní třídní učitelky mohou být právem hrdy na práci, kterou v první ročníku základní školy odvedly.
Přestože je pan král, v důstojném podání pana starosty Bohuslava
Kopeckého, i jeho rádce, v podání neméně skvělého pana Zdeněka
Levinského, opravdu pečlivě prozkoušeli ze znalosti abecedy a čtení, mohli pouze konstatovat, že jsou hodni stát se členy knihovny.
Pan král je pak rád pasoval a z rukou paní Abecedy a Znaménkové
víly (věrných pomocnic knihovny Venduly a Veroniky Valečkových)
obdrželi noví „Rytíři čtenářství“ svoji první průkazku Čtenáře knihovny. Následovalo poděkování třídním učitelkám a rodičům a pak
již nic nebránilo tomu, aby si děti mohly vypůjčit svoji první knihu.
Přestože úkoly byly připraveny pro všechny děti, díky spolupráci
rodičů a všech zúčastněných proběhlo druhé pasování úspěšně i za
tak malé účasti. Noví členové knihovny budou mít snad hezkou
vzpomínku. A pokud se ptáte, co Písmenkové království? Zmizelo,
ale za rok se jistě opět objeví, aby nabídlo své rytířské řády novým
prvňáčkům. Zda se stanou za podpory svých rodičů rytíři, se necháme překvapit.
Petra Procházková
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Okrsky
celkem zpr.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ PODRUHÉ

SEZEMICKÉ NOVINY

Z P R ÁV Y Z R A D N I C E
Usnesení zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 6. 2006
Usnesení č. 20/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto schvaluje.
Usnesení č. 21/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vědomí zprávu
o činnosti rady města od posledního zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. 22/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) bere na vědomí
1. důvodovou zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 2005
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2005 provedeného podle §2
a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že v souladu s §10 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb. č. 41/2002 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok 2005
provedené podle §27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek
nesprávné použití finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích za rok 2005 provedené podle §27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. Konstatuje, že při kontrole
provedené společností SYSTEMA AUDIT a. s. byly zjištěny skutečnosti, které
zásadním způsobem ovlivnily správnost účetnictví a tím účetní uzávěrku sestavenou na jeho základě. Podle názoru auditora účetní závěrka Základní školy Sezemice nepodává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz
aktiv a závazků k 31. 12. 2005 o výsledku hospodaření za rok 2005 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
a dalšími příslušnými předpisy ČR.
B) v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Města Sezemice, Základní školy Sezemice a Mateřské školy Sezemice, schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy za rok 2005 bez výhrad
a roční účetní závěrku Základní školy Sezemice za rok 2005 s výhradami,
schvaluje závěrečný účet Města Sezemice za rok 2005 s výhradami k hospodaření Základní školy v Sezemicích.
Součástí závěrečného účtu je:
11. plnění příjmů v plném členění podle rozpočtové skladby
12. plnění výdajů dle závazných ukazatelů
13. plnění výdajů dle rozpisu rozpočtu
14. vyúčtování základní školy k 31. 12. 2005
15. vyúčtování mateřské školy k 31. 12. 2005
16. přehled o stavu na účtu bytového fondu (140 b.j.) k 31. 12. 2005
17. zpráva o přezkoumání hospodaření města Sezemice za r. 2005
18. zpráva o přezkoumání hospodaření Základní školy Sezemice za r. 2005
19. zpráva o přezkoumání hospodaření Mateřské školy Sezemice za r. 2005
10. zpráva o inventarizaci majetku za rok 2005
11. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
12. vyúčtování sociálního fondu za rok 2005
13. výpočet dluhové služby města za rok 2005
C) na základě zjištění uvedeného v bodu B) jsou přijata tato opaření k nápravě chyb
a nedostatků. Zastupitelstvo města ukládá:
1. základní škole podle § 28 odst. 4 písm. c) odvod do rozpočtu města ve výši
92 000 Kč
2. provést v Základní škole veřejnoprávní kontrolu na místě, kde předmětem kontrolní akce bude dodržování přijatých opatření Radou města Sezemice
D) schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2005 a souhlasí s převodem
zůstatku sociálního fondu na rok 2006
E) schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření MŠ v Sezemicích ve
výši 118 138,89 Kč a jeho rozdělení takto:
přidělit do fondu odměn částku
10 000 Kč
přidělit do fondu rezervního
28 138,89 Kč
přidělit do fondu investičního
80 000 Kč
F) schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření ZŠ v Sezemicích ve
výši 751 532,09 Kč s výhradami dle bodu B) a C) a jeho rozdělení takto:
• podle §28 odst. 4 písm. c) ukládá odvod do rozpočtu města ve výši 92 000 Kč
• přidělit do fondu odměn částku 170 000 Kč
• přidělit do fondu investičního částku 489 532,09 Kč
Usnesení č. 23/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a podle
§15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyúčtování
hospodaření města k 31. 3. 2006
Usnesení č. 24/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §16 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové změny č. 1–
č. 8 závazných ukazatelů č. 1/2006
Usnesení č. 25/2/2006
Zastupitelstvo města po projednání:
A) bere na vědomí zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok ’05
B) v souladu s § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. souhlasí se závěrečným účtem
Svazku obcí Loučná za rok 2005 bez výhrad.
Usnesení č. 26/2/2006
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje souborné stanovisko VI. změny
ÚPSÚ Sezemice
Usnesení č. 27/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje zřízení věcného břemene „uložení a provozování stavby provozního zařízení včetně jejího příslušenství na pozemcích p. č. 428/2 a 429/6 v k. ú. Počaply nad Loučnou, a to za cenu
50 Kč/b.m., která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému do 30 dnů ode
dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene, přičemž povinným je Město Sezemice a oprávněným Východočeská plynárenská, a. s.
Usnesení č. 28/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje zřízení věcného břemene „uložení a provozování stavby provozního zařízení včetně jejího příslušenství na pozemku p. č. 910/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, a to za cenu 244 Kč,
která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene, přičemž povinným je
Město Sezemice a oprávněným Východočeská plynárenská, a. s.
SEZEMICKÉ NOVINY

Usnesení č. 29/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje zřízení věcného břemene „zřízení, provozu, oprav a údržby vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v souvislosti se stavbou Počaply č. p. 62, KR, US“ na pozemcích p. č. 428/2
a 429/6 v k. ú. Počaply nad Loučnou, a to za cenu 100 Kč, která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému do 60 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení
vkladu práva věcného břemene, přičemž povinným je Město Sezemice a oprávněným je ČESKÝ TELECOM, a. s.
Usnesení č. 30/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje zřízení věcného břemene „uložení a provozování stavby provozního zařízení včetně jejího příslušenství na pozemcích p. č. 815/79, 1792/2 a 1792/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
a to za cenu 3 792 Kč, která bude zaplacena jednorázovou úhradou povinnému do
30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene, přičemž povinným je Město Sezemice a oprávněným Východočeská plynárenská, a. s.
Usnesení č. 31/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a schvaluje převod čerpací
stanice ve Veské včetně příslušenství a včetně pozemku pod čerpací stanicí z majetku Města Sezemice do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a. s. za cenu 3 150 000 Kč za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem majetku na vrub společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Usnesení č. 32/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) bere na vědomí zprávu o vytyčení hranic městských pozemků 1507/12, 1507/13,
1507/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
B) ukládá majetkové komisi připravit návrh na řešení
Usnesení č. 33/2/2006
Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí s převodem pozemku p. č. 1694/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města Sezemice
Usnesení č. 34/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) konstatuje, že záměr města prodat pozemky p. č. 488 a st. p. č. 27/2 v k. ú. Veská byl zveřejněn v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
B) schvaluje převod pozemků p. č. 488 a st. p. č. 27/2 v k. ú. Veská z majetku Města Sezemice do majetku manželů K., bytem Veská, Sezemice, a to za celkovou
kupní cenu ve výši 7 000 Kč s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem
pozemků na vrub kupujícího
Usnesení č. 35/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
A) bere na vědomí doporučení rady města pronajmout bytovou jednotku č. 728/12
v č. p. 728 s možností následného odkupu v tomto pořadí:
1. V. K., Pardubice (č.j. 1504/2006 ze dne 21. 3. 2006)
2. L. F., Ráby (č.j. 1637/2006 ze dne 29. 3. 2006)
B) schvaluje pronajmout bytovou jednotku č. 728/12 v č. p. 728, Spojovací ul.,
Sezemice s možností následného odkupu o celkové ploše 57,45 m2 v pořadí navrženém radou města za těchto podmínek:
1. při podpisu nájemní smlouvy bude složena záloha na kupní cenu bytu ve výši
622 000 Kč
2. zbytek kupní ceny bude rozložen na splátky do doby převodu bytu do osobního vlastnictví
C) ukládá odboru správy majetku a životního prostředí zabezpečit veškeré náležitosti spojené s pronájmem bytové jednotky č. 728/12 v č. p. 728, Spojovací ul.,
Sezemice s možností následného odkupu o celkové ploše 57,45 m2
Usnesení č. 36/2/2006
Zastupitelstvo města po provedené volbě volí v souladu s §64 odst. 1 a 2 zák.
č. 6/2002 Sb. přísedící Okresního soudu v Pardubicích paní I. R., bytem Sezemice
Usnesení č. 37/2/2006
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a v souladu s §85 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
promíjí firmě BAZALKA CATERING v. o. s část pohledávky ve výši 30 000 Kč, která
odpovídá dlužné částce za pronájem objektu č. p. 711, ul. Mezi Mosty, Sezemice, za
období od 1. 7. 2005 do 6. 3. 2006. Zbývající část pohledávky ve výši 38 055 Kč
uhradí firma BAZALKA CATERING v. o. s dle splátkového kalendáře do 31. 12. ’06.
Usnesení č. 38/2/2006
Zastupitelstvo města po projednání
A) souhlasí, že v souladu s usnesením Zastup. města Sezemice č. 17/1/2004 ze
dne 2. 3. 2004 bude město Sezemice na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., sídlem Pardubice, Teplého 2014,
IČO: 60 10 86 31, konané dne 22. 6. 2006 v Pardubicích zastupovat p. František
Matúšů jako osoba delegovaná zastupit. města na takovou valnou hromadu.
B) ukládá delegátovi města panu Františku Matúšů hlasovat na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. pro
1. schválení smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. IČ: 60108631 jako prodávajícím a společností Pardubická provozní, a. s., IČ: 26013584 jako kupujícím s tím, že smlouva je přílohou
č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení je závazné pro hlasování zástupce města pana Františka Matúšů na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a. s. s tímto bodem jednání.
2. schválení návrhu smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. IČ: 60108631 jako pronajímatelem a společností Pardubická provozní, a. s., IČ: 26013584 jako provozovatelem s tím, že smlouva je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení je závazné
pro hlasování zástupce města pana Františka Matúšů na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s tímto bodem jednání.
3. schválení smlouvy o prodeji aktiv tvořících biologickou čistírnu odpadních vod
v Pardubicích – Semtíně mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.
s. IČ: 60108631 jako kupujícím a společností Synthesia, a. s., IČ: 60108916 jako prodávajícím s tím, že smlouva je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. Usnesení
je závazné pro hlasování zástupce města pana Františka Matúšů na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardub., a. s. s tímto bodem jednání.
Usnesení č. 39/2/2006
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s propagací Základní školy Sezemice v okolních obcích letákovou akcí s nabídkou příspěvku na dopravu (čipovou
kartou)
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S V O Z O D PA D Ò
Pytlový svoz odpadů v přisloučených obcích
Od března 2006 je v přisloučených obcích zaveden zkušební pytlový
svoz odpadů. Jedním svozem lze odebrat tři druhy odpadů – papír
(modrý sáček), plast (žlutý sáček) a tetrapaky (oranžový sáček). Nový
sáček vydá svozová firma oproti odevzdání naplněného sáčku s odpady. Sáčky lze rovněž vyzvednout na odboru správy majetku a životního
prostředí MěÚ Sezemice. Z důvodu zavedení pytlového svozu odpadů
byly staženy z většiny obcí kontejnery na plast. Úsporou nákladů na dopravu se snaží odbor správy majetku a životního prostředí udržet místní poplatek za odpady na dosavadní úrovni. Úsporná opatření mají svůj
význam. Posuďte sami.
Příklad sazeb místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v některých městech Pardubického kraje pro období roku 2006:
Sezemice

420 Kč

Pardubice

498 Kč

Přelouč

492 Kč

Holice

500 Kč

Lázně Bohdaneč

480 Kč

Termíny pytlového svozu v přisloučených obcích:
Pravidelně každou poslední středu v měsíci, tedy 28. 6. 2006,
26. 7. 2006. 30. 8. 2006,…
– sáčky prosíme odkládat ráno v den svozu na místo, kam přistavujete
popelnici k výsypu
Třídění odpadů:
Občané Sezemic a přisloučených obcí třídí odpady již tradičně dobře.
O tom, jak dobří jsou zde „třídiči“, svědčí i ta skutečnost, že Město Sezemice bylo nominováno v letošním roce na cenu, udělovanou společností EKO KOM a. s., za nejlepší výtěžnost tříděného odpadu na obyvatele. Hlavní cenu, částku 100 000 Kč, která je určena vítězi na ekologickou výchovu veřejnosti, sice Město Sezemice nevyhrálo, ale patří
mezi deset nejlepších obcí v Pardubickém kraji, což je pěkný výsledek.
Snad bude tato zpráva motivací i pro ostatní občany, kteří neradi odpad
třídí anebo vytříděný odpad znehodnocují, jak máte možnost vidět na
snímku. I v dnešní době je někdo schopen do kontejneru s plasty vyhodit zbytky jídla, zbytky z grilování apod. Takto znehodnocený obsah kontejneru putuje na skládku, nikoliv k recyklaci. A v tomto směru, myslím
si, ještě máme co napravovat.
Všem občanům, kteří poctivě třídí odpady, patří pochvala a poděkování.
Fejtová Petra, tel.: 466 741 020

Termíny svozu tetrapaků v Sezemicích:
Pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci, tedy 29. 6. 2006,
27. 7. 2006, 31. 8. 2006,…
– sáčky prosíme odkládat ke kontejnerům s plasty ráno v den svozu
nebo večer před dnem svozu

Poplatek za provoz systému nakládání s odpady:
Připomínáme poplatníkům, že se blíží splatnost druhé poloviny poplatku za provoz systému nakládání s odpady. Poslední den splatnosti
druhé poloviny uvedeného poplatku podle Obecně závazné vyhlášky
č. 6/2003 je termín 31. 8. 2006.
Volfová Hana, tel.: 466 741 015

·KOLA A DùTI
Zprávy ze školy
Konečně přišly ty dlouho očekávané dny, na které se těší všechny děti
školou povinné, a to jsou dny školních výletů, soutěží a exkurzí. Sluníčko a teplé počasí nám sice moc nepřálo, déšť nás často doprovázel, ale
to nemohlo pokazit naši radost z toho, že společně vyrazíme za dobrodružstvím. Žáci naší školy v jednodenních až třídenních výletech navštívili mnoho krásných míst naší vlasti. Cíle školních výletů byly různé,
často jsme spojili zábavu s poznáním. Kroky některých tříd vedly do
Prahy, do Poděbrad, do Krkonoš, na Karlštejn, do zoologických zahrad
ve Dvoře Králové i v Liberci, do Toulovcových maštalí, na Kočičí hrádek,
do Sedmihorek a na Trosky, na Kuks za Braunovými sochami, do Pasíček za ohroženými zvířaty, do Chrudimi do Muzea loutek, do Perníkové
chaloupky na Kunětické hoře a do jiných krásných míst.
Další školní akce vedly žáky k tomu, aby si uvědomili, že ne všem lidem,
ne v každé době se žilo dobře. Zájemci z 2. stupně školy v rámci dějepisné exkurze navštívili místo obrovského utrpení lidí – Osvětim, kde si
připomněli hrůzy, které přinesl lidem fašismus.
Byly uskutečněny akce s protidrogovou tématikou, které žáky motivují
ke zdravému životnímu stylu.
Žáci 9. tříd strávili dvě dopoledne v kojeneckém ústavu ve Veské, kde
na ně čekala miminka a batolata, se kterými si měli možnost pohrát, nakrmit je i přebalit. Tam se utvrdili v tom, jak je pro ně důležitá rodina.
Členové pěveckého sboru prožili dva dny v Krkonoších.
Tak jako každý rok proběhly lekce minitanečních, jejichž vyvrcholením
bylo slavnostní ukončení v Sezemickém domě.
Ani školní družina nezahálela, soutěže a výlety zpestřovaly každodenní činnost dětí, které dokonce strávily tajemnou noc ve školní družině.
Byli jsme spokojeni, že žáci byli úspěšní v různých vědomostních i sportovních soutěžích, zahráli pro sebe i pro rodiče pohádku Sůl nad zlato,
pobavili se na akcích ke Dni dětí a porovnali si síly při sportovních
dnech 1. a 2. stupně ZŠ.
Dále jsou informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok
2006/2007. Ve školním roce 2005/2006 ukončí povinnou školní docházku 47 žáků (45 z devátého ročníku a 2 žáci z osmého ročníku). Všichni
jsou přijati na vybrané střední školy, a to na:
– gymnázium – 7 žáků
– střední průmyslové školy a obchodní akademie – 19 žáků
– střední odborná učiliště – maturitní obory – 11 žáků
– střední odborná učiliště – 10 žáků
Všem odcházejícím žákům přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.
Po chladném jaru se těšíme na pěkný a slunečný červenec a srpen
a přejeme všem krásné prožití léta.
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Na závěr bychom chtěli našim čtenářům sdělit, že aktuální informace
o jednotlivých akcích školy najdou na internetových stránkách
www.zssezemice.cz a na kabelové televize města Sezemice.
Tanyny tanyny pro děti i maminy
Když se blíží konec školního roku, snaží se všechny kroužky i zájmové
organizace pochlubit tím, co za uplynulý rok dokázaly. Nejinak tomu
bylo i na taneční show, která se uskutečnila 8. června 2006 v sále sezemické radnice. Připravily ji kroužek Dětského aerobiku a taneční kroužek Neonky. A že se opravdu bylo na co koukat a čím se chlubit. Vždyť
oba kroužky za dobu svého působení posbíraly nejedno ocenění a přivezly z různých soutěží nejednu medaili. Pod vedením svých instruktorek chtěly v tomto představení děti poděkovat svým rodičům a přátelům
za podporu a také jim ukázat, jak se celý rok učily, snažily a zdokonalovaly. Hned šesti tanečními skladbami přesvědčily všechny přítomné, že
v uplynulém roce skutečně nezahálely. Příjemným zpestřením bylo vystoupení příznivkyň orientálního tance, které se svou vedoucí Martinou
Ptáčkovou přiblížily divákům kouzlo orientu, svíček a ladných pohybů
ženského těla. Vystoupil také taneční host, Taneční centrum Monsignore pod vedením Magdy Mauerové. Hlavními hvězdami však byly děti.
Neonky pod vedením Martiny Ptáčkové a Olgy Šimkové a Dětský aerobic pod vedením Martiny Ptáčkové a Evy Holečkové. Sezemickou premiéru tu měla také výběrová přípravka dětského aerobiku s názvem
Empéčko. Večer se skvěle vydařil a děti jím úspěšně zakončily „taneční“
školní rok 2005–2006 a Vy jim i jejich instruktorkám jistě spolu s námi
budete přát vše nejlepší do roku nového.
Petra Procházková

NAROZENÍČEK:
Klouček Štěpán

březen 2006

Škopová Sabina

duben 2006

Šimon Ondřej

březen 2006

Vavera Matouš

květen 2006

Remešová Lucie

březen 2006

Petrásová Michaela květen 2006

Munzar Jakub

duben 2006

Ciberová Linda

květen 2006

Kolínová Patricie

duben 2006

Plášil Hynek

květen 2006

Svátek Adam

duben 2006

Špačková Mariana

květen 2006

Pelikán Daniel

duben 2006

Svatoň Petr

květen 2006

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
SEZEMICKÉ NOVINY

LEGIONÁ¤I
V loňském roce jsme ve druhém čísle Sezemických novin připomněli významnou osobnost sezemické
historie, českého legionáře ve Francii, praporečníka roty Nazdar, Karla Bezdíčka, který padl v boji nedaleko vesnice La Targette 9. května 1915.
Bylo by nespravedlivé nevzpomenout i další občany Sezemic, kteří prožívali strasti války v řadách legií
po celé Evropě i v sibiřských tajgách. Mnozí z nich utrpěli zranění, mnozí odcházeli z války s podlomeným zdravím. V tomto prvním zahraničním vojsku bojovali za svobodu národa níže jmenovaní Sezemáci.
Francouzští legionáři
Karel Bezdíček (z čp. 68, 91, 93 a 137; *1888 – †1915), František Černý (z čp. 385; *1878), František
Horáček (z čp. 195; *1891), Josef Horáček (z čp. 91; *1895), František Jedlička (z čp. 344; *1885), Josef
Procházka (z čp. 269; *1893), Josef Šweidler (z čp. 355; *1891), Josef Vondrouš (z čp. 218; *1893), Josef
Zeman (z čp. 291; *1891).

Francouzský
legionář
Karel Bezdíček

Italští legionáři
Václav Černík (z čp. 171; *1886), František Hořeňovský (z čp. 109; *1885), Karel Jeník (z čp. 127; *1898),
Václav Klouček (z čp. 251), František Mareš (z čp. 428; *1890), Karel Plesl, Alois Rázek (z čp. 421; *1887),
František Rejent (z čp. 356; *1895), František Říha (z čp. 59; *1894), Antonín Svoboda (z čp. 357; *1892),
František Zeman (z čp. 264; *1886).
Ruští legionáři
„Sibiřští hoši“ – Bohumil Čapek (z čp. 165; *1877), Václav Hájek (z čp. 176; *1878), František Holub (z čp.
23; *1887), Václav Jeník (z čp. 63; *1892), Josef Malý (z čp. 28; *1888), Josef Mlateček (z čp. 134; *1885),
Josef Mohout (Mohaupt) (z č. p. 406; *1881), Antonín Nešpor (z čp. 170 – stará škola; *1892), Josef Praus
(z čp. 443; *1882), Josef Půhonný (z čp. 337; *1886), Josef Pulpit (z čp. 67; *1885), Rudolf Rudolf (z čp.
414; *1887), Josef Růžek (z čp. 239; *1877), Václav Skála (Skala) (z čp. 319; *1879), Karel Šweidler (z čp.
24; *1895), Václav Uhlíř (z čp. 256; *1893) a Václav Vondrouš (z čp. 218; *1896).
Ze slavných bojů, v nichž vybojovali naši samostatnost, odešli sezemičtí legionáři s četnými vojenskými
poctami, s válečnými vyznamenáními, jakými byly čsl. válečný kříž, čsl. válečná medaile i vyznamenáními spřátelených armád Francie, Itálie, Ruska a Srbska.

Italský legionář
František
Rejent

Na společné fotografii asi z roku 1930 jsou legionáři nejen ze Sezemic, ale i okolních obcí. Nejsou na ni
také všichni výše jmenovaní sezemičtí legionáři. S pomocí pamětníků a příbuzných se podařilo rozpoznat Rudolfa Rudolfa (9. v horní řadě), Františka Rejenta (7. v prostřední řadě), Karla Šweidlera (poslední
v prostřední řadě?) a Josefa Mohaupta (10. v prostřední řadě?). Pokud na společném obrázku legionářů poznáte známou tvář některého ze svých předků či prapředků, prosím ozvěte se mi ve večerních hodinách na telefon 466 931 134. Snad se podaří přiřadit i k dalším legionářům jejich jména.
Za možnost ofocení fotografíí legionářů děkuji panu Bohuslavu Rudolfovi a panu Karlu Rejentovi.
MiB 01-06

SEZEMICKÉ NOVINY

Ruský legionář
Rudolf Rudolf
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O S O B N Í L É K A ¤ C Í S A ¤ E F R A N T I · K A J O S E FA
Veska je obec založená r. 1780 kladskými emigranty na pozemcích získaných zrušením rybníků Strejček a Novočernský. Jedním z prvních
obyvatel byl i Pavel Kerzl, který přišel do Veské na jaře roku 1780 z obce Klein Schnellendorf. Jeho vnuk František, vysloužilý voják a rychtář
ve Veské, převzal spolu s manželkou Magdalenou, dcerou Petra Korna
z Veské, usedlost čp. 9/11. Jako první dítě se jim narodil 29. 8. 1841 syn
Josef, pozdější štábní lékař.
Josef Kerzl navštěvoval německou obecnou školu ve Veské. Zde také
nadaného žáka poznal sezemický kaplan P. Matěj Kopista, který ho pak
v Jezbořicích, už jako farář, připravoval na gymnasium. Po vychození
obecní školy byl dán na „handl“ do Čepí k Matěji Novákovi, kde si měl
osvojit český jazyk, a naopak syn Matěje Nováka byl dán do Veské ke
Kerzlovům, aby se naučil německy. Z Čepí pak chodil do školy do Jezbořic. Z Jezbořic přešel na hlavní školu do Pardubic, kde vykonal zkoušku ze 3. třídy. Odtud pak přešel na gymnasium do Hradce Králové
a podle přání rodičů měl se stát knězem. Nastoupil do semináře v Hradci Králové, ale seminář brzo opustil. Když obdržel státní stipendium,
studoval pak na vojenské lékařské akademii Josefinum ve Vídni. Poněvadž ho rodiče na studiích nemohli podporovat, vypůjčil si u sezemického občana Pánka 500 zlatých.
Po absolvování Josefina stal se od roku 1870 vojenským lékařem. Od
roku 1875 byl u císařského dvora do roku 1883 jako dvorní fysikus v císařském letním sídle v Laxenburku, od roku 1873 do roku 1890 zastupoval osobního lékaře u císařovny Alžběty a u arcivévodkyně Marie
Valerie. Po provdání Marie Valerie se stal osobním lékařem císaře Františka Josefa a byl jím až do smrti císaře. U vojska byl veden „mimo službu“, postupoval rychle ve vojenských hodnostech, až roku 1906 dosáhl
hodnosti nejvyšší. V roce 1903 se stal tajným radou a na počátku června 1914 povýšil ho císař za služby, prokázané mu v době nemoci, do
rytířského stavu.
Naskýtá se otázka, jak je možné, že málo významný vojenský lékař
z prostého rodu se stal osobním lékařem samotného císaře. V Sezemicích staří pamětníci vypravovali historku, že na kterémsi panství byl

uspořádán hon, kterého se zúčastnil i člen habsburského rodu. Při honu se zranil a náhodně přítomný lékař Dr. Kerzl ho měl vzorně ošetřit.
Tím také na sebe upozornil a tím také začala jeho kariéra u císařského
dvora.
Dr. Kerzl byl u císaře ve veliké oblibě a stal se takřka součástí císařské
rodiny. Každý den časně zrána byl prvním návštěvníkem u císaře, který s ním strávil mnoho chvil. Zajímavé je, jak dostal místo osobního lékaře císaře. Když zemřel dřívější osobní lékař, byl císaři doporučen pobočníkem hrabětem Paarem Dr. Kerzl. Císař svolil a nařídil, aby se
příštího dne v 10 hodin dostavil k audienci. Ale Dr. Kerzl přišel až za
hodinu. Císař, který dbal na přesnost, pořádek a vojenské vystupování,
byl tím velice rozezlen, což mělo znamenat, že nedochvilný lékař
nedostane místo, ale výtku. Císař ho přivítal rozezleně: „Poručil jsem,
abyste přišel v deset, nyní už nemám pro Vás čas“ a přitom se obrátil
k Dr. Kerzlovi zády. Dr. Kerzla to však neodradilo, zaujal vojenský postoj
a pravil: „Veličenstvo, měl jsem v garnisoní nemocnici neodkladnou
operaci, šlo tu o lidský život.“ Císař se obrátil a ptal se: „Kdo byl ten nemocný, kvůli němuž jste se opozdil?“, „Prostý voják 73. pěšího pluku,“
hlásil Dr. Kerzl. Císař neřekl na to ani slovo, podíval se mu pevně do očí
a pak mu podal ruku a potřásl jí srdečně. Od té doby měl Dr. Kerzl
zajištěno místo osobního lékaře i jeho důvěru.
V době první světové války obraceli se na něho někteří příbuzní o pomoc v různých záležitostech. Některým prý vyhověl, ale některým
nikoliv, takže někteří ho chválili, ale jiní zase haněli. Českým politikům
Kramářovi a Rašínovi zachránil život, zakázal totiž, aby byly císaři předloženy nedlouho před jeho smrtí rozsudky smrti. Nástupce Františka
Josefa, císař Karel, zmírnil pak rozsudky v mnohaletý žalář a v červenci
při politické amnestii byli oba propuštěni.
Dr. Kerzl měl několik sourozenců. Sestru Annu provdanou za Josefa
Wolfa, hostinského v Pardubicích, sestry Marii provdaná Braunerová,
Kateřinu provdaná Horčičková, a Magdalenu provdaná Vachková. Žily
v Sezemicích, bratr František žil ve Veské.
Dr. Kerzl zemřel na konci června roku 1919.
Oldřich Ullrich

INFORMUJEME
Víte, kde pramení Loučná?
SCP připravuje cykloturistický výlet k prameni řeky Loučné, která protéká staletí Sezemicemi. Termín ještě není znám (počasí, noclehy). Jelo by
se na tři dny.
Tam: Luže, Nové Hrady, Borová u Poličky nebo Polička (nocleh) cca
75 km, druhý den asi 40 km – obec Karle k prameni Loučné a zpět na
místo noclehu.
Třetí den do Chocně, orlickou cyklostezkou do Borohrádku (cca 80 km)
a Sezemic. Pro ty, kterým se to zdá moc kilometrů najednou, je tu další
možnost. Přijet s koly na autech druhý den do Poličky na náměstí
a v 9.00 hodin vyjet s ostatními jen těch cca 40 km k prameni „naší“
řeky Loučné. Hlavně děti by ocenily „hledání“ pramene řeky Loučné, ale
i pro část dospělých by to bylo také malé dobrodružství.
Rozhodující bude počasí a počet nocležníků. Pojede se během prázdnin, nejlépe na počátku.
Informace na adrese:
Jaroslav Krátký, Nejedlého čp. 564, 533 04 Sezemice
Telefon: 466 930 378

HURÁ PRÁZDNINY!
Konec školního roku aneb vítání prázdnin
Dovolujeme si Vás tímto oslovit a zároveň pozvat
na pátek 30. června 2006 na hřiště TJ Spartak Sezemice,
kde od 16.30 hodin bude probíhat zábavné odpoledne
pro děti i dospělé.

Co nás čeká?
✔ Sportovní zábavné hry
✔ Vystoupení malých i velkých tanečnic
✔ Kvízy
✔ Zábavné soutěže pro celou rodinu
✔ Hudba – tanec
✔ Diskotéka
Občerstvení zajištěno! Vstupné dobrovolné!
Zve město Sezemice a TJ Spartak Sezemice
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Z knihovny
Nastává čas dovolených, zaslouženého odpočinku, příjemného lenošení… Prostě všeho, co k létu patří. Jistě mnozí z Vás vyplní tyto příjemné
chvíle četbou zajímavé knihy. Aby si v naší knihovně mohl vybrat opravdu každý, moc jsme se činili a již teď najdete v půjčovně většinu novinek
a zajímavostí z pražského veletrhu. Vaše děti měly možnost shlédnou
nové knihy při besedách, které jsme ukončili v červnu, a Vás samozřejmě alespoň částečně nalákám právě teď. Naučná literatura má novinky
v oblastech: Druhá světová válka, zdraví a životní styl, psychologie, výchova dětí a mládeže, astronomie, turistický průvodce, osobnosti kulturní, historické i sportovní aj., najdete tituly jako: Ulity a lastury, Uvolněte
se, prosím…, Cestami trolů, Cestománie, Nové barvy pro krásu, Žárlivost a rivalita u sourozenců, Nemravné kratochvíle slavných, Muž, který
stvořil Šifru mistra Leonarda, Tank proti tanku, Spalujeme tuky, Zlato pro
Ivana, Pavel Nedvěd… Novinky přibyly také ve všech žánrech beletrie:
Urban M. Pole a palisáda, Erskinová B. Písky času, Drake S. Nepřítel,
Coelho P. Jedenáct minut, Lanzová L. Čas něhy, Viewegh M. Báječný
rok (2005), Vondruška V. Olomoucký bestiář, Lindseyová L. Zamilovaný
ničema, Ludlum R Soumrak Matareseů, Parker R. B. Zub za zub, Serno
W. Lodní ranhojič, Steklač V. Jak se vraždí v Česku…
Myslím, že Vy i Vaše děti máte skutečně z čeho vybírat, vždyť jenom
letos jsem pro Vás nakoupila a zpracovala více než 400 knih. Připravila
jsem pro Vás také letní soutěž nazvanou „Na dovolenou s knihou,
aneb kde všude jsme četli“. Stačí, když na adresu knihovny Spálená
čp. 141, Sezemice, pošlete pozdrav z dovolené a uvedete svoji adresu.
Čeká tu na Vás plno krásných knih, dobrot a dárků. Knihovna má přes
léto stále otevřeno v obvyklých dnech, a proto neváhejte a prožijte léto
s příběhem právě podle vašeho gusta.
Petra Procházková
Pozvánka
Zveme Vás na mezinárodní koncert Akademických sborů, který se
bude konat ve čtvrtek dne 29. června 2006 v 11.00 hodin v kulturním sále města Sezemice. Vstup volný.
Město Sezemice
Tradiční Sezemická lávka
se uskuteční o pouti v neděli dne 20. 8. 2006 od 9.00 hodin
SEZEMICKÉ NOVINY

SPORT
Miroslav Miletín
Dne 14. dubna 2006 zemřel po těžké nemoci pan
Miroslav Miletín, dlouholetý člen TJ Spartak Sezemice. Jako cvičitel a trenér předával celý svůj život lásku ke sportu cvičencům a volejbalistům od těch nejmenších až po dospělé. Svůj volný čas nezištně
věnoval mnoha generacím dětí, ale i těm starším při
cvičebních hodinách v tělocvičně, při pořádání sportovních akcí a soutěží, Společenských plesů jednoty,
karnevalů pro děti, školních a tělovýchovných akademií,
při každoroční organizaci tradiční Sezemické lávky, dětských dnů
a všech dalších sportovních událostí místního, regionálního i republikového formátu.
Byl dlouholetým členem výboru TJ Spartak Sezemice a sezemické
sportovce zastupoval jako člen okresního výboru odboru ZRTV (dnes
SPV). Byl vždy příkladem pro ty nejmenší a dobrým kamarádem všem
nám starším, kterým se tělovýchova a kamarádství staly neodmyslitelnou náplní života. Míro, děkujeme Ti.
Čest Tvojí památce
MiB 02-06
Odbor SPV ukončil cvičení dětí a bilancuje
Jak jste si již přečetli v minulém čísle, kde jsme se snažili osvětlit náplň
našeho sportovního využití a seznámili Vás s výsledky zimního čtyřboje. Avizovali jsme další závody v lehké atletice a opět byli naši závodníci a závodnice úspěšní. Zhodnoťte sami:
Okresní kolo v Pardubičkách
Mladší žáci – I
1. místo – Stanislav Solčanský, 3. – místo Karel Šnorbert
4. místo – Jan Rudolf, 9. místo – Jakub Papšík
Mladší žáci – Ii
1. místo – Václav Novotný, 5. – místo David Zeman
Starší žáci – I – 3. místo – Tomáš Procházka
Mladší žákyně – I – 9. místo – Lucie Procházková
Starší žákyně
3. místo – Zuzka Dvořáková, 6. místo – Petra Marešová
8.–9. místo – Kristýna Zabloudilová, Dominika Vančurová
Postup do krajské soutěže si vybojovalo 8 závodníků a reprezentovali
Pardubicko. A jak bodovali – velice úspěšně:
3. místo – Stanislav Solčanský – postup do republiky
5. místo – Jan Rudolf – náhradník do republiky
9. místo – Karel Šnorbert
Ve starších kategoriích
8. místo – Václav Novotný, 16. místo – David Zeman, 9. místo – Zuzka
Dvořáková, 18.–19. místo – Petra Marešová, Dominika Vančurová
Toto je krátké zhodnocení a nám nezbývá než popřát všem hezké prázdniny a těšit se na září, až se opět sejdeme v tělocvičně.
Těšíme se na Vás, odbor SPV
Poděkování
Pořadatelé 32. ročníku „Memoriálu Jarky Krátkého“ děkují těmto sponzorům, bez jejichž přispění by se tento cyklistický závod nemohl uspořádat:
Město Sezemice a fy GEMATEX – výroba prádelenské techniky Sezemice, Stavebniny Štěpánek Pardubice, KaS Chladící technika Pardubice, Mabrof s. r. o., A & D daňoví poradce a auditoři Sezemice, Obchod
průmyslovým zbožím Žoha Sezemice, Autodoprava Libor Kubíček –
Počáply, HKP Form s. r. o. – stavby Pardubice, Profi – Aquarium Dříteč,
RCM Modelářské potřeby Pardubice, Váhy Rose Sezemice, Jiří BECK
transport, Kolda R + P jízdní kola Pardubice, Mareš – pekařství, Elektromontáže Čeloud, Koška – řeznictví, Potraviny Klabeneš, Chmelík –
obchodní a servisní služby – všichni Sezemice.
Za Sdružení cyklistů Pardubice, J. Krátký
Zpráva z fotbalového dění TJ Spartak Sezemice
Jak si vedla naše družstva ve skončeném fotbalovém ročníku 2005/2006:
Elévové – přípravka (r. 97 a mladší). Trenéři: Tomáš Lát, Rudolf Čapek
Bilance: 22 zápasů – 16 – 2 – 4 50:12 50 bodů
V první mistrovské sezóně si naši vedli výborně. Škoda, že tato nejmladší kategorie není sportovním tiskem sledována, takže jen předpokládáme, že mohou být mezi nejlepšími v okresní soutěži. Z tohoto důvodu
jsou zváni na různé turnaje, kde vždy obsazují přední umístění.
24. června 2006 zajíždějí do Hradce Králové na velký turnaj a tím jim
skončí tato sezóna. Chlapci pod výborným vedením obou trenérů tvoří tu
SEZEMICKÉ NOVINY

správnou partu, která chce něco dokázat, a jsou hrdi na to, že reprezentují město Sezemice. Nejlepšími hráči z této party jsou: Pavel Kmetík, David Lát, Jan Rudolf, Stanislav Solčanský a Daniel Špičák.
Nesmíme též opomenout záslužnou trenérskou práci Jaroslava Plecháče a Michala Hovorky, kteří se věnují ještě mladším adeptům (ročník
1998, 1999). Tito zatím hrají jen přípravná utkání.
Naše fotbalová legenda Ladislav Srazil má v práci několik nadějí ročníku 1996, které budou schopny posílit družstvo mladších žáků.
Mladší žáci – okresní přebor
Trenéři: Miroslav Gombár, Josef Procházka
Bilance: 4 místo z 11 účastníků přeboru je velmi pěkné
20 utkání – 11 – 2 – 7 43:38 35 bodů
Nejlepším střelcem ml. žáků se stal Lukáš Borovec, autor 11 branek
Něco navíc, co rádi zveřejňujeme: Naši mladší žáci se zúčastnili 17. 6.
2006 turnaje v Dašicích „O pohár starosty města“. V prvním utkání porazili družstvo Litětin 3:1 a ve finále zvítězili po výborném výkonu nad
domácími Dašicemi 1:0 a stali se celkovými vítězi. Náš hráč Lukáš
Borovec byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Gratulujeme všem,
hráčům i oběma trenérům. Je znát dobrá spolupráce tchána se zeťem.
Starší žáci – okresní přebor
Trenéři: Jakub Vohradník (podzim), Ing. Vladimír Klabeneš (jaro)
Bilance: 5. místo z 10 účastníků přeboru
18 utkání – 9 – 1 – 8 46:37 28 bodů
Trenér Klabeneš chválí za přístup a nasazení v každém utkání Jana
Šťastného a úspěšné střelce Davida Blažka a Lukáše Knauteho.
Pro nedostatek hráčů musel být kádr starších hráčů doplňován mladšími žáky, především Lukášem Borovcem, Milanem Uhlířem a Davidem
Ječným. Trenér to neměl v žádném případě jednoduché a za spolupráci a pochopení děkuje trenérům mladších žáků.
Dorostenci – okresní přebor
Trenéři: Ing. Hubert Janota, Zdeněk Plecháček
Bilance: 2. místo z 9 účastníků
16 utkání – 9 – 4 – 3 37:21 31 bodů
Nejlepšími střelci: Marcel Hornych – 10 branek, Zdeněk Plecháček – 7
branek. Za nejužitečnějšího hráče mužstva označili trenéři Kamila Plecháčka. Třebaže dorostenci obsadili 2. místo, nemůžeme to považovat
za velký úspěch, neboť všichni očekávali vítězství v okresním přeboru
a návrat do krajské soutěže.
B mužstvo – okresní soutěž – IV. třída
Trenérem, asistentem a vedoucím v jedné osobě je stále Zdeněk
Levinský. Najde se někdo, kdo mu pomůže?
Bilance: 2. místo z 12 účastníků
22 utkání – 13 – 6 – 3 41:15 45 bodů
Nejlepší kanonýři:
Miloš Chvála – 8 branek, Filip Knížek – 7 branek (jen za podzim)
A mužstvo – okresní přebor (14 účastníků)
Pod vedením trenérů Petra Čiháka (podzim) a Milana Machatého (jaro)
s asistentem Romanem Srazilem skončilo A mužstvo na 4. příčce
okresního přeboru.
Bilance:
26 utkání – 14 – 4 – 8 47:34 46 bodů
Podzim ’05: 13 utkání – 8 – 2 – 3 23:12 26 bodů
Jaro ’06:
13 utkání – 6 – 2 – 5 25:22 20 bodů
Nejlepšími střelci A týmu jsou: Zdeněk Lába – 16 branek, Petr Bělohubý, Josef Kolín – 7 branek, Jan Kotraš (hrál pouze na jaře) – 5 branek,
Petr Plecháček – 4 branky
Kde hledat příčiny neúspěšné jarní sezóny:
1. Neočekávaný odchod trenéra Petra Čiháka do Heřmanova Městce
2. Absence části zimní přípravy bez trenéra (problém s jeho zajištěním)
3. Slabá tréninková docházka některých hráčů
4. Odchod klíčových hráčů na hostování. J. Kašpar – Holice, T. Kašpar
– Tesla Pce.
5. Vážné zranění některých hráčů (Knížek, Kříž, Holeček). Především
vyřazení koncového hráče Filipa Knížka na celou jarní sezónu bylo
velmi citelné.
6. Nestabilní kádr v průběhu jara – vystřídalo se 23 hráčů
Takže se o postup do I. B třídy budeme opět pokoušet v příštím ročníku
2006/2007.
Vedení fotbalového oddílu děkuje všem, kteří se podíleli na zajištění
této sezóny a především trenérům za jejich záslužnou činnost, a to především ve výchově mládežnických celků. Přejeme našim dospělým hráčům hezkou dovolenou, těm mladším krásné prázdniny a všem hodně
elánu do nového ročníku 2006/2007. Děkujeme firmě Ruml CZ, a. s. za
zajištění autobusu a šoféru Františku Čihákovi za spolehlivou dopravu
na všechna utkání. Našim příznivcům děkujeme za podporu, kterou nám
prokazují, a věříme, že v ní budou i nadále pokračovat.
Za výbor oddílu kopané, Václav Papík
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Dva roky tiskárny v Sezemicích

V tomto období jsou to již dva roky, co na pozemcích bývalého provozu Tesly v Sezemicích zavládl čilý stavební ruch. Jako své
nové sídlo zde začala stavět moderní výrobní halu Východočeská tiskárna z Pardubic. Té již nevyhovovaly prostory ve Smilově
ulici v Pardubicích, kde se tisklo prakticky celé dvacáté století, a rozhodla se přestěhovat celou firmu do Sezemic. Během těch
dvou let se podařilo udržet a rozvíjet dobré vztahy jak se zástupci města, tak s běžnými občany či místními podnikateli.
V tiskárně rovněž našla práci řada sezemických občanů, a to ve stálých pracovních poměrech nebo v občasné výpomoci formou
brigády. Od tohoto roku jsou Sezemice oficiálním sídlem společnosti zapsané do Obchodního rejstříku. Přídomek Pardubice,
který se po desetiletí s názvem tiskárny spojoval, je již tak historií.
Důležitým mezníkem v historii tiskárny z hlediska řízení jakosti a vztahu firmy k životnímu prostředí byla certifikace těchto
procesů dle norem ISO 9001 a ISO 14001. O tom, že se tuto vysoko nastavenou laťku daří držet, svědčí i úspěšná recertifikace
podle obou norem, která proběhla v posledních několika týdnech.
Jestli si při svých návštěvách prodejen s novinami a časopisy všimnete titulů, jako např. LOOK, Země světa, SKY či SKI, Fitness,
Krkonoše, Photo Life a řady dalších, tak vězte, že poprvé spatřily světlo světa právě v Sezemicích.

Vážení spoluobčané.
Přejeme Vám pěknou slunečnou dovolenou, dětem krásné prázdniny s teplou vodou na koupání a bezpečné skotačení.
Redakční rada

PEDIKÚRA A MANIKÚRA
Květoslava Liduchová
✔
✔
✔
✔

základní péče o nohy a ruce
masáže a parafínové zábaly
P. Shine a jiné
poradenství

Provozovna:
Mezi Mosty čp. 693, Sezemice (budova hasičské zbrojnice)
Objednávky na tel.: 466 931 008, 606 163 468

KOUPÍM PO·TOVNÍ ZNÁMKY,
celé sbírky, vût‰í mnoÏství i pozÛstalost
po sbûrateli.
Platím v hotovosti.
Informace na tel.: 724 229 292
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