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Povodně opět udeřily…

Jistě si většina z nás vybavuje obrovské povodně 
roku 2002. Velké území naší republiky pohltily ob-
rovské masy vody. Bylo to nečekané, šílené a bo-
lestné. Zvláště pro ty, kterým živel vzal jejich blíz-
ké a  jejich domy… Snad jediným pozitivem této 
tragédie byla lidská solidarita. Pomáhali všichni, 
hlavně jako vždy, nejvíce hasiči. Sezemické hasiče 
zavál tehdy vítr do severočeské obce Velké Žerno-
seky u  Litoměřic. Voda tehdy v  síle cca 2,5 m za-
plavila 2/3 obce. Pět domů muselo být srovnáno 
se zemí. Obnova obce trvala dlouho. Sezemičtí ob-
čané kromě materiální sbírky tehdy pozvali občany 
Velkých Žernosek do Sezemic. Na charitativní akci 
Most solidarity se jim tehdy osobně předalo více 
než 114 000 Kč. Později jsme se zase my jeli podí-
vat do této malebné obce a kromě vynikajícího ví-
nečka jsme byli obdarováni přívětivostí a laskavostí 
lidí, tolik poničených povodněmi. Jak šel čas, inten-
zita oboustranných kontaktů se snižovala, všichni 
jsme si žili svými životy, ale navzájem jsme jeden 
na druhého nezapomněli.

Začátek tohoto měsíce se vrátil pro nás jakoby 
v čase do roku 2002. Provazce vody znova bičovaly 
část naší republiky a bylo zase zle. Naše myšlenky 
opět směřovaly k  těm, které to tehdy nejvíce po-
stihlo. Hasiči prakticky ihned kontaktovali paní Lud-
milu Pafelovou, starostku Velkých Žernosek, s mož-
ností okamžité pomoci. Paní Karlová zase pečlivě 
shromažďovala naši materiální pomoc. Ta se do-
stala do obce v neděli 9. června. Společně s hasiči 
ji přivezl starosta města Sezemice Martin Staněk. 
Slova díků nebrala konce od všech, kterým byla po-
moc určena. Velké množství materiálu paní starost-
ka ještě rozdělila do dalších okolních obcí – do Libo-
chovan a do Pišťan. Další část pomoci byla předána 
také do jedné z nejvíce postižených obcí – do Křešic.

„Vážení a milí Sezemáci, nesmírně si vážíme po 
tolika letech vaší opětovné pomoci. Tentokrát nás 
voda zastihla lépe připravené, stačili jsme alespoň 
zachránit větší množství vnitřního vybavení domů. 
Také vody nebylo tolik. Ale i tak zalila střední část 
obce, cca 17 domů a ve 4 z nich byl více než metr 
vody. Bohužel se ale voda držela déle než minu-
le. Už odešla, nás ale čeká zase spousta práce na 
soukromém i  na  obecním majetku. Ještě jednou 
moc děkujeme a kdykoliv jste vítáni v naší obci,“ 
vzkazuje všem starostka obce Velké Žernoseky 
Ludmila Pafelová.

Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 4. 6. 2013
Usnesení č. Z/21/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto schvaluje
Usnesení č. Z/22/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města. 
Usnesení č. Z/23/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a po-
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. bere na vědomí
 1.  zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2012
 2.  výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2012 provedené-

ho podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebylo 
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za 
důsledek nesprávné použití fi nančních prostředků

 3.  výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok 
2012 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 
které by mělo za důsledek nesprávné použití fi nančních prostředků 

 4.  výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích za rok 
2012 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 
které by mělo za důsledek nesprávné použití fi nančních prostředků 

II. schvaluje závěrečný účet města Sezemice k 31. 12. 2012 bez výhrad 
III. schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2012
IV.  souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný 

účet města Sezemice za rok 2012 bez výhrad
V.  schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2012 a souhlasí 

s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2013
VI.  schvaluje roční účetní závěrku MŠ Sezemice za rok 2012 bez výhrad 

a schvaluje rozdělení hospodář. výsledku 32 219,38 Kč následovně:
 1.  vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 

0 Kč 
 2.  přidělit do fondu odměn částku 20 000 Kč
 3.  přidělit do fondu rezervního částku 12 219,38 Kč
VII.  schvaluje roční účetní závěrku Zákl. školy Sezemice za rok 2012 bez 

výhrad a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 231 927,16 Kč 
u základní školy následovně:

 1.  vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku
0 Kč

 2.  přidělit do fondu odměn částku 50 000 Kč
 3.  přidělit do fondu rezervního částku 181 927,16 Kč
Usnesení č. Z/24/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a schva-
luje vyúčtování hospodaření města k 31. 3. 2013
Usnesení č. Z/25/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo předloženou zprávu a po-
dle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schva-
luje rozpočtové změny č. 1–8 uvedené v rozpočtovém opatření dle závaz-
ných ukazatelů č. 1/2013
Usnesení č. Z/26/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 39 zákona 250/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a bere 
na vědomí zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 
2012 bez výhrad
Usnesení č. Z/27/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a
I.  konstatuje, že záměr města směnit pozemek p. č. 229/3 o výměře 

59 m2 jiná plocha, ostatní plocha 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 od 7. 5. do 23. 5. 2013

II.  schvaluje směnu pozemku p. č. 229/3 o výměře 59 m2 jiná plocha, 
ostatní plocha v k. ú. Sezemice nad Loučnou, ve vlastnictví města Se-
zemice, za část pozemku p. č. 1647/24 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
nově označenou jako pozemek p. č. 1647/96 o výměře 103 m2, který 
je v majetku JH, za těchto podmínek:

 1.  za směnu pozemků nebude požadováno žádné dorovnání smluv-
ních stran

 2.  náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí město 
Sezemice

 3.  náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy (vklad vlastnického 
práva do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) uhradí 
účastníci směnné smlouvy rovným dílem

Usnesení č. Z/28/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  bere na vědomí dopis společnosti FLOR s. r. o., se sídlem Labská 857, 

Sezemice, doručený dne 27. 3. 2013
II.  trvá na svém rozhodnutí uvedeném v usnesení Z/11/2/2013 ze dne 

4. 3. 2013
Usnesení č. Z/29/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 1886/1 o vý-

měře cca 150 m2 nacházející se v katastrálním území Sezemice nad 
Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 7. 5. 
do 23. 5. 2013

II.  schvaluje prodej části pozemku p. č. 1886/1 o výměře cca 150 m2 
nacházející se v katastrálním území Sezemice nad Loučnou z majetku 
města Sezemice do majetku pana LF, za těchto podmínek:

 1.  prodej bude zrealizován v případě, že bude zahájena rekonstrukce 
objektu č. p. 40 a provedena přístavba na předmětném pozemku, 
s termínem dokončení stavby do konce roku 2018

 2.  žadatel doloží geometrický plán na oddělení pozemku, ke schvále-
ní zastupitelstvu města před uzavřením kupní smlouvy

 3.  kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby
 4.  kupní cena za 1 m2 činí 750 Kč
 5.  souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde uza-

vření kupní smlouvy bude podmíněno zahájením rekonstrukce ob-
jektu č. p. 40 a provedením přístavby na předmětném pozemku 
dle bodu 1

 6.  náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (geometrický plán, 
vklad vlastnického práva do KN, daň z převodu nemovitostí a další 
náklady) uhradí kupující

Usnesení č. Z/30/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 676 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

II.  schvaluje převod pozemku st. p. č. 676 o výměře 278 m2 v k. ú. Se-
zemice nad Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávající je město 
Sezemice a kupující jsou majitelé bytových jednotek č. p. 588, při-
čemž kupní cena je stanovena ve výši 300 Kč za 1 m2, za následujících 
podmínek:

 1.  kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí a další případné náklady spojené s uzavřením smlouvy 

 2.  kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní 
ceny na účet města Sezemice

Usnesení č. Z/31/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  bere na vědomí možnost odstoupení od smlouvy o budoucí smlou-

vě kupní mezi městem Sezemice a obcí Choteč ze dne 14. 10. 2010 
včetně jejích dodatků z důvodu, že stavba bioplynové stanice se ne-
bude realizovat

II.  rozhodlo odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvy kupní uzavřené 
mezi městem Sezemice a obcí Choteč ze dne 14. 10. ’10 včetně jejích 
dodatků z důvodu, že stavba bioplynové stanice se nebude realizovat

Usnesení č. Z/32/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 0994130075 mezi Povodím 

Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8 
a městem Sezemice, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, 
jedná se o převod 2 částí pozemku p. č. 740/1 v k. ú. Kunětice, nově 
označeno jako pozemek p. č. 740/99 o výměře 11 m2, na kterém je 
umístěna přístavba pádlovacího bazénu a prostor na odkládání lodí 
a nově označeno jako pozemek p. č. 740/100 o výměře 15 m2, na kte-
rém je přístavba domu č. p. 27 Lukovna, a dále převod pozemku st. 
p. č. 33/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Lukovna, na kterém je umístěna část 
budovy č. p. 27 Lukovna do majetku města za kupní cenu dle návrhu 
kupní smlouvy ve výši 2 400 Kč

Usnesení č. Z/33/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a bere na vě-
domí stanovisko zaslané společnosti IBR Consulting s. r. o. k územnímu 
řízení projektu „I/36 Sezemice – obchvat“
Usnesení č. Z/34/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  schvaluje
 1.  investiční akci „Zateplení objektů MŠ Sezemice“ cena díla dle pro-

jektové dokum. je stanovena na částku 5 800 000 Kč včetně DPH
 2.  přijetí dotace v rámci 44. výzvy operačního programu životní pro-

středí ze Státního fondu životního prostředí na fi nancování inves-
tiční akce „Zateplení objektů MŠ Sezemice“

Zprávy z radnice

IV.  souhlasí 

V.  schvaluje

 2.

 3.  náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy (vklad vlastnického 

 2.  přidělit do fondu odměn částku 20 000 Kč
 3.  přidělit do fondu rezervního částku 12 219,38 Kč
VII.  schvaluje

výhrad a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 231 927,16 Kč 
u základní školy následovně:

 1.  vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku

 2.  přidělit do fondu odměn částku 50 000 Kč
 3.  přidělit do fondu rezervního částku 181 927,16 Kč
Usnesení č. Z/24/3/2013
Zastupitelstvo města Sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve 
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II.  bere na vědomí 
 1.  podání žádosti v rámci 44. výzvy operačního programu životní pro-

středí na Státní fond životního prostředí na zateplení obvodového 
pláště včetně výměny všech oken hlavní budovy mateř. školy a kom-
pletní zateplení včetně stropu a výměny oken původní školičky

 2.  investiční akce dle bodu I. bude fi nancována z přijaté dotace 
a z rozpočtu města

 3.  investiční akce „Zateplení objektů MŠ Sezemice“ je podlimitní ve-
řejnou zakázkou, na kterou je povinnost provést výběrové řízení 
podle § 38 zákona č. 17/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(zjednodušené podlimitní řízení)

III.  pověřuje radu města organizací výběrového řízení, zejména zadáním 
veřejné zakázky, rozhodováním o výběru nejvhodnější nabídky, roz-
hodnutím o uzavření smlouvy o dílo

IV.  ukládá v případě, že město obdrží dotaci dle bodu I. předložit zastu-
pitelstvu města návrh fi nancování investiční akce

Usnesení č. Z/35/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a neschvaluje 
pořízení změny územního plánu Sezemice v rozsahu předložených žádostí 
o změny
Usnesení č. Z/36/3/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I.  bere na vědomí článek do Sezemických novin, který se týká možnos-

ti získání levnější elektřiny a plynu formou aukce
II.  souhlasí, aby město v případě dostatečného zájmu občanů zorgani-

zovalo provedení elektronické aukce na energie
Usnesení č. Z/37/3/2013
Zastupitelstvo města po projednání ukládá připravit návrh právního 
předpisu města, který bude řešit dodržování klidu v neděli a o svátcích
Usnesení č. Z/38/3/2013
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje fi nanční částku ve výši 
20 000 Kč na humanitární pomoc pro obec Velké Žernoseky, fi nanční 
částka bude použita po dohodě se starostkou obce Velké Žernoseky

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ LEVNĚJŠÍ ELEKTŘINY A PLYNU
Vážení spoluobčané, žijeme v době, kdy životní úroveň většiny obyvatel 
v lepším případě stagnuje, pokud neklesá, kdy ceny všeho možného ros-
tou, kdy velcí dodavatelé včetně těch se státní účastí dosahují někdy až 
nemravných zisků a to vše na úkor nás občanů. 
Klasickým příkladem jsou dodavatelé energií, především elektřiny a plynu. 
Například polostátní fi rma ČEZ a. s. s majoritním podílem státu v minu-
lých 2 letech dosáhla zisku přes 40 miliard korun, tj. cca 39 % při tržbách 
okolo 110 miliard korun.
Přestože pro dodavatele elektřiny a plynu je v České republice vytvořeno 
konkurenční prostředí, tak velcí dodavatelé těží ze skutečnosti, že mnoho 
občanů se nedokáže nebo nemá možnost orientovat na trhu s energiemi, 
a tak zůstávají u svého původního, respektive historického dodavatele. 
Na tyto občany navíc míří různé marketingové akce, jako zlevnění plynu 
o 10 % (ale většinou pouze do začátku topné sezony, což se zapomene 
dodat), vrácení až 3 000 Kč věrným zákazníkům (výše je určena dle spo-
třeby energie a pro běžný byt to vychází okolo 1 000 Kč, pro obytný dům 
do 2 000 Kč a zpravidla je to vázáno nepříliš výhodnou smlouvou na dobu 
určitou) nebo další marketingové fígle.
Je pravdou, že podnikání je za účelem dosažení zisku, respektive přimě-
řeného zisku, ale také existuje něco, čemu se odborně říká zásady pocti-
vého obchodního zvyku. Navíc všichni velcí dodavatelé mají zpracovaný 
etický kodex, aby občané viděli, jak je jejich podnikání etické. Když to 
shrneme, tak nás „odírají“ všichni a otázkou pouze je, který jak hodně. 
Nám nezbývá nic jiného, než šetřit, kde se dá.
V letošním roce se objevila nová možnost, jak získat levnější elektrickou 
energii a plyn. Jedná se o nákup těchto energií buďto poptáváním jednot-
livých dodavatelů energií nebo prostřednictvím elektronické aukce (sou-
těž prostřednictvím počítačového vybavení). Na město se obrátila skupina 
našich spoluobčanů, která vznikla vloni jako občanská iniciativa s cílem 
zabránit výstavbě bioplynové stanice v Sezemicích, s otázkou, zda by ne-
bylo dobré využít této možnosti i pro občany Sezemic. 
O co jde a jak to funguje?
Průkopníkem elektronických aukcí je město Říčany, respektive jeho mladý 
starosta, a je to založeno na následujícím principu. Skupina občanů se do-
hodne nebo založí občanské sdružení, stanoví podmínky pro nákup ener-
gií, jako např. jedná se o nákup elektřiny pro 100 domácností a pro potře-
by města, z toho 50 domácností má tarif C02d a 50 tarif C25d, celková 
předpokládaná spotřeba xy MWh, délka smlouvy např. 2 roky atd. Dalším 
krokem je uzavření smlouvy s poskytovatelem SW vybavení pro provedení 

elektronické aukce (dále jen organizátor aukce), obeslání možných doda-
vatelů energií s informací, že se připravuje elektronická aukce a s dota-
zem, zda mají zájem, registrace dodavatelů energií pro aukci, vyhlášení 
aukce. Během aukce dochází ke snižování ceny jednotlivými dodavateli, 
až se cena dostane na úroveň, pod kterou nikdo nechce jít. Po skončení 
aukce vítězný dodavatel uzavírá smlouvu na dobu určitou s jednotlivými 
občany, všichni jsou spokojeni, dodavatel získal nové odběratele a občané 
šetří dle sdělovacích prostředků 20 až 35 % za energie. Prostě ideál.
A nyní do reálu. Když se mluví o zlevnění elektřiny nebo plynu, tak je 
třeba si uvědomit, jak je stanovena cena elektřiny a plynu. Cena elektřiny 
se skládá z regulované platby za dopravu elektřiny, která obsahuje platbu 
za příkon dle jističe, platbu za dopravu dle odebraného množství, platbu 
za služby, platbu za podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů (převážně 
tzv. daň za solární elektrárny), která je u všech dodavatelů stejná a je 
stanovena státem respektive Energetickým regulačním úřadem. Další část 
ceny elektrické energie je cena za tzv. silovou elektřinu, která obsahuje 
platbu dle spotřeby, pevnou částku 45 Kč za měsíc a daň. Silová elektřina 
není regulovaná, takže její cena se liší dle dodavatele a tvoří přibližně 
50 % celkové ceny. Když se jedná o zlevnění elektřiny, tak jde vždy o cenu 
silové elektřiny a sleva z celkové ceny je tedy poloviční a nelze předpoklá-
dat, že by překročila 15 % nebo max. do 20 %.
U plynu se cena skládá z regulované ceny za dodávku obsahující pevnou 
cenu za množství odebraného plynu, pevnou cenu za rezervovanou kapa-
citu a cenu za služby operátora. Proměnlivá část ceny se dle jednotlivých 
dodavatelů plynu mění a obsahuje cenu plynu dle situace na trhu a cenu 
za služby dodavatele. Poměr regulované ceny plynu k proměnlivé ceně je 
přibližně 1,4 až 1,5 dle roční spotřeby. Z uvedeného vyplývá, že u plynu 
je možno očekávat, že by mohlo dojít k vyššímu zlevnění celkové ceny 
plynu než u elektřiny a mohlo by dosáhnout i přes 30 % proti současným 
cenám největších dodavatelů.
Výše uvedené pozitivní informace mají ale následující negativa:
•  Elektronické aukce se zatím nezúčastňují velcí dodavatelé jako ČEZ, 

RWE, E-on, atd., ale je to příležitost pro malé dodavatele, což znamená 
pro většinu občanů změnu dodavatele.

•  Aby zlevnění bylo co největší, tak uzavřené smlouvy jsou zpravidla max. 
dvouleté.

•  Po vypršení smlouvy nikdo nezaručí, že v aukci vybraný dodavatel ne-
zdraží, takže každý občan se po skončení smlouvy musí sám rozhod-
nout, s kterým dodavatelem uzavře následující smlouvu.

•  Elektronická aukce něco stojí, tuto cenu platí vítězný dodavatel a o tuto 
cenu se zlevnění snižuje.

•  Zlevnění elektřiny nebo plynu nemohou využít občané, kteří už mají po-
depsanou smlouvu na dobu určitou (tzv. fi xace) s platností delší než rok, 
protože sankce za vypovězení těchto smluv bývají vyšší než získaná sleva.

Z uvedeného vyplývá, že zlevnění energií prostřednictvím elektronické 
aukce má své ale. Zlevnění plynu prostřednictvím poptávkového řízení 
je založeno na obdobném principu, avšak dodavatelé předkládají ceno-
vé nabídky přímo poptávajícímu na základě podmínek poptávky. Tento 
způsob je administrativně náročnější a kýženého cíle lze dosáhnout až 
na základě několikakolového výběrového řízení.
Protože žijeme v hektické době, kdy se všechno vyvíjí, tak i u e-aukcí do-
chází k rychlému vývoji. Posledním trendem je provádění e-aukcí jednot-
livými organizátory v měsíčních intervalech, kdy dochází ke spojení poža-
davků z jednotlivých měst a tím ke zvyšování soutěžené kapacity energií.
Zatím nejznámějším organizátorem e-aukcí je společnost eCENTRE, která 
uspořádala většinu dosavadních e-aukcí a která v současné době připra-
vuje aukci pro Městský obvod Pardubice Dubina. Bližší informace jsou 
uvedeny na webových stránkách MO Dubina. Nevýhodou účasti v e-aukci 
u této společnosti je povinnost podepsat závazek před aukcí, že pokud 
bude vysoutěžená cena nižší než vaše stávající, tak musíte novou smlouvu 
podepsat. Ve svém důsledku to znamená, že i kdyby byla vysoutěžená 
cena o 1 haléř nižší, tak musíte k novému dodavateli přejít, jinak bude 
uplatněna předem dohodnutá pokuta. V současné době začínají působit 
na trhu další organizátoři e-aukcí, jako např. společnosti B4F nebo B2B 
Centrum, kteří tuto podmínku nemají a občané uzavírají s dodavatelem 
smlouvu až po aukci, pokud jim vysoutěžená cena vyhovuje.
Město Sezemice nabízí občanům následující 3 možnosti získání 
levnějších energií:
•  Připojit se individuálně do e-aukce společnosti eCENTRE organizované 

MO Pardubice III, Dubina, kontaktní osoba Daniel Čeliš, bližší informace 
na Tel.: 777 773 217, e-mail: daniel.celis@ecentre.cz. Tuto možnost 
může každý využít samostatně.

•  Sběr všech potřebných informací pro vstup do e-aukce od občanů na 
Městském úřadě (vyplněný formulář, kopie stávajících smluv na dodáv-
ku energií, kopie ročního vyúčtování energií) a zadat tyto data společně 
do e-aukce pořádané některým organizátorem. Vítězný dodavatel by 
uzavíral smlouvu přímo s jednotlivými občany. Účast v aukci by zajistilo 
město Sezemice.

Život kolem nás…
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•  Sběr všech potřebných informací od občanů jako v předchozím bodě 

a provést přímou poptávku jednotlivých dodavatelů energií v případě 
dostatečného zájmu občanů. Podmínkou je, že závazný zájem o levnější 
plyn a elektřinu projeví minimálně 100 občanů, respektive domácností. 
Vítězný dodavatel by uzavíral smlouvu přímo s jednotlivými občany. Vý-
běrové řízení by zajistilo město Sezemice.

Město Sezemice předpokládá pro vlastní potřebu soutěž pouze na do-
dávky plynu, protože dodávku elektřiny má smluvně zafixovánu do konce 
roku 2014. Soutěž o levnější elektřinu by byla tedy pouze pro občany.
V případě dotazů kontaktujte místostarostu Vlastimila Plecháčka, 
nejlépe přes e-mail: Vlastimil.plechacek@sezemice.cz nebo osobně.
Kontaktní místo pro sběr podkladů, tj. vyplněný formulář, kopie smluv 
s dodavateli energií včetně jejich dodatků a kopie vyúčtování energií 
za rok 2012 nebo 2011 je na Městském úřadu v úřední dobu u paní 
Doktorové nebo Matúšů.
Podklady lze předat osobně nebo elektronicky na e-mailovou adresu  
simona.doktorová@sezemice.cz nebo petra.matusu@sezemice.cz.
Sběr dokladů bude probíhat do 31. srpna 2013.
Aukce nebo soutěž by proběhla koncem září 2013, podpisy nových smluv 
s vítězným dodavatelem v říjnu 2013, takže možnost levnější energie při-
chází v úvahu pro rok 2014.

Vlastimil Plecháček, místostarosta města

MALÁ VESNIČKA NERATOV 
JE REKORDMANEM V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V pořadí již 6. ročník soutěže obcí a měst ve sběru 
tříděného odpadu vyhlásil Pardubický kraj společně 
se systémem EKO-KOM. Tato společnost v průběhu 
celého kalendářního roku shromažďuje informace 
o třídění odpadů v jednotlivých obcích, o sběru bioodpadu, nebezpeč-
ných odpadů, stavebních odpadů a zpětném odběru vyřazených elektro- 
zařízení. Na základě vyhodnocení těchto údajů pak soutěžní komise sta-
noví vítěze jednotlivých kategorií. Cenou je finanční odměna ve výši 25, 
45 a 80 tisíc korun.
„Pardubický kraj soutěž podporuje každoročně, a to nejen uvolněním fi-
nančních prostředků ze svého rozpočtu. Snažíme se pomáhat v mnoha 
různých směrech, ale domnívám se, že právě finanční motivace je mo-
tivací největší. Občané si pak uvědomí, že za tu malou chvíli, kdy musí 
dojít pár kroků ke kontejneru na tříděný odpad, může do obecní po-
kladny přistát pár korun, a pokud budou k tomu kontejneru chodit často 
a pravidelně, pomohou obci vydělat mnohem větší peníze, které se vrátí 
do zkvalitňování života v obci,“ říká radní Pardubického kraje zodpovědný 
za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Václav Kroutil.
Obce byly v roce 2012 hodnoceny ve třech kategoriích podle počtu oby-
vatel – do 300 obyvatel, od 301 do 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. 
Oproti předchozím letům tak došlo k úpravám kategorií, ale výsledkem 
jsou spravedlivější podmínky pro hodnocení jednotlivých obcí. „Ke změ-
ně kategorií nás vedla snaha ke spravedlivějšímu rozdělení města a obcí. 
Např. dřívější kategorie 500–5000 obyvatel byla nepoměrná oproti sou-
časnému dělení. Přerozdělení kategorií nyní více odpovídá struktuře měst 
a obcí v Pardubickém kraji a je vyrovnanější v počtu měst a obcí v každé 
z kategorií,“ vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM a. s. 
Oceňován je také absolutní vítěz a skokan roku, který se v meziročním 
hodnocení posunul o nejvíce příček směrem nahoru. „Kritéria hodnocení 
v jednotlivých kategoriích spočívají např. v celkové výtěžnosti sběru papí-
ru, plastů, bílého i barevného skla a nápojových kartonů za rok v přepoč-
tu na jednoho obyvatele, počítá se také celková výtěžnost nebezpečných 
odpadů v daném roce či sběru bioodpadů, opět v přepočtu na jednoho 
obyvatele obce, a zapojení obce do kolektivního systému pro zpětný od-
běr elektrických a elektronických zařízení,“ vysvětlil pravidla hodnocení 
Tomáš Pešek. 
Součástí soutěže jsou také kategorie zabývající se odběrem vysloužilé-
ho elektrozařízení a to skrze kolektivní systémy ASEKOL s. r. o. a ELEK-
TROWIN a. s.
O ceny společnosti ASEKOL mohly v rámci soutěže O Perníkovou popelnici 
2012 samostatně soutěžit obce zapojené do tohoto systému zpětného 
odběru elektrozařízení. Kritéria hodnocení byla stanovena podle nejvyšší 
dosažené výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2012 v pře-
počtu na jednoho obyvatele (kg/obyvatel). Konkrétně se jedná o sběr zaří-
zení informačních technologií, komunikačních zařízení, hraček a vybavení 
pro volný čas a sporty, přístrojů pro monitorování a kontrolu či lékařských 
přístrojů, ale i televizorů a počítačových monitorů. Obce byly vyhodnoco-
vány v kategoriích do 2000 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 oby-
vatel. Kromě toho byla udělena Speciální odměna kolektivního systému 
ASEKOL, kterou získala obec Borek za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru 

výše zmiňovaného elektrozařízení v roce 2012 s výjimkou televizorů a po-
čítačových monitorů. 
V soutěži společnosti ELEKTROWIN jsou vyhodnocována první místa ve 
dvou kategoriích obcí, které jsou zapojeny do tohoto kolektivního systé- 
mu. Opět byla hodnocena nejvyšší dosažená výtěžnost elektrozařízení 
v přepočtu na jednoho obyvatele. Tentokrát se jednalo o zpětný odběr 
malých a velkých domácích spotřebičů, elektrických a elektronických ná-
strojů s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů. Hodnoceny 
byly obce do 1500 obyvatel a nad 1500 obyvatel. 
Speciální odměnu kolektivního systému ELEKTROWIN v soutěži „Nejvyšší 
výtěžnost WINTEJNERU VMS“ získalo město Žamberk. Wintejner je velko- 
objemový zastřešený kontejner na shromaždování velkých spotřebičů s od- 
děleným prostorem pro shromažďování ostatních spotřebičů.
Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz.

Výsledky soutěže O Perníkovou popelnici 2012
Kategorie do 300 obyvatel
1. místo obec Neratov 80 000 Kč
2. místo obec Trpík 45 000 Kč
3. místo obec České Petrovice 25 000 Kč
Kategorie 301–2000 obyvatel
1. místo město Seč 80 000 Kč
2. místo  obec Staré Hradiště 45 000 Kč
3. místo  obec Svinčany 25 000 Kč
Kategorie nad 2000 obyvatel
1. místo  město Sezemice 80 000 Kč
2. místo  město Třemošnice 45 000 Kč
3. místo  město Žamberk 25 000 Kč
Skokan roku Statutární město Pardubice 20 000 Kč
Absolutní vítěz obec Neratov 

Ceny kolektivního systému ASEKOL
Kategorie do 2000 obyvatel – obec Časy 5 000 Kč
Kategorie 2001–5000 obyvatel – město Sezemice 10 000 Kč
Kategorie nad 5000 obyvatel – město Hlinsko 15 000 Kč
Speciální odměna společnosti ASEKOL – obec Borek 10 000 Kč

Ceny kolektivního systému ELEKTROWIN
Kategorie do 1500 obyvatel – obec Čeperka 15 000 Kč
Kategorie nad 1500 obyvatel – město Jablonné nad Orlicí 25 000 Kč
Speciální odměna společnosti ELEKTROWIN
– největší výtěžnost WINTEJNERŮ – město Žamberk 10 000 Kč

Jako každoročně jsme vyhrané perníkové popelnice dali do základní školy, 
kde si na nich děti pochutnaly.

Pro životní prostředí je vždy úleva, když se třídí, a proto děkujeme obča-
nům, kteří se ochotně pustili do třídění odpadu a pomohli tak k nemalé 
finanční odměně, která bude investována do odpadového hospodářství.

osmžp

Malá vesnička Neratov je rekordmanem v třídění odpadů

Pardubice,  23.  dubna  2013  –  Malá obec nedaleko lázeňského města Lázně 
Bohdaneč je rekordmanem v třídění odpadů. Neratov s necelými 150 obyvateli 
dokázal v soutěži O Perníkovou popelnici 2012 zvítězit nejen ve své kategorii, ale i 
porazit velká města. Je totiž absolutním vítězem roku 2012!

V pořadí  již  6.  ročník  soutěže  obcí  a  měst  ve  sběru  tříděného  odpadu  vyhlásil 
Pardubický  kraj  společně  se  systémem  EKO-KOM.  Tato  společnost  v průběhu 
celého  kalendářního roku shromažďuje informace  o  třídění odpadů  v jednotlivých 
obcích,  o  sběru  bioodpadu,  nebezpečných  odpadů ,  stavebních  odpadů  a  
zpětném  odběru  vyřazených  elektrozařízení.  Na  základě  vyhodnocení  těchto 
údajů  pak  soutěžní komise stanoví vítěze jednotlivých  kategorií. Cenou je finanční 
odměna ve výši 25, 45 a  80 tisíc korun.  

„ Pardubický  kraj soutěž podporuje  každoročně,  a  to  nejen  uvolněním finančních  
prostředků ze svého rozpočtu. Snažíme se pomáhat v mnoha různých směrech, ale  
domnívám  se,  že právě  finanční  motivace  je  motivací  největší.  Občané  si pak  
uvědomí, že za tu  malou  chvíli, kdy  musí dojít  pár  kroků  ke  kontejneru na  tříděný  
odpad,  může  do  obecní  poklady  přistát  pár  korun  a  pokud  budou  k tomu  
kontejneru  chodit  často  a  pravidelně,  pomohou  obci  vydě lat  mnohem  větší 
peníze, které se vrátí do  zkvalitňování života v obc i , “  říká radní Pardubického kraje  
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a  rozvoj venkova Václav Kroutil. 

Své o  tom jistě ví i vítězná obec  Neratov. „V této soutěži jsme zvítězili už v roce 2009 
a  tehdy získali odměnu ve výši 130 tisíc korun. Po dohodě  se společností EKO-KOM 
jsme  za  ně  pořídili  kontejnery  na  bioodpad,  kterého  tu  máme  opravdu  hodn ě.  
Máme tu na šedesát rekreačních objektů a  okolo lesy. Lidé nám bioodpad vyváželi  
do  lesa a  tomu jsme chtě li zabránit. Navíc sami sekáme na  pě t  hektarů  obecních  
pozemků. Teď bioodpad  vyvážíme do  kompostárny v Křični. Lidé to ocenili a  fandí  
tomu, “  pochlubil se starosta Neratova Jaroslav Pulkrábek. V  Neratově  ale zdaleka 
netřídí jen bioodpad. V roce 2007 zavedli sběr plastů, papíru a  kartonových obalů, 
vyčistili  skládku  a  navíc  svým  občanům  zajistili  možnost  využití  sběrného  dvora  
v Lázních  Bohdaneč.  „Třídíme  také  elektroodpad,  máme  tu  i kontejner  na  malé  
spotřebiče,“  dodává starosta. 

Obce byly v roce 2012 hodnoceny ve t řech kategoriích podle poč tu obyvatel – do  
300 obyvatel,  od  301 do  2000 obyvatel  a  nad  2000 obyvatel.  Oproti  p ředchozím 
letům  tak  došlo  k úpravám  kategorií, ale  výsledkem  jsou  spravedlivější podmínky 
pro  hodnocení  jednotlivých  obcí.  „Ke  změně  kategorií  nás  vedla  snaha  ke  
spravedlivějšímu  rozdělení  města  a  obcí.  Např.  dřívější  kategorie  500  –  5000  
obyvatel  byla  nepoměrná  oproti  současnému  dělení.  Přerozdělení kategorií nyní  
více  odpovídá  struktuře měst a  obcí v Pardubickém kraji a  je vyrovnanější v poč tu  
měst a  obcí v každé z kategorií,“  vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-
KOM  a.s. Oceňován  je  také  absolutní vítěz a  skokan  roku,  který  se v meziročním 
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Na škole má mnohaletou tradici zdravotnický kroužek, ve kterém se děti 
po celý rok pod vedením paní učitelky Jany Plecháčkové pilně připravují, 
aby dokázaly kvalifikovaně poskytnout první pomoc. Po vítězství v oblast-
ním kole proběhlo 5. června ve Svitavách regionální kolo hlídek mladých 
zdravotníků, kterého se zúčastnilo 18 družstev Pardubického a Králové-
hradeckého kraje. Děti měly za úkol prokázat své znalosti a dovednos-
ti z první pomoci (ošetřovaly zraněné z boxerského ringu, dívku, která 

spadla z horolezecké stěny, popálenou ženu, astmatika…), dále přenášely 
zraněné a předvedly dovednosti z obvazové techniky. 
Hlídka prvního stupně ve složení Sára Šestáková, Lucie Kačerová, Tere-
za Kučerová, Petr Podmalovský a Radovan Martinec se umístila na krás-
ném druhém místě, přičemž první místo jim uteklo o pouhé dva body, 
a hlídka druhého stupně ve složení Monika Hloupá, Lenka Hrobařová, 
Tereza Kačerová, Michaela Knotková a Karolína Perná zvítězila a bude 
naši školu a město reprezentovat v republikovém kole, které se koná 
od 13. do 15. září v Praze. 

Některé akce byly zaměřeny na všechny naše žáky. Například projekt 
ke Dni Země byl v letošním roce zaměřený na školní arboretum, které 
postupně vytváříme na školním pozemku v prostoru mezi hřištěm a ná-
honem. Každé třídě byly přiděleny 1–2 druhy dřevin ze školního arboreta 
a úkolem žáků bylo při samostatné přípravě na projekt vyhledat a zjistit 
si z literatury a internetu základní informace o dané dřevině. Výstupy jed-
notlivých tříd jsou podkladem pro informace o školním arboretu, které 
budou v průběhu roku instalovány na informační tabuli při vstupní bráně 
do arboreta. Chtěli bychom také poděkovat zaměstnancům podniku Lesy 
ČR, panu Martinu Lacinovi a Jiřímu Ehrenbergerovi, kteří nám ochotně 
pomohli při realizaci projektu.
Další celoškolní akcí byl projekt Bezpečně o prázdninách, jehož cílem bylo, 
aby dny zaslouženého volna byly pro děti nejen krásné, ale zároveň i bez-
pečné. Žáci se seznamovali s rizikovými situacemi, besedovali o nich a spo-
lečně vytvářeli pravidla bezpečného chování. Výstupy projektu byly různé, 
některé třídy vytvořily plakáty, jiné scénky a rozhovory o bezpečnosti.
Úspěšné byly i sportovní dny, které byly připraveny pro první stupeň 
na 17. května a pro druhý stupeň na 24. května. Oba dny byly přehlídkou 
zápolení, sportu, legrace a krásných výsledků.
Žáci 9. tříd jsou po přijímacím řízení přijati na střední školy, tři žáci  
z 5. ročníku přestoupí na víceleté gymnázium. Jak už víte ze sdělovacích 
prostředků, všichni žáci 5. a 9. tříd byli testováni z českého jazyka, mate-
matiky a angličtiny.
V pátek 31. května se na naší škole uskutečnil pro žáky 1. stupně Dětský 
den. Sportovní disciplíny a hry pro ně připravili žáci 9. ročníku. Na závěr 
si všichni soutěžící i pořadatelé odnesli čokoládovou tyčinku, sportovní 
zážitky a radost z krásného dopoledne. 

V Domě dětí a mládeže v Holicích proběhla přírodovědná soutěž. Žáci 
soutěžili ve 3 kategoriích – 3. a 4. tř., 5. a 6. tř., 7. až 9. třída. Radek Rážek 
v kategorii 5. a 6. tříd obsadil druhé místo. Nejlépe se dařilo soutěžícím 
7. až 9. ročníku. Naše škola v této kategorii získala prvních šest příček.
I přes letošní chladné a mokré počasí se žáci zapojili do různých sportov-
ních soutěží. Dne 14. května jsme pořádali na školním hřišti okrskové kolo 
malé kopané. Naši žáci skončili na třetím místě. V krajském kole přeboru 
škol v orientačním běhu, který se konal 15. května ve sportovním areálu 
ve Spojile, Ilona Šrenkelová v kategorii D7 obsadila čtvrté místo a Hana 
Petrásová v kategorii D 5 skončila na krásném třetím místě. 
V Lize škol v orientačním běhu, která byla ukončena 17. dubna závodem 
na Studánce, si opět vybojovala prvenství Ilona Šrenkelová ze 7. A a výbor-
ně se umístily i Hana Petrásová ze 4. A a Natalia Maria Collisová ze 4. B.
I v letošním školním roce se družstva našich žáků a žákyň zúčastnila okres-
ního kola Poháru rozhlasu v atletice. Soutěž se konala 23. a 25. dubna 
na městském atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle. Družstva mlad-
ších i starších žáků se umístila shodně na devátém místě. Mladší žákyně 
byly jedenácté a starší čtrnácté. Mezi nejlepší výkony určitě patří 468 cm 
Moniky Hloupé a 398 cm Anety Reinberkové ve skoku dalekém a čas 5:15 
min. v běhu na 1 500 m Filipa Vyskočila.
Ve středu 15. května se dvě družstva žáků z 1. stupně zúčastnila okresní-
ho finále fotbalové soutěže McDonald’s Cup v Moravanech. Obě družstva 
si v tomto finále vedla výborně. Mladší družstvo složené z žáků 1.–3. 
ročníku vyhrálo krásný pohár a bronzové medaile za 3. místo, starší druž-
stvo složené z fotbalistů ze 4. a 5. ročníku skončilo dokonce na 2. místě 
a z Moravan si vedle velkého poháru přivezlo také stříbrné medaile.
V rámci florbalového turnaje pořádaného společností KROUŽKY ČR VÝ-
CHOD zastoupené paní Mgr. Květou Štěrbovou se žáci z florbalového 
kroužku 1. stupně zúčastnili v neděli 19. května turnaje v Pardubicích, kde 
obsadili krásné 2. místo. 
V soutěži „Kdo by se bál chemie?“ naši školu velmi dobře reprezentovaly 
dvojice žáků – Veronika Štěrbová + Miroslav Vondrouš, Terezie Matysová 
+ Dominik Řezníček. Soutěžící se umístili na 7. a 8. místě. 
Na škole proběhly matematické soutěže Pythagoriáda a Matematický  
klokan. V okresním kole Pythagoriády nás reprezentovali Petr Šimák a Ka-
mila Řezníčková z 6. B a Zdeněk Perný ze 7. B, který se umístil na krásném 
3. až 5. místě. Zdeněk si výborně vedl i v soutěži Matematický klokan, kde 
se stal nejlepším řešitelem Pardubického kraje. 
Žáci druhého stupně zhlédli divadelní představení Ze života hmyzu, dívky 
se šestých tříd se zúčastnily besedy Čas proměn (program o dospívání), 
třetí třídy za pomoci pozvané výtvarnice zhotovily krásné loutky. 
Žáci šestého a sedmého ročníku se zúčastnili unikátního vzdělávacího 
projektu Planeta Země 3000, který byl zaměřen na Madagaskar. Tito žáci 
také navštívili archeopark ve Všestarech, kde měli možnost okusit si práci 
našich pravěkých předků, např. drtili zrní, spřádali len, tkali látku, okopá-
vali pole. Velmi je zaujal model pravěké krajiny. 
Děti z prvního stupně obdivovaly herecké, pěvecké a taneční výkony her-
ců Divadla Slunečnice z Brna. Žáci šestých až devátých tříd zúčastnili bese-
dy na téma Pákistán. S touto zemí žáky seznámila paní Jana Zadražilová, 
která je dobrovolnicí humanitárního projektu Pomoc pro Kanday. Každý 
žák, který se besedy zúčastnil, přispěl 20 Kč na zrealizování 2. humanitár-
ní mise do vesnice Kanday, která proběhne v letošním létě.
Jako každý rok se i letos ti nejlepší recitátoři naší školy zúčastnili okresního 
kola recitační soutěže v Pardubicích, kterou pořádal Dům dětí a mládeže 
Beta Pardubice. Přestože se neumístili na nejvyšších příčkách, patří jim náš 
dík. Prohlédněte si na našich stránkách, jak dlouhé a náročné texty si žáci 
na tyto soutěže připravili. V pátek 24. května se uskutečnila závěrečná 
prodloužená 20. ročníku tradičního kurzu společenského tance a spole-
čenského chování pro žáky 8. tříd, který pořádala Základní škola Sezemice 
ve spolupráci s Tanečním studiem Hany Flekrové z Holic a městem Seze-
mice. Na závěrečné prodloužené žáci předvedli, co se naučili, proběhlo 
garde pro rodiče a soutěž v tanci. Čtvrté třídy se vrátily spokojené ze školy 
v přírodě v Hamrech u Poličky, kde si užily spoustu her a legrace. Žáci  
9. ročníku navštívili Dětské centrum ve Veské, kde se dozvěděli víc o dě-
tech, které nemohou být z různých důvodů vychovávány v rodině. Prohléd-
li celý objekt, kde malé děti žijí, ale především si s malými dětmi pohráli 
a některé si zkusili i nakrmit. Akce se jako i minulé roky žákům líbila a snad 
je povede k vlastnímu zodpovědnému postoji k mateřství a rodičovství.
Červen je také měsícem školních výletů, děti například navštívily Prahu, 
Macochu, Potštejn, Častolovice, Konopáč, Pastviny a jiná krásná místa 
naší republiky. Ani školní družina nezahálela. Děti si užily nejen výlety, ale 
i soutěže a akce, které pro ně paní vychovatelky připravily. Zmíníme napří-
klad besedu s Městskou policií Sezemice, překážkovou dráhu, čarodějné 
odpoledne, vystoupení ke Dni matek a jiné. 20. června 2013 se uskutečni-
la Školní akademie a 26. června od 17.00 hodin Vás zveme na závěrečné 
Vyřazování žáků devátých tříd, které proběhne v sále Sezemického domu. 
Bližší informace o akcích školy najdete na internetových stránkách 
www.zssezemice.cz.                                    Mgr. Stanislava Plecháčková

Základní škola se hlásí
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Pasování prvňáčků podeváté…

Předposlední týden měsíce června bude v mateřské školce patřit spor-
tování. Děti si vyzkouší soutěžit v nejrůznějších atletických disciplínách, 
na zahradě MŠ si zaskáčou na skákacím hradu a absolvují procházku 
do Kunětic, kde dostanou sladkou odměnu. 
Na konci června se ještě všichni společně (děti, rodiče, pani učitelky) se-
jdeme na zahradě. Bude připravené zábavné odpoledne s hudbou a ob-
čerstvením, na kterém vystoupí mimo jiné „naše tanečnice“ s paní Marti-
nou Ptáčkovou. Všechny srdečně zveme.
A teď už nezbývá, než popřát hezké prázdniny!

Také letos jsme dětem z prvních tříd na závěr školního roku připravili akci 
s názvem Pasování prvňáčků. Třídní učitelé Mgr. Jan Václavek a Mgr. Ja-
roslava Mazalová přivedli v pátek 14. června 2013 své svěřence k branám 
Písmenkového království. Děti doprovázel opravdu hojný počet rodičů, 
sourozenců a ostatních příznivců, a tak byla atmosféra v sále Sezemické-
ho domu velmi milá a příjemná. Všech 36 adeptů na rytířský řád splnilo 
úkoly pana rádce, našeho přítele Zdeňka Levinského a tak jejich veličen-
stva, pan místostarosta Vlastimil Plecháček v premiéře a knihovnice dět-
ského oddělení Iva Říhová, mohli s úsměvem předat jak perníkové řády 
od firmy Pavel Janoš, tak upomínkové listy. Akce pak pokračovala v Měst-
ské knihovně Sezemice, kde byly pro děti připraveny dárky a samozřej-
mě průkazky do knihovny, které předala dětem vedoucí kulturní komise 
Majka Schillerová. Pevně věřím, že všechny akce na podporu dětského 
čtenářství, které Městská knihovna Sezemice pořádá, Vás baví a i nadále 
nám zachováte přízeň a podporu. Naší největší odměnou je Vaše účast 
a spokojenost. Rádi Vás bavíme a těšíme se nashledanou.

Petra Procházková, toho času víla Abeceda

Konec školního roku se již tradičně nese ve znamení nejrůznějších zá-
bavných akcí pro děti, které mateřská škola pořádá, nebo se jich alespoň 
účastní. Ani letošní rok není výjimkou.
Na konci května se předškoláci rozloučili s mateřskou školkou představe-
ním v Sezemickém domě, pořádaným pro kamarády a rodiče. V letošním 
roce jsou předškolní děti ve třech třídách (žabičky, berušky a sluníčka) 
a každá z těchto tříd si nacvičila jednu pohádku. Diváci tak mohli držet 
palce Budulínkovi, putovat s Koblížkem a podpořit bytovou situaci zajíč-
ka v pohádce O zajícově chaloupce. Děti za svůj divadelní výkon dostaly 
zasloužené odměny a nám nezbývá, než jim popřát hodně štěstí ve škole 
a pěkné vzpomínky na mateřskou školku.

Následující týden jsme s dětmi oslavili Dětský den. Paní učitelky měly pro 
děti připravené zábavné dopoledne na zahradě mateřské školy plné her 
a soutěží. Nepříznivé počasí nás ovšem přimělo zůstat ve třídě a vymyslet 
náhradní plán. I přesto děti o nic nepřišly a Dětský den si užily se vším všudy.
Naše mateřská škola se zúčastnila celostátní soutěže o nové dětské hřiště. 
Velké poděkování za to patří zejména p. učitelkám z oddělení Včeliček, 
které s dětmi vytvořily soutěžního maskota „Rabáska“. Také velice děku-
jeme všem, kteří nám v soutěži projevili podporu zaslanými hlasy… třeba 
vyhrajeme příště.
Děti absolvovaly dva výlety zaměřené na poznávání života zvířat. Polo-
denní do Pardubic a celodenní výlet, na který se jednotlivé třídy rozjely 
do několika míst. V Pardubicích jsme navštívili výstavní galerii Mázhaus 
na Pernštýnském náměstí a shlédli výstavu „Dinosauři“, která nás zavedla 
do prehistorie a představila tvory, kteří dnes již nežijí. Procházkou jsme se 
dostali k pardubickému zámku, kde nás oslnila motýlí křídla na výstavě 
s touto tematikou i volání pávů na nádvoří.

Celodenní výlet „Za zvířátky“ proběhl na třech místech s přihlédnutím 
k fyzickým možnostem dětí v jednotlivých třídách. Autobusy nás rozvezly 
do Žlebů, Boru u Skutče a Slatiňan. Ve Žlebech si děti prošly zámecký park 
a oboru se zvířátky, měly možnost vyzkoušet si střelbu z luku, shlédnout 
představení s dravými ptáky a na vlastní kůži pocítily, co znamená povolání 
sokolníka. V Boru u Skutče se děti zúčastnily náročné pěší túry lesem, kte-
rou připravila Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka. Děti prošly touto 
lesní stezkou bez sebemenšího zaváhání a domů si přinesly spoustu zá-
žitků z překonávání nejrůznějších překážek (kořeny stromů, lesní potok). 
Naše nejmladší děti navštívily hřebčín ve Slatiňanech. Plánovaný výstup 
na Kočičí hrádek se kvůli nepřízni počasí a podmáčenému terénu neusku-
tečnil. Paní učitelky zvolily návštěvu města Chrudimi, kde si děti pochutna-
ly na zmrzlině a prohlédly si Muzeum loutek. Z výletů jsme se vrátili ke spo-
kojenosti maminek v pořádku, plní nových zážitků a zdravě unavení.
V nejbližší době nás čeká ve školce tradiční „Spaní předškoláků“, na které 
se těší nejen zúčastněné děti. Někteří předškoláci možná poprvé vyzkouší, 
jaké to je být v noci bez maminky. Všichni si jistě užijí spoustu legrace.

Zprávy z mateřské školy



VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN
Město Sezemice patří mezi nejstarší osídlené oblasti Pardubického kraje. 
Historickou dominantou města a vzácnou památkou je kostel Nejsvětější 
Trojice. Vzhled kostela byl sice pozměněn pozdějšími úpravami, jeho stře-
dověké jádro však zůstalo uchováno. Nejstarší část kostela, pocházející 
z první poloviny třináctého století, patří k prvním dokladům cihlové ar-
chitektury na území Čech. Kostel v Sezemicích je poslední dochovanou 
částí původního cisterciáckého ženského kláštera vypáleného v roce 1421 
husitskými vojsky.
Součástí kostela Nejsvětější Trojice jsou historicky vzácné mechanické 
varhany z roku 1786 od varhanáře Františka Hypolita Remmra. Varhany 
bohužel nejsou v nejlepším stavu. V roce 2007 byla provedena důsledná 
analýza hracího stroje a na základě této analýzy bylo odhadnuto, že si ne- 
zbytně nutné opravy vyžádají částku přes půl milionu korun. Za pomoci 
Pardubického kraje a města Sezemice se doposud podařilo provést opravy 
za 240 000 Kč. Další část oprav je odhadována na 320 000 Kč a vyžaduje 
odstavení varhan z provozu až do dokončení oprav, demontáž hlavního 
manuálu a jeho kompletní opravu. Pardubický kraj přislíbil pro letošní rok 
částku 100 000 Kč a město Sezemice ze svého rozpočtu 40 000 Kč.
Při současném stavu finančních prostředků Římskokatolické farnosti v Se-
zemicích, které nestačí ani na provoz a základní údržbu kostelů v Sezemi-
cích a Kuněticích a kaplí v Rábech a Sezemicích. Tyto musí být částečně 
hrazeny z vlastních zdrojů kněze pana Mgr. Vrbiaka. Znamenalo by to 
odstavit varhany minimálně na 3 roky a tím ochudit nejen obřady mší, 
svateb a pohřbů, ale i svátečních koncertů o krásné tóny varhan.
Proto se město Sezemice spolu s Římskokatolickou farností v Sezemi- 
cích dohodlo na záchraně tohoto hudebního skvostu a rozhodlo uspo-
řádat Veřejnou sbírku na kompletní dokončení oprav historických  
mechanických varhan.
Provedení sbírky je popsáno v zákoně č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. 
Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých 
příspěvků od předem neurčených přispěvatelů pro veřejně prospěšný účel, 
zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo 
sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. 
Sbírku je oprávněna provést pouze obec nebo právnická osoba, která má 
na území České republiky sídlo. Provedení sbírky je v souladu s výše uvede-
ným zákonem schváleno Krajským úřadem Pardubického kraje. 
Veřejná sbírka proběhne ve správním obvodu města Sezemice, je 
vyhlášena na dobu určitou do 30. 6. 2014 a bude provedena následujícím 
způsobem:
a)  shromažďováním peněžních příspěvků na bankovním účtu č. 000000-

3243519329/0800 u České spořitelny a. s. zřízeném pouze pro tento účel
b)  sběracími listinami peněžních příspěvků, které budou umístěny na 

Městském úřadu Sezemice, v sekretariátu starosty a v pokladně, hoto-
vost bude přijata do pokladny a převedena na výše uvedený účet.

Závěrem chce město Sezemice spolu s Římskokatolickou farností v Seze-
micích požádat občany a podnikatelské subjekty, aby i v dnešní nelehké 
době o této sbírce popřemýšleli a dle svých možností na opravu historic-
kých mechanických varhan přispěli.

Milan Vrbiak a Vlastimil Plecháček

SLAVNOSTI BOŽÍHO TĚLA
Bývalo tradicí, že každoročně o Slavnosti Božího těla procházelo procesí 
ulicemi města ke čtyřem oltářům. Letos byla tato tradice obnovena i v Se-
zemicích. 29. května po devatenácté hodině jste mohli potkat zástup 
zpívajících a modlících se věřících. Křesťané tím veřejně vyjadřují živou víru 
v přítomnost Pána Ježíše v Eucharistii, která byla nesená ulicemi ke Kap-
ličce Sv. Josefa, pak k soše sv. Jana Nepomuckého za radnicí a potom do 
kaple Panny Marie u hřbitova. Zúčastnění tím zároveň vyprošovali milost 
a požehnání všem lidem dobré vůle. Děkujeme za toleranci a loajalitu, 
která nám byla zachována pro důstojný průběh této vzácné starobylé tra-
dice. Pořadatelé vám přejí pokoj a dobro.

Milan Vrbiak

POTŘEBUJEME PRACOVNÍ KLID O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH?
Přední světoví antropologové tvrdí, že současná doba je silně zraněná 
konzumizmem a liberalizmem. Jak tomu rozumět? 
Je zjevné, že hlavní společenskou hodnotou a měřítkem úspěšnosti či 
společenské úrovně se nyní stále více stává schopnost co nejvíce toho 
zkonzumovat, resp. nahromadit. Jde o snahu stimulovat smysly v jím 
vlastních rozkoších a příjemnostech ke stále větší intenzitě a s co nej- 
delším trváním. Jím, i když je žaludek plný, neboť nechci přerušit zakou-
šející chuť v ústech. Tím ale už nejde o přirozené živení se, ale nestříd-
mé zatěžování organizmu poškozující toxicitou (rakovina tlustého střeva, 
obezita). U vyšších vrstev této zmaterializované společnosti přistupuje 
také posedlost hromadit a opájet se vlastněním. Nepřevrací to pak staré 
moudré rčení „Být je víc, než mít?“
Kdo chce mít, musí hledat cestu: „Kde a jak na to vzít?“. Kupní síla po-
řizovatele bývá obvykle přímo úměrná podnikavosti a pracovní angažo-
vanosti. A tu dochází k dalšímu syndromu konzumizmu. Ti, kteří jsou 
silní a vynalézaví, vrhají se s nadlidským nasazením do procesu vyrábění 
a podnikání k dosažení všeho, čím jsou ve svých touhách spalováni. 

Je to dobře, anebo zle? Uvědomujeme si, že velká část tužeb našeho 
srdce byla probuzena nějakým podnětem zvenčí? Tržní ekonomika silně 
pracuje s průmyslem reklamy. Výrobci profesionálně vypracovanou psy-
choreklamou (dnes už tzv. cestou podprahového vnímání) dokáží zatížit 
naše přirozené potřeby k životu věcmi, které často i po prvním použití tvo-
ří mrtvý inventář skladišť domácností a později vrstvy smetištních homolí. 
A následky? Čas, kdy je člověk mladý, svěží a kdy jeho neopotřebova-
né smysly ještě citlivě vnímají, nám ukradne továrna, pracovní angažmá 
a někdy neskromná vlastní díla. Tu nejšťavnatější a nejkvalitnější etapu 
svého života omezíme na primitivní produkování. Chci říct, že nezřídka 
vyděláváme = setrváváme v ubíjejícím se produkování, abychom si moh-
li pořídit produkty, které skrytě mohou podvazovat naše štěstí – kvalitu 
samého života.

Konzumizmus plodí individualizmus. Tím, že konzumuji, zaměřuji 
vlastní pozornost převážně na sebe. Vyhledávám rozkoše, v nichž proží-
vám sebe, a ten druhý je z pozornosti vytlačován. Tak probíhá hra na vlast-
ním dvorečku, písečku – individualizmus. To vede ke krizi vztahů a k nej-
různějším zlořádům samé spravedlnosti. Jak obtížné je potom domluvit 
se na určitých pravidlech soužití, ohleduplnosti s těmi, kteří mají sociální 
rozměr živý a život nezredukovali na produkci pro konzum.
„Zlého se straň a k dobrému tíhni.“ K citlivějšímu rozlišení zla pak pomů-
že: „Nedělej druhému, co nechceš, aby dělali tobě.“
Těm, kteří zatím nechápou důležitost pasívní složky lidského bytí, nabízí-
me aspoň přátelskou domluvu dle výše citovaného pravidla: „Nedělej,…“ 
a pracovní klid o nedělích a svátcích si zasloužíme každý, i ty! I když tako-
vou potřebu zatím necítíš. 
I nejpracovitější sval organismu – srdce funguje v periodách. Stah – uvol-
nění. Proto tolik vydrží. Kromě nočního odpočinku potřebujeme vypnout 
alespoň v té sedmině týdne, v neděli. K čemu? Ke ztišení, oproštění se 
od hlukového odpadu strojů. Je nám vlastní zaposlouchat se do světa 
stejné přirozenosti. Naučit se kontemplovat tu kouzelnou harmonii pro-
středí, jak si listí vánkem šeptá, ptáci štěbetají v korunách stromů. Také 
my máme potřebu za slunného dne usednout do stínu a s někým sdílet 
obsahy, jimiž srdce přetéká. To lze pouze respektem společně domluve-
ného času. Žijeme při sobě. 
Jak to asi soused prožívá, když mu v jeho hostitelské roli v kruhu přátel 
sdílejících se pod pergolou nastartuji benzínovou sekačku anebo cirkulár-
ku. I přes otevřené okno ta asociace zavíjejícího stroje najednou navozu-
je široko daleko atmosféru deprimujícího pracovního dne. Anebo 
kolik probděných nocí zakusí někteří citlivější senioři doma a v penzio-
nech v létě o víkendech dlouho do noci. Jen proto, že na hřišti je disko-
téka a mladí chtějí rej. „Jsou z toho peníze!“ byl kdysi argument zodpo-
vědných za dobro všech. Kdyby si každý zamanul, že si bude dělat, co 
chce, právem silnějšího a drzejšího, pak by se prostředí našeho městečka 
změnilo v peklo na zemi. 
Liberalizmus – bezbřehá svévole, to vlastní dítě konzumizmu zaměřené-
ho na sebe, vyhání z našeho města užitečný řád.

Přátelé! Rozhodně neusilujeme o nějaký slepý obrat do minulosti. Ani se 
nejedná o krok namířený proti péči o dům, zahradu, vedení dětí ke smys-
luplným činnostem na čerstvém vzduchu a ani proti kutilům. Jistě je třeba 
mít shovívavost i s těmi, kteří z důvodu stavby bydlení jindy neseženou 
řemeslníka než v neděli. Jde nám ryze o kvalitativní kroky společného 
života s ohledem na přirozenost odvolávajíc se na dobrou zkušenost na-
šich předků. Těch, kteří jsou posedlí workoholizmem a sobecky ignorují 
prostředí, v němž žijí, snad není mnoho. Jenže hluk strojů v jejich rukách 
je silný. Tady je možné jediné řešení: „S kým se nedá domluvit, měl by být 
usměrněn pravidlem většiny.“ 

J. Kožnar, M. Vrbiak
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KVĚTNOVÉ A ČERVNOVÉ DNY V KNIHOVNĚ
I přes nepřízeň počasí, která panovala, jsme měsíc květen v knihovně za-
počali krásnými novými knihami. Již tradičně jsme navštívili pražský knižní 
veletrh a přivezli s sebou spousty knih. Můžete se tak těšit na nové best-
sellery, dobrodružné, napínavé či naučné knihy. Nezapomněli jsme ani 
na naše nejmenší či začínající čtenáře, které potěšíme krásnými pohádka-
mi či interaktivními knihami. Při příležitosti nových knih jsme uspořádali 
besedy se žáky zdejší základní školy. Besedy jsou zaměřeny nejen na nové 
knihy, ale také na čtenářskou gramotnost, kterou si děti mohou při ná-
vštěvě knihovny v malém písemném testě vyzkoušet. Celý měsíc květen, 
ale i červen se nesl a nese ve znamení knih. Ukončili jsme několikaměsíční 
soutěž „Lovci perel“, kterou vyhlásila Krajská knihovna Hradec Králové 
a která probíhala i v naší knihovně. Jednalo se o projekt v rámci podpory 
čtenářství mládeže a dětí. Nejlepšími lovci se stali: Čiháková Darja, Šes-
táková Sára a Bohušková Denisa. Tito výherci budou oceněni diplomem 
a krásnou literaturou na Dětském dni, který se bude konat 28. 6. 2013 
na hřišti TJ Spartaku. Všem těmto výhercům moc blahopřejeme a věříme, 
že i dále zůstanou našimi věrnými čtenáři. Jsme rádi, že věrnými „čtená-
ři“ nám zůstává i náš klub Betlemáček. S Betlemáčkem se scházíme při 
různých akcích, oslavách či jenom společném posezení a hraní. Poněvadž 
spousta dětí navštěvuje školku, scházíme se také i v odpoledních hodi-
nách. Takže maminky, můžete se svými ratolestmi přijít kdykoliv, rádi Vás 
tady uvidíme a sdělíme další plánované akce. Jednou z připravovaných 
akcí, určené všem ženám, bylo čtvrteční odpoledne pro ženy s kosme-
tikou Mary Key. Na ženy čekalo nejen jarní líčení, povídání o tom, jak 
pečovat o pleť, ale také si mohly osobně vyzkoušet péči o saténové ruce 
od paní Veroniky Janouchové. Nechyběl ani koutek s parfémy a tombolou 
plnou krásných dárků. Věříme, že si každá žena našla to své a že jsme tak 
ženám mohli zpříjemnit čtvrteční odpoledne. To však nebyla a není jediná 
akce. Mezi další z mnoha akcí patřilo také Pasování prvňáčků, která má 
tady již krásnou a dlouholetou tradici. O tom jak se dětem dařilo plnit 
úkoly a zda byly všechny odpasovány, se dozvíte v dalším článku…

Za dětské odddělení Iva Jarkovská

DĚTSKÝ DEN V DRAŽKOVĚ
V sobotu 8. června 2013 proběhly oslavy Dětského dne v obci Dražkov 
u Sezemic. V krásném slunečném odpoledni byl pro malé účastníky při-
praven pestrý program. Děti v průběhu dne plnily úkoly na různých sta-
novištích a za jejich splnění dostávaly ocenění v podobě sladkostí a drob-
ných dárků. Největší zájem ze strany dětských návštěvníků byl o skákací 
hrad a projížďky na koni nebo v koňském povoze. 

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří svůj volný čas věnovali 
organizaci programu a přispěli tak k hladkému průběhu celé akce. 
Těším se na spolupráci při příštím ročníku.                                    A. Kačer

KONEC PODOMNÍHO PRODEJE V SEZEMICÍCH
Každý z nás většinou zažil situaci, kdy u dveří domu nebo bytu zazvo-
ní neznámý člověk a začne Vám nabízet různé zboží jako hrnce, deky, 
vysavače atd., nebo služby, například levné volání, elektřinu nebo plyn 
a přesvědčovat vás, že je to za výhodných podmínek. Výsledkem uzavřené 
smlouvy bývá většinou skutečnost, že výhodné podmínky jsou výhodné 
pro prodávajícího, ale ne pro kupujícího, výjimečná cena pro vás je založe-
na na několikanásobném předražení, ze kterého je následně poskytnuta 
sleva a pokud se vám podaří koupit náhodou něco opravdu levněji, tak se 
většinou jedná o zboží z nekalé činnosti. Čeština má pro tento druh pro-
dejců výstižný název „šmejdi“. Triky šmejdů přes značnou informovanost 
z televize, rozhlasu a novin stále fungují. Neodbytnost a nevhodné prakti-
ky šmejdů často balancují na hraně agresivního chování. Zaměřují se pře-
devším na seniory a zneužívají jejich důvěřivosti k bezostyšnému okrádání.
Co to vlastně podomní prodej je? Za podomní prodej se pokládá nabídka 

a prodej zboží nebo služeb, kdy prodejci kontaktují dům od domu po-
tenciální zákazníky přímo v jejich domácnosti bez předchozí objednávky.
Vedle toho existuje pochůzkový prodej, kdy je prodej prováděn na veřejně 
přístupných místech bez prodejního zařízení. 
Omezení těchto způsobů prodeje lze provést na základě živnostenského 
zákona nařízením města formou tržního řádu. 
Rada města proto schválila dne 7. 5. 2013 Nařízení města č. 1/2013, Tržní 
řád s účinností od 1. 6. 2013, kterým se v Sezemicích a přisloučených ob-
cích zakazuje podomní a pochůzkový prodej. Při porušení tohoto nařízení 
hrozí prodejcům dle zákona o přestupcích pokuta do výše 30 000 Kč. Zá-
roveň se na občany obracíme se žádostí, aby v případě zjištění podomní-
ho nebo pochůzkového prodeje to neprodleně ohlásili na Městskou poli-
cii (telefon 466 330 156, mobilní telefon 602 413 250, e-mail: mestska.
policie@sezemice.cz) a v případě její nedostupnosti na Městský úřad 
Sezemice (telefon 466 741 011, e-mail: mesto@sezemice.cz).
Tržní řád naleznete na stránkách města na adrese 
http://www.sezemice.cz/narizeni-mesta/ds-10890/archiv=0&p1=306

Vlastimil Plecháček, místostarosta města 

PRÁZDNINY UŽ KLEPOU NA DVEŘE
A OTEVÍRAJÍ BRÁNY SPORTOVNÍHO AREÁLU SPARTAK
No, taky aby ne. Vzpomínáte, jak dlouhý je školní rok a jak krátké 
jsou prázdniny? My jsme se ale rozhodli tyto dvě části roku zpříjem-
nit všem dětem i rodičům dvěma akcemi ve sportovním areálu Spar-
taku Sezemice. Ta první nás čeká poslední školní den, tedy v pátek 
28. června. Od 17.00 hodin až do půlnoci je pro děti a dospěláky 
připraven pestrý program – soutěžní desetiboj o ceny, houpačky, 
módní přehlídky letních a svatebních šatů Svatební agentury Amo-
roso Pardubice, hvězdáři, vojenská technika (vozy WC 51, 52, 57 
a Willis) z Klubu vojenské historie, kosmetika Oriflame, živá zvířa-
ta (liška, kuna, sova, dravci) ze Záchranné stanice Pasíčka, míchané 
nápoje a barmanská show Petra Hurty, bohaté občerstvení, taneční 
vystoupení a spousta dalších. 
Po 19. hodině se můžete těšit a populární trio Chorus. Známé hity 
v podání Niny, Jaromíra a bubeníka Michala nenechají nikoho určitě 
v klidu. Věříme, že nezůstanete doma i vy a společně odstartujeme 
tuto příjemnou část roku – vysněné prázdniny. Všem partnerům akce 
moc děkujeme za realizaci a těšíme se společně na další setkání.
Vám všem přejeme krásné léto a spoustu zaslouženého odpočinku.

Marie Schillerová, komise školství a kultury

SKAUTI HLÁSÍ HISTORICKÝ ÚSPĚCH
Jako mají všichni sportovci svou nejvyšší ligu, tak i skauti mají svou nej-
vyšší soutěž. Pro skauty ve věku 10 až 16 let je to tzv. Svojsíkův závod 
(soutěží se ve vědomostech, fyzické zdatnosti, vytrvalosti, zručnosti).  
4. května se konalo základní (okresní) kolo tohoto závodu v Lázních Boh-
daneč a za pěkného počasí a nebezpečné konkurence naši skauti skončili 
na neuvěřitelné stříbrné příčce a postoupili do krajského kola. Za celou 
historii sezemického skautu se to nikomu nepovedlo! Krajské kolo pak 
proběhlo o víkendu 7. až 9. června, soutěžilo se od příchodu v pátek 
navečer do nočních hodin (mimo jiné v Podlažickém klášteře – celý ten-
to víkend se totiž nesl na téma záchrana světa od Ďábla, podle Ďáblo-
vy bible, která zde byla napsána), v sobotu celý den až do noci, včetně  
přesunu již postaveného tábořiště a v neděli do oběda. Disciplín bylo snad 
přes třicet, a ikdyž se s tím naši skauti rvali statečně, nestihli vše a skončili 
na předposlední příčce. Zdá se to jako neúspěch? Naopak, je to velikán-
ský zdar, vždyť jsme se účastnili závodů, kde byla jen elita skautů z Pardu-
bického kraje! Za dva roky jim to natřeme. Skautské středisko chce tímto 
poděkovat všem, kteří se účastnili prvního, či druhého závodu: Martinu 
Petrusovi, Radovanu Martincovi, Lucce Vyhnálkové, Martinu Štěpánkovi, 
Petru Novákovi, Petru Podmalovskému a Honzovi Novotnému.
Stěhování tábořišť. Na konci května a na začátku června jsme rušili 
a stěhovali dvě tábořiště. I přes velké nároky na koordinaci se vše povedlo 
a rádi bychom tímto poděkovali městu Sezemice a jeho technické skupině 
za vstřícnost a ochotu při technickém zajištění této činnosti.

Prosinec 2012: Julie Haklová

Únor 2013: Karolína Píchová

Březen 2013: Matyas Malý

Duben 2013: Adam Chocholouš

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním 
osobních údajů svého děťátka.

Narozeníček
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FOTBALOVÁ SEZONA 2012–2013
Zakončili jsme fotbalovou sezónu 2012–2013 okresního přeboru kate-
gorie starší přípravky hráčů do 10ti let – Holicko. Sezóna se nám jako 
i v předchozích letech opět povedla. Kluci hrají hezký kombinační fotbal 
a můžu říct, že patří mezi nejlepší týmy jak Pardubického, tak i Holického 
regionu ve své kategorii! Z 18ti zápasů jsme 17x vyhráli a pouze 1x (a to 
jen o jeden gól) prohráli. Nastříleli jsme 199 gólů a inkasovali jen 30 gólů! 
Já, jako trenér (a rodič), jsem na kluky moc a moc pyšný a vážím si jich 
za to, co se za ty čtyři roky, co jsme spolu, po fotbalové stránce naučili.

Děkuji všem rodičům (babičkám a dědům), kteří je doprovázeli na každý 
trénink, zápas nebo soustředění a hlavně za každého počasí. Vedli je tak 
k pravidelné tréninkové docházce, což je u mladších dětí moc důležité!
Já se musím „bohužel“ s těmito dětmi letos rozloučit, protože přecházejí 
do kategorie mladších žáků. Přeji jim, aby se jim stále dařilo, aby měli 
„hodnějšího pana trenéra“ a hlavně aby zůstali super kluky, jako byli 
doteď. Kluci, díky.
Soupiska: Holeček Ondra, Fous Míša, Hajník Ondra, Horyna Štěpán, Karel 
Vojta, Mareš Dan, Novák Adam, Reinberk Pavel, Sušil Denis, Vališ Honza, 
Vohradník Víťa, Reinberg Pavel.                                                     Petr Sušil

FINÁLOVÝ TURNAJ O PŘEBORNÍKA OKRESU PARDUBICE
V sobotu 9. června se starší elévové zúčastnili finálového turnaje o mistra 
okresu. Suverénně jsme vyhráli základní část, když jsme postupně zdo-
lali pozdějšího vítěze Lipoltice 5:0, největšího favorita FK Pardubice 4:0, 
Moravany 3:1 a FK AS Pardubice 6:2. V semifinále jsme znova narazili 
na Lipoltice. Brzo jsme prohrávali, ale dokázali jsme dvěma góly zápas 
otočit. Zatlačili jsme soupeře, vytvořili jsme si spoustu šancí, ale nedokázali 
je proměnit. Lipoltice z ojedinělé šance vyrovnaly. Poté jsme neuspěli v pe-
naltové loterii a přišli o zasloužené finále. V souboji o 3. místo jsme přehráli 
FK Pardubice a trošku si napravili zklamání z předešlého zápasu. I přesto, 
že jsme neprohráli ani jeden zápas, měli skóre 23:6 a Hajník se Sušilem byli 
nejlepšími střelci turnaje, jsme získali „pouze“ bronzové medaile. Pro tre-
néra Sušila i rodiče však byli naši borci jednoznačně nejlepším mužstvem 
na turnaji. Sestava: Holeček, Hajník, Mareš, Sušil, Karel, Novák, Vohradník, 
Teplý. Podrobnosti z tohoto turnaje a vše o sezemickém fotbalu najdete 
na spartak.websnadno.cz

HISTORIE CYKLISTICKÉHO ZÁVODU V SEZEMICÍCH
– „MEMORIÁLU JARKY KRÁTKÉHO“
Tento závod má v Sezemicích dlouholetou tradici, která započala závodem 
v roce 1966 a letos 5. 5. 2013 se konal jeho 38. ročník. Závod se koná 
na uctění památky sezemického občana Jaroslava Krátkého, jehož rodina 
stále žije v Sezemicích a jejíž příslušníci se podílejí na organizaci tohoto 
závodu. Jaroslav Krátký byl nejen vynikající cyklista. Např. byl několikrát 
členem družstva ČSR v Závodu míru, v roce 1954 vyhrál Mistrovství re-
publiky na silnici, v roce 1957 vyhrál závod Karlovy Vary – Praha – Karlovy 
Vary, v letech 1954 a 1958 byl druhý v závodu Kolem Slovenska, třetí byl 
v závodě Vídeň – Brno – Pardubice – Praha atd. 
Byl ale i obětavý propagátor cyklistiky v pardubickém regionu. Přivedl 
k cyklistice mnoho pozdějších špičkových cyklistů – několikanásobných 
reprezentantů v Závodu míru Josefa (Emana) Křivku a Oldřicha Mládka, 
několikanásobného mistra republiky ve sprintu a v tandemech Jaromíra 
Řehounka, několikanásobného cyklokrosového mistra republiky Jana Han- 
zla, Zdeňka Rázla a další tehdy známé cyklisty. Do roku 1948 byl mno-
holetým předsedou Klubu českých velocipedistů Holice. Od padesátých 
let byl rozhodčím I. tř. dráhové i silniční cyklistiky a desítky let nadšeným 
cykloturistou. Byl také zručným mechanikem a později i výrobcem závod-
ních kol zn. AJAKS, na kterém závodil např. Jaromír Řehounek. Proto se 
na jeho počest jezdí v Sezemicích Memoriál, který nese jeho jméno.

Memoriál se zpočátku jezdil jako otevřený cyklistický závod. Byl velmi po-
pulární, a tak se v osmdesátých letech min. stol. jel několikrát povinně pro 
reprezentanty jako nominační pro Závod míru. Až do roku 1998 se jezdil 
po trase Sezemice – Časy – Holice – Ředice – Sezemice.
Po současném okruhu se jezdí až od r. 2003, kdy po čtyřletém přerušení 
se pořádání a organizace závodu ujalo Sdružení cyklistů Pardubicka (SCP). 
Závod je nyní zařazen mezi závody Extra ligy masters, tzn. veteránů (od 30 
let), v první skupině kategorie A ale vždy startují i závodníci mladší kate-
gorie A1. Letošního závodu pod číslem 3 se zúčastnilo 185 dospělých zá-
vodníků a závodnic a dva mladí závodníci, tzv. kadeti. Okruh závodu měří 
15 km a závodníci ho absolvovali podle svých věkových kategorií (A-E) od 
3 do 8 okruhů. Sezemického závodu se zúčastňují i závodníci a závodnice 
zvučných jmen. Už po řadu let např. vídáme na startu kategorie nejstar-
ších několikanásobné mistry Evropy a světa v silniční cyklistice Bohumilu 
Lomovou a Petra Bauera, nebo známé závodníky z mistrovských mezi- 
národních i republikových závodů, jako Zdeňka Makoně, Zdeňka Karáska 
a další, z SCP Milana Mattuše, Václava Bečku a Libuši Němcovou, sezemic-
kou rodačku. Letošní závod navzdory několika lehčím zranění, ale zato při 
dobrém počasí proběhl skvěle a to i díky zkušeným organizátorům z SCP.

Závod v Sezemicích má velkou podporu Městského úřadu, který je nejen 
jedním ze sponzorů. Poskytuje ale i pomoc organizátorům závodu účastí 
příslušníků své Městské policie a Hasičského sboru Sezemic na řízení do-
pravy ve městě a na křižovatkách cyklookruhu. Všem proto patří podě-
kování. Zástupce vedení města se proto i účastní udělování cen vítězům. 
Dalšími sponzory závodu, kterým též patří poděkování, jsou Elektrárny 
Opatovice, a. s., Služby města Pardubic a. s., CZ-POINT – lícové cihly, Čes-
ký rozhlas Pardubice, Pavel Petr – jízdní kola Živanice, sezemické firmy 
RCD, Inmont v. o. s., Pekařství Mareš, Autodoprava Jiří Rudolf, HKP, Řezka, 
Chmelík Žoha aj. 
Něco o SCP, které je v současné době organizátorem Memoriálu
V r. 2001 založila hrstka cyklistických veteránů v čele s Ladislavem Ště-
pánkem Sdružení cyklistů Pardubicka (SCP). Hlavním cílem sdružení bylo 
znovu navázat na slavnou cyklistickou minulost Pardubic a dále ji rozvíjet. 
Do SCP se sdružilo několik výborných závodníků cyklistů, kteří v katego-
rii Masters (veteránů) dobře reprezentovali a stále reprezentují Pardubice 

v Českém poháru a dalších republikových závodech, ale také na závodech 
v zahraničí až po Mistrovství světa v cyklistice. V minulosti to byli S. Venc-
lovský, K. Hasoň, V. Bečka, L. Vlček ml., S. Kepl, M. Krannich, V. Moravec, 
J. Hedvičák, J. Večeře, L. Štěpánek a M. Mattuš. V současné době mezi 
úspěšné závodníky stále patří M. Mattuš, a V. Bečka. V mladších kate-
goriích mužů na různých závodech a maratonech se zase dobře umísťují  
L. Mittner, V. Karger. Také v kategorii žen máme velmi úspěšnou závodnici 
L. Němcovou, rodačku ze Sezemic, která si od roku 2007 dobře vede 
nejen v domácích závodech, ale i na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 
masters, kde se vždy umisťuje na pohárovém místě.
SCP si při svém založení kromě jiných cílů vytyčilo znovu obnovit v Seze-
micích cyklistický závod „Memoriál Jaroslava Krátkého“ a ve Slatiňanech 
závod Českého poháru masters „Monaco“, což se s úspěchem podařilo. 

Sport

Pane trenére moc díky. 
Snad Vás i pana Kutílka  
v dalších letech nezklameme. 

Vaši kluci
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STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Začátkem dubna se na plzeňské střelnici konalo „Mistrovství ČR mlá-
deže 2013“ ze vzduchových zbraní. Soutěžilo se v disciplíně VzPu30 ran 
vleže, v kategorii chlapci a dívky do 12 a 14 let. Tento důležitý závod 
jsme si nemohli nechat ujít, a tak s trenéry odjeli J. Puhlovský, F. Rotrekl,  
R. Rážek, V. Vinkler, L. Vyhnálková a samozřejmě nesměli chybět ani rodi-
če. Po nezbytných, ale povinných formalitách se všichni vydali na obhlíd-
ku celého areálu střelnice, protože děti i rodiče tu byli poprvé. Konkurenci 
jsme měli velikou. Stejně jako my i děti z ostatních klubů z celé republiky 
přijely předvést své nejlepší výkony. Nervy všem pracovaly na plné ob-
rátky (hlavně rodičům), ale děti odvedly na palebné čáře to nejlepší, co 
uměly. Výsledky všech zúčastněných byly našlapané, a tak do poslední 
chvíle jsme nevěděli, jak si stojíme. A pak už to bylo černé na bílém. Ze 
43 chlapců si J. Puhlovský nástřelem 298 bodů vystřílel nádherné 2. mís-
to, osmé obsadil za 297 bodů F. Rotrekl, třinácté s 293 body R. Rážek  
a V. Vinkler skončil třicátý s 286 body. Z 25 závodnic se L. Vyhnálková 
umístila na 13. příčce za 292 bodů. 

Z šestnácti družstev si sezemické ve složení J. Puhlovský, F. Rotrekl, L. Vyh- 
nálková vybojovalo tu nej, nej, nejvyšší příčku – 1. místo nástřelem 
887 bodů. Druhé družstvo reprezentující Pardubické krajské sdružení 
 složené ze střelců SSK Sezemice a SSK Pomezí skončilo nástřelem 878 
bodů na slušném 6. místě. Radost z vítězství byla obrovská. Slavnostní 
předávání cen se konalo v zaplněné finálové hale. Našemu zlatému druž-
stvu byl udělen titul „MISTR ČR pro rok 2013“. Domů jsme si odváželi 
zlatou a stříbrnou medaili, krásné poháry, tašky plné dárků a dort ve tvaru 
terče. Vítězství jsme ještě týž den náležitě oslavili dětským šáněm a dort 
jsme ztrestali tím, že jsme ho snědli.
Příjemné překvapení nám přichystal T. Čihák a J. Forman. Oba odjeli  
1. 5.–5. 5. 2013 do Plzně na Český pohár, který byl zároveň i kontrolními 
závody reprezentace. Jakub se nestačil ani rozkoukat a už odjíždí směr 
Francie na Evropskou ligu mládeže jako člen pistolového reprezentač-
ního družstva. I jeho zásluhou si družstvo vedlo dobře, a tak se mohlo 
zúčastnit spolu s Jakubem 7. 6.–8. 6. 2013 dalšího kola v německém 
Suhlu. Tomáš si v Plzni odstřílel závody a svými výbornými výsledky uká-
zal, že umí, zaslouženě byl opět zařazen do české reprezentace a zajistil si 
nominaci na Světovém poháru v německém Mnichově. Zde se utkal 
24. 5.–26. 5. 2013 se střelci z celého světa v disciplíně LM 60 ran vleže  
– kategorii MUŽI. Po vyřazovacích závodech se v konečném výsledku 
umístil na 30. příčce výsledkové listiny. Je to opravdu slušný úspěch a oba 
kluci nám dělají velkou radost a připojili se ke špičkovým střelcům.
I když vzduchovková sezóna skončila, v Šumperku se pořádá pro děti do 
15ti let pětikolový závod „Šumperská liga mládeže“. Po třech kolech 
se zatím řadí svými výsledky mezi ty nejlepší naši J. Puhlovský, F. Rotrekl 
a V. Vinkler. A už tu máme sezónu malorážkovou a v Ostravě se podařilo 
dobře odstřílet K. Procházkové, L Hrobařové, L. Vyhnálkové a O. Kame-
nickému první kolo Českého poháru talentované mládeže. Čekají je ještě 
dvě kola, a když se zadaří, i finále.
Nesmíme však zapomínat, že máme i dospělé závodníky, kteří sezemický 
klub slušně reprezentují na střeleckých soutěžích. Například na pardubic-
kou střelnici jezdí pistoláři T. Rotrekl, B. Teplý, V. Hájek, K. Málková, S. Ho-
záková a spolu s J. Adamovou a J. Novákem se zúčastňují závodů v puš-
kových disciplínách v Plzni, v Hradci Králové, v Luži, v Nových Lesích atd.
Již popáté proběhla 8. 6. 2013 na sezemické střelnici tradiční soutěž ve 
střelbě z pistole ráže 9 mm – Memoriál Josefa Planky. Závodu se zú-
častnilo 25 střelců, přičemž jasným favoritem byla vítězka předchozích 
dvou ročníků Radka Plačková. Nervozita z obhajování zlata se sice po-
depsala na výsledku prvního kola, ale kolo druhé už zakončila přesvědči-
vým vítězstvím. Potřetí v řadě tedy obsadila první místo a sebrala tak vítr 
z plachet některým ambiciózním soupeřům. Druhé místo si vystřílel Petr 
Vlasák a třetí skončil Milan Kršík. Bonus pro účastníky soutěže připravil 
Jan Rudolf, který zájemcům poskytl možnost vystřelit si z perkusní pušky 

a zároveň živě předvedl kompletní historickou uniformu. Jistou ruku přeje 
do dalšího ročníku všem soutěžícím pořadatel Ivo Ender.
Ve dnech 23.–28. června se ve Zlínském kraji budou konat HRY VI. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky. Na základě dosažených 
výsledků byli nominováni pistoláři J. Forman, K. Málková a puškaři O. Ka-
menický, L. Hrobařová, kteří spolu s trenérem F. Čihákem budou reprezen-
tovat Pardubický kraj. A přejeme jim, aby ho reprezentovali dobře. 
Závěrem bychom chtěli dětem popřát úspěšné ukončení školního roku 
a zasloužené lenošení o prázdninách a dovolených.             SSK Sezemice

TJ SPARTAK SEZEMICE – SPORT PRO VŠECHNY
Na hřišti TJ Pardubičky se uskutečnila 15. května regionální soutěž v leh-
koatletickém víceboji žactva, tj sprint, skok do dálky, vytrvalostní běh 
a hod do dálky. 
Mladší žactvo rok nar. 2004 a mladší
Iva Fousová 1. místo, Terezie Koubková 4. místo, Anna Krejčíková 8. mís-
to, Karolína Kopecká 15. místo, Jana Žáčková 16. místo, Petra Rudolfová 
20. místo
Zbyněk Vašek 1. místo, Martin Svatoň 2. místo, Tomáš Ulrych 3. místo.
Mladší žactvo rok nar. 2002–2003
Veronika Rudolfová 9. místo, Michal Fous 2. místo, David Vlasák 4. místo
Starší žákyně rok nar. 1998–1999
Lucie Sádecká 2. místo, Barbora Lohniská 3. místo
Postupové krajské kolo se konalo 25. května na hřišti ZŠ Benešovo 
nám., Pardubice. Iva Fousová obsadila 2.místo, Tomáš Ulrych 2. místo, 
Zbyněk Vašek 3. místo, Martin Svatoň 4. místo, David Vlasák 5. místo, 
Michal Fous 6. místo, Lucie Sádecká 5. místo, Barbora Lohniská 6. místo.

Republikové kolo se uskutečnilo 8. června na Atletickém stadionu 
Emila Zátopka, Houška, TJ Stará Boleslav.
Ve svých kategoriích dosáhli postupující závodníci výborných výsledků. 
Iva Fousová 6. místo, Zbyněk Vašek 7. místo, Martin Svatoň 16. místo, 
Tomáš Ulrych 17. místo
Také předškoláci si zazávodili v rámci regionální soutěže v atletickém více-
boji. Tato soutěž složená z běhu na 20 m, skoku z místa a hodu tenisovým 
míčkem proběhla 16. května na hřišti v Pardubičkách. 
Dívky rok nar. 2009 – Kateřina Hynková 7. místo, Kateřina Váchová  
9. místo, Tereza Zelendová 10. místo, Ema Nožičková 11. místo.
Dívky rok nar. 2007 – Lea Nožičková 6. místo, Lucie Řezníčková 8. místo
Dívky rok nar. 2006 – Denisa Eliášová 4. místo, Eliška Krejčíková 5. místo
Chlapci rok nar. 2009 – Kryštof Minici 5. místo, Jakub Kolík 7. místo
Chlapci rok nar. 2008 – Jakub Pilný 3. místo, Vít Mareš 11. místo
Chlapci rok nar. 2007 – Matěj Kolík 3. místo
Chlapci rok nar. 2006 – Vojtěch Hendrych 1. místo, Viktor Minici  
6. místo, Nicolas Gross 8. místo                                 Za SPV Anna Remešová

Letos se poprvé touto formou loučím s cvičením pro Rodiče s dětmi a o to 
víc se těším na příští školní rok. Celkem se za rok 2013 přihlásilo 42 dětí 
a společně s jejich rodiči jsme se scházeli v tělocvičně každý čtvrtek. Vy- 
užili jsme všechna nářadí, náčiní a snažili jsme se mít hodinu pestrou nejen 
na hru, ale hlavně na tělesný rozvoj. V zimních měsících byla účast bohatá 
a tělocvična nabitá, při letním počasí jsme si zacvičili venku na školním 
hřišti. Během cvičebního roku se děti zúčastnily soutěže v gymnastickém 
víceboji a soutěže v atletickém víceboji. A přivezly si medaile, krásné zá-
žitky a chuť dál sportovat. Děkuji všem rodičům za pomoc při hodině 
cvičení, děkuji za povzbuzení a celkově příjemnou atmosféru.
V příštím roce plánuji s cvičením pokračovat přibližně ve stejnou dobu. 
Pokud bude zájem, ráda bych v dopoledních hodinách otevřela hodinu 
cvičení pro Rodiče s dětmi do 3 let.
Také bych touto cestou chtěla poděkovat paní Kopecké, která mi je stále 
velkou oporou, a bylo těžké navázat na její dlouholetou úspěšnou tradici.
Přeji krásné odpočinkové léto, na které všichni čekáme.

S pozdravem Tereza Srazilová
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Inzerce

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

Vít Centner

533 22 Býšť 150  tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

Výstavba 26-ti rodinných domů v Sezemicích

pořizovací cena rodinných domů 4+1
od 1,69 mio Kč bez DPH

zdarma obestavěný prostor navíc oproti domům se sklonitou 
střechou, výškově plnohodnotné místnosti patra, žádné nárazy 
hlavou o šikmé podhledy podkroví (ploché zastřešení) 

jedná se o lokalitu 26-ti pozemků vzdálených 
cca 5 km od Pardubic, 17 km od HK 

lokalita je umístěna na jednom z nejvyšších míst města, 
tudíž riziko záplav dané oblasti je minimální 
(lokalita za bývalou Botanou směrem na obec Kladina)

Více na: www.stavitelstvilutera.cz 
E-mail: info@stavitelstvilutera.cz
Tel/fax: 466 931 140

Dne 17. června 2013 oslavil 
své devadesáté páté narozeniny 
bývalý učitel pan Václav Pánek, 
který je současně nejstarším obyvatelem 
města Sezemice.
Popřát mu přišla Zdeňka Karlová 
a Marcela Matúšů za komisi pro občanské 
záležitosti a starosta města Martin Staněk.

Nesahejte na nás!
Pokud srnče v klidu leží, je vše v nejlepším 
pořádku. Jedenáctý den po narození 
už začíná chodit se svou matkou. 
Opuštěné srnče zmateně 
pobíhá, píská a kvílí. 
Je slyšet půl 
kilometru daleko.

Zajíci nemají pelech. Samice rodí mláďata 
například uprostřed louky. Malí zajíčci 

v klidu čekají a krmí se až v noci. 
Zaječice je schopna nakrmit 
i cizí mláďata. Malého zajíce 

z frekventované cesty 
můžete přenést jen 

za pomoci kusu dřeva 
nebo lopaty a maximálně 
do vzdálenosti 10 metrů.

Mládě, na které sáhnete, zabíjíte!
V lepším případě ho odsoudíte k životu v zajetí!

Pouze zraněná mláďata potřebují lidskou péči. Tu jim poskytnou odborníci ze záchranných stanic. 
Kontakty na nejbližší záchranné stanice naleznete na www.zvirevnouzi.cz nebo si je vyžádejte na adrese: 

Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4, tel.: 222 516 115 nebo 774 155 155.

Vydání tohoto plakátu podpořili:
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