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Při odhalení sochy Alfréda Bartoše se sešlo 
v Sezemicích mnoho význam    ných hostí
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I letos byla součástí posvícenské zábavy Sezemická lávka. Její 55. ročník se konal
v neděli 19. 8. 2007 a jako každoročně ji pořádal TJ Spartak Sezemice – oddíl kopa-
né. Počasí bylo více než příznivé a slibovalo prožití pěkného dopoledne. Ten kdo při-
šel na břehy řeky Loučná,mi dá jistě za pravdu, že se rozhodně bylo na co dívat.
V pravidlech ani v disciplínách se léta nic nemění,a tak jen stručně zopakujme, že
soutěžící měli za úkol přejet 22 m dlouhou a 20 cm širokou lávku a to ve dvou kate-
goriích: Kola a Trakař. Kategorie Kola se hemžila novými a mladými závodníky, kteří ji-
stě vytrvají a časem se jim podaří lávku pokořit. Letos však spíš lávka pokořovala je.
Z 19 závodníků se pouze 4 podařilo přejet na druhou stranu. A to nebyli žádní no-
váčkové, jejich jména se pomalu, ale jistě stávají v této kategorii pojmy. Vítězem s nej-
pomalejším časem, tak jak to vyžadují pravidla, se stal Ječný David, s 21vteřinami.
Velký bojovník Ivo Brett ani letos nedosáhl na první místo a s časem 19 vteřin skončil,
tak jako v loňském roce, na druhém místě. Třetí byl Řehák Robert se 14 vteřinami. 

Čtveřici těch, kterým se po-
dařilo lávku přejet doplňu-
je Albrecht Jiří. Letos byl
sice nováčkem, ale v příš-
tím ročníku o něm jistě ješ-
tě uslyšíme. Pořadatelé ta-
ké udělili cenu nejmlad-
šímu bojovníkovi, kterým
byl Hrdý Martin (ročník 2000). Divácké sympatie měl závodník Ryšina Dan, který měl
ve druhém kole ošklivý pád a přesto závod dokončil a zúčastnil se i druhé kategorie.
Tou byl Trakař. I tady pravidla asi už znáte. Jeden sedí, druhý se veze, rychle přejet
tam, vyměnit se a rychle zase zpět. A zatím co v kategorii Kola převažovali nováčko-
vé, v této kategorii se vydávaly na trať páry, které již dobře věděly, co je čeká. Někteří
se na to oblékli do slušivých kostýmů, jiní volili zvláštní styly jízdy. Diváci se rozhodně
dobře bavili a skvěle své
favority povzbuzovali. Na
trať se vydalo 24 párů a 14
z nich bylo po jejím absol-
vování suchých. Vítězný
čas byl 27 vteřin a nejpo-
malejší čas 3 minuty 28 vte-

řin. Dvojice Brett a Joska startovala sedmá. A zdálo se, jako by si Ivo řekl: „Tentokrát
mi to první místo neuteče“. A přímo neuvěřitelnou jízdou tato dvojice vyhrála. Pro ji-
stotu však Ivo ještě vyměnil partnera za Jeníka a dojeli si společně pro druhé místo.
Velký boj se rozpoutal o místo třetí. Dvě dvojice měly shodné první časy a tak se jela
rozhodující jízda. Ryšina a Brandýský dali do své jízdy všechno a bojovali až do po-
slední chvíle. Na zpáteční cestě však skončili v Loučné a tak dvojici Vlasák–Plaček sta-
čilo lávku přejet. To se jim také podařilo a obsadili třetí místo. Náš obdiv i sympatie
měly dva smíšené páry. Rudolfová–Rudolf a Uhlířová–Pýcha. Jeli vážně skvěle. A co
ceny? Vítězové obou kategorií obdrželi zajímavé ceny, které darovali: TJ Spartak
Sezemice, Potraviny Klábeneš, Město Sezemice, Hospoda na hřišti, Autodoprava
Rudolf a Marek Levinský. Děkujeme. Stejně tak je třeba poděkovat těm, kteří lávku
stavěli, bourali a zajišťovali hladký průběh závodu. Jejich cílem bylo připravit Vám
příjemné pouťové nedělní dopoledne. Myslím, že se jim to povedlo.

Petra Procházková
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 6. 2007

Usnesení č. Z/21/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
schvaluje
Usnesení č. Z/22/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědo-
mí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání zastupi-
telstva města.
Usnesení č. Z/23/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí petici rodičů žáků 8. ročníku Základní školy Sezemice

týkající se nesouhlasů rodičů se zrušením jedné třídy 8. ročníků 
II. bere na vědomí rozhodnutí rady o udělení výjimky v počtu žáků v de-

vátých třídách ve školním roce 2007–2008 
III. konstatuje, že zastupitelstvo města nemůže zasahovat do pravomocí

základní školy ani do pravomocí rady města, které jsou jim vyhrazeny
zákony, a proto nemůže zamítnout záměr základní školy zrušit jednu tří-
du současného 8. ročníku.

Usnesení č. Z/24/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §17 záko-
na č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. bere na vědomí

1. důvodovou zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok
2006

2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2006 provedeného
podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že v souladu s §10
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky

3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok
2006 provedené podle §27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konsta-
tuje, 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
2006 provedené podle §27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konsta-
tuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které
by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků

II. souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje závěrečný účet
Města Sezemice za rok 2006 bez výhrad
Součástí závěrečného účtu je: 
1. plnění příjmů v plném členění podle rozpočtové skladby
2. plnění výdajů dle závazných ukazatelů
3. plnění výdajů dle rozpisu rozpočtu
4. vyúčtování zák. školy k 31. 12. 2006, zpráva z kontroly hospodaření
5. vyúčtování mat. školy k 31. 12. 2006, zpráva z kontroly hospodaření
6. přehled o stavu na účtu bytového fondu (140 bj.) k 31. 12. 2006
7. zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2006 Města Sezemice
8. zpráva o inventarizaci majetku za rok 2006
9. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

10. vyúčtování sociálního fondu za rok 2006
11. výpočet dluhové služby města za rok 2006

III. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2006 a souhlasí s pře-
vodem zůstatku sociálního fondu na rok 2007

IV. schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Mateřské
školy v Sezemicích ve výši 77 905,22 Kč a jeho rozdělení takto:
přidělit: do fondu odměn částku 10 000 Kč

do fondu rezervního 67 905,22 Kč
V. schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Základní

školy v Sezemicích ve výši 38 874,66 Kč a jeho rozdělení takto:
přidělit: do fondu odměn částku 27 300 Kč

do fondu rezervního 11 574,66 Kč
Usnesení č. Z/25/3/2007
Zastupitelstvo města dle §39 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná

za rok 2006
II. schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2006 bez výhrad
Usnesení č. Z/26/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle §16 
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočto-
vé změny č. 1–6 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukaza-
telů 1/2007
Usnesení č. Z/27/3/2007
Zastupitelstvo města dle §15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování
hospodaření města k 31. 3. 2007
Usnesení č. Z/28/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu, bere ji na vědo-
mí a
I. souhlasí se zpracováním územního plánu Sezemic (katastrální území

Sezemice nad Loučnou, Dražkov nad Labem, Kladina, Lukovna, Po-
čaply nad Loučnou, Velké Koloděje a Veská) dle důvodové zprávy 

II. určuje zastupitele B. Kopeckého, který bude spolupracovat s pořizova-
telem v jednotlivých etapách pořízení územního plánu Sezemic

Usnesení č. Z/29/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 691/6 v k. ú. Velké

Koloděje byl zveřejněn v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů

II. schvaluje převod části pozemku p. č. 691/6 o výměře 162 m2, který je
dle geometrického plánu č. 176–17/2007 označen jako pozemek
p. č. 691/11 v k. ú. Velké Koloděje, z majetku Města Sezemice do ma-
jetku tří spoluvlastníků, a to za cenu v místě obvyklou, určenou znalec-
kým posudkem, přičemž náklady na vyhotovení znaleckého posudku ja-
kož i náklady spojené s registrací kupní smlouvy u katastrálního úřadu
uhradí kupující 

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku podle bodu II. tohoto usnesení

Usnesení č. Z/30/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 634/8 v k. ú.

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

II. schvaluje převod pozemku st. p. č. 634/8 pod garáží v k. ú. Sezemice
nad Loučnou z majetku Města Sezemice do majetku pana Aleše
Nešetřila, a to za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, náklady spojené s re-
gistrací kupní smlouvy uhradí kupující.

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku podle bodu II. tohoto usnesení

Usnesení č. Z/31/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 789 a garáž 

na pozemku st. p. č. 789 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn
v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů

II. schvaluje převod pozemku st. p. č. 789 a garáže na pozemku st.
p. č. 789 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Města Sezemice do
majetku manželů Lenky a Libora Novákových, a to za kupní cenu ve vý-
ši 200 000 Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
1 375 Kč a náklady spojené s registrací kupní smlouvy uhradí kupující

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku podle bodu II. tohoto usnesení

Usnesení č. Z/32/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1914/5 v k. ú. Sezemice

nad Loučnou formou darovací smlouvy z majetku pana Jiřího Rudolfa
do majetku Města Sezemice, přičemž náklady spojené s převodem po-
zemku uhradí Město Sezemice

II. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu I. tohoto usnesení 

Usnesení č. Z/33/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí
s převodem pozemku p. č. 430/3 v k. ú. Veská z majetku Města Sezemice
Usnesení č. Z/34/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí zprávu o duplicitním vlastnictví k pozemkům v k. ú.

Sezemice n. Loučnou a k. ú. Veská a dále skutečnost, že bude s paní
Vlastou Kamenskou uzavřena dohoda, podle které pozemek č. 1841/9
v k. ú. Sezemice n. Loučnou zůstane ve vlastnictví Města Sezemice.

II. schvaluje 
1. převod pozemků p. č. 460/15 a 460/29 v k. ú. Veská z majetku paní

Naděždy Blažkové do vlastnictví Města Sezemice, a to za cenu ve vý-
ši 10 Kč/m2

2. převod pozemků p. č. 460/16 a 460/30 v k. ú. Veská z majetku paní
Miluše Dvořákové do vlastnictví Města Sezemice, a to za cenu ve vý-
ši 45 Kč/m2

III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemků p. č. 460/16, 460/30, 460/15 a 460/29 v k. ú. Veská do majet-
ku Města Sezemice

Usnesení č. Z/35/3/2007
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle ustano-
vení §84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
I. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění a dopl-

ňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
systému nakládání s vybranými výrobky a zařízeními, bioodpadem a se
stavebním odpadem na území města Sezemice (vyhláška o nakládání
s odpady)

II. schvaluje znění předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky
č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 1/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými
výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na území
města Sezemice (vyhláška o nakládání s odpady)

III. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 v souladu s §12
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Usnesení č. Z/36/3/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje
vstup Města Sezemice v rámci Svazku obcí Loučná do MAS – Region
Kunětické hory. 
Usnesení č. Z/37/3/2006
Zastupitelstvo města vydává programové prohlášení na volební období
2006–2010





Malé ohlédnutí za oslavami k výročí 780 let založení 
města Sezemic objektivem našeho fotografa Zdeňka Stehna
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Informace MěÚ Sezemice, 
odboru územního plánování a stavebního řádu

Zastupitelstvo města Sezemice na svém jednání dne 5. 6. 2007 schvá-
lilo usnesením č. Z/28/3/2007 pořídit nový územní plán města Sezemi-
ce. Zpracování územního plánu se bude týkat katastrálních území
Sezemice nad Loučnou, Dražkov nad Labem, Kladina, Lukovna, Po-
čaply nad Loučnou, Velké Koloděje a Veská. Vlastníci pozemků v těch-
to katastrálních území mají možnost do 31. 12. 2007 podat žádost
o projednání změny funkčního využití jejich pozemků. O způsobu funkč-
ního využití pozemků dle platné územně plánovací dokumentace se
může každý informovat na MěÚ Sezemice, OSÚÚP a nebo na webo-
vých stránkách města Sezemice, kde je územní plán města vystaven.
K žádosti, aby mohla být zařazena do projednání, musí být doložen ak-
tuální snímek z katastru nemovitostí s vyznačením předmětných po-
zemků a doklad prokazující vlastnické právo k pozemkům. K žádostem
podaným po 31. 12. 2007 nebo neúplným žádostem se nebude přihlí-
žet. Veškeré další informace vám rádi zodpovíme. Navštívit nás může-
te v provozní době MěÚ Sezemice a to v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek
od 8.00 do 11.00 hodin. S dotazy se na nás můžete obracet i na tele-
fonních číslech 466 741 022–4, 606 752 925 
a prostřednictvím e-mailové adresy: stavebniurad@sezemice.cz

Za MěÚ Sezemice, OSÚÚP Ing.Radka Konopková, vedoucí odboru

Sleva za odebraný zemní plyn pro držitele průkazu ZTP/P

Od 1. dubna 2007 mohou držitelé průkazu ZTP/P získat slevu za ode-
braný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh dle aktuálního ceníku.
Žadatel o poskytnutí výhod musí splňovat tyto podmínky:
1. Žadatel je držitelem průkazu mimořádných výhod III. Stupně

(ZTP/P), což doloží na Kontaktním místě platným průkazem nebo ty-
pizovanou žádostí potvrzenou příslušným městským úřadem.

2. Smlouva o odběru zemního plynu musí být uzavřena na jméno ža-
datele a pro místo jeho trvalého bydliště.

3. Žadatel muže být zákonným zástupcem nezletilého držitele průkazu
ZTP/P.

4. Sleva je uplatnitelná ke dni přijetí žádosti a nelze ji získat zpětně.

Při podání žádosti nahlásí žadatel aktuální stav a číslo plynoměru. Tuto
slevu lze uplatnit pouze ve společnostech skupiny RWE, tedy ve spo-
lečnostech: JMP, SČP, SMP, VČP a ZČP. Vše vyřídíte na počkání, po-
kud se můžete dostavit osobně na nejbližší kontaktní místo, kde před-
ložíte Váš občanský průkaz, průkaz ZTP/P a sdělíte aktuální stav
a číslo plynoměru. Pokud se osobně dostavit nemůžete, požádejte pří-
slušný městský úřad o potvrzení typizované Žádosti o přiznání výhod
ZTP/P. Do ní doplňte aktuální stav a číslo plynoměru. Podepsanou žá-
dost (žadatelem) doručte na nejbližší Kontaktní místo nebo zašlete na
adresu Vašeho dodavatele zemního plynu. Více informací získáte také
na Zákaznické lince 840 11 33 55 nebo v Kontaktních místech.

Výzva – dopravní průzkum

Informujeme občany, že probíhá jednání s Dopravním podnikem města
Pardubic o zřízení dopravního spojení mezi městem Sezemice, při-
sloučenými obcemi – Dražkov, Lukovna, Kladina, Koloděje, Veská (přes
Zminný) a průmyslovou zónou v Černé za Bory.
Žádáme o zpětnou vazbu – tj. o sdělení zájmu jednotlivých občanů
včetně časových návrhů. Výše zmíněné dopravní spojení bude realizo-
váno za předpokladu minimálního počtu 15–20 zájemců.
Kontaktní osoba: p. Josef Ulrych, místostarosta Města Sezemice
Kontakty: josef.ulrych@sezemice.cz, mesto@sezemice.cz
606 660 237 nebo 466 741 010, 012, 018–021

starosta Města Sezemice

IINNFFOORRMMUUJJEEMMEE

Kam s ním?

Možná, že vás titulek tohoto článku trochu zarazí, ale věřte, že neru-
dovská otázka, co s odpadem, je aktuální i v této době. Jistě si někteří
z vás se zájmem přečetli v pardubickém deníku článek o odpadech
v Pardubicích, kdy radnice chce zvýšit základní maximální poplatek za
odvoz odpadu daný zákonem, to je 500 Kč, na 750 Kč za osobu na rok.
Mnozí z vás nad odpadem mávnou rukou a řeknou si „Platím, tak ať se
město stará“. Město se stará, ale...?
Nyní bychom se měli zamyslet nad problémem odpadu, odváženého do
sběrného dvora. Mnozí z vás si již zvykli na toto zařízení. Podle výka-
zů pana Václava Rumla ml. hodně z vás využívá uložení objemného 
odpadu, což je bezplatné. A tady se dostáváme trochu do problému.
Město Sezemice tuto službu musí firmě Ruml CZ a. s. stejně zaplatit,
stejně jako uložení na skládku. A co mnozí z vás nevědí, že provozo-
vatel je ze zákona povinen odpad vámi odevzdaný dotřídit a likvidovat
již dotříděný. Když však přijedeme do sběrného dvora, většinou nahá-
zíme odpad do přistaveného kontejneru bez třídění a bohužel zaměst-
nanci o velké třídění již zájem neprojevují. Druhým nešvarem je vážení
vámi dovezeného odpadu. Málokdo si opravdu ověří navážené množ-
ství, neboť jej uložení nic nestojí. Podepíše mnohdy prázdný řádek ve
vážní knize a obsluha sběrného dvora si může zapsat jakékoli množ-
ství. A že to takhle funguje, jsem se přesvědčil i já sám.
Proč se snažím tímto článkem apelovat na občany města Sezemice?
Za 1 kg odpadu uložených na skládku zaplatí město 1,16 Kč. Vzhledem
k situaci, že se množství odevzdávaných objemných odpadů několika-
násobně zvýšilo, nezbývá nic jiného, než na tuto situaci reagovat.
Ptáte se jak? Jako občan si pohlídat množství dovezeného odpadu
a druh odpadu. Pokud odevzdám plast, musím podepsat odevzdání
plastových odpadů. Pokud dovezu hadry nebo jiné textilie, podepíšu, že
jsem odevzdal textilní odpad. Pokud dovezu elektrozařízení ke zpětné-
mu odběru, podepíšu zpětný odběr a ne objemný odpad. Povinností
provozovatele sběrného dvoru je soustřeďovat odpad podle jednotli-

vých druhů a kategorií. To znamená, že obsluha má od vás odpad ode-
brat a uložit do správně označených sběrných nádob podle druhů. Ne,
že je občan nucen sám naházet vše do jednoho kontejneru. Takové jed-
nání skutečně není profesionální. A nyní již nezbývá nic jiného, než vě-
řit, že se nám společnými silami podaří zvládnout problém odpadu bez
výrazného zdražení poplatku. Jinak musíme poděkovat všem, kteří
poctivě třídí, neboť tříděný odpad přináší finanční prostředky do odpa-
dového hospodářství. Každé kilo odpadu, které neskončí na skládce, 
ovlivňuje výši místního poplatku směrem dolů. A věřte, že obráceně to
funguje také tak.

Zdeněk Levinský

Připomínáme otevírací dobu sběrného dvoru:
středa – od 8.00 do 18.00 hodin
sobota – od 9.00 do 12.00 hodin

RUML-CZ a. s., Kunětická 771, 533 04 Sezemice
IČO: 26006201

Ceník za likvidaci odpadů platný od 1. 7. 2007
Stavební odpady

170102 Cihly 0,30 Kč/kg
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 1,00 Kč/kg

(pouze v případě, že nejsou obsahem 
plasty, kovy, dřevo)
příplatek za dotřídění 1,50 Kč/kg

170903 Jiné stavební a demoliční odpady 2,50 Kč/kg
obsahující nebezpečné látky

170605 Stavební materiály obsahující azbest 2,50 Kč/kg
(např. eternitové šablony)

Ceník vypracovala: Markéta Rumlová
Ceník je platný do doby nahrazení ceníkem novým.

KKOOMMUUNNÁÁLLNNÍÍ   OODDPPAADD

Horváthová Michaela březen
Řezníčková Lucie březen
Pallasová Edita duben
Vykydal Matouš duben
Závorková Adéla duben
Holubová Adéla duben
Häuslerová Romana duben
Jozíf Filip květen

Pecková Adéla květen
Tichý Tomáš květen
Walder Ondřej květen
Čihák Andrej červen
Brutarová Natali červen
Matúšů Tereza červenec
Brett Matyáš červenec
Pilný Tomáš červenec

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Střelecký klub – prázdniny a soustředění

Začátkem prázdnin 3. 7.–8. 7. se uskutečnilo soustředění na střelnici
pro naše svěřence tři pistoláře (Holubová K., Hrobař P., Svoboda P.)
a 11 puškařů (starší – Čihák T., Holub V., Holubová V., Halmešová M.,
Novák J., mladší – Čiháková K., Forman J., Procházková K., Jeřábek J.,
Svobodová N., Štěrbová V.). Soustředění se zúčastnili i trenéři Čihák F.,
Kolář O., Straka J., Adamová J. Svačiny a pitný režim zajišťovala p. Či-
háková. Kvalitní čerstvou zeleninu nám dodával p Forman z Ředic. Na
obědy jsme docházeli do restaurace Anežka, kde nám vyšli vstříc. Zde
nám chutnalo a byli jsme spokojeni.
Účelem této akce bylo zlepšení fyzické přípravy a techniky střelby.
Nástup byl vždy ráno v 8 hod. na střelnici. Denní program zahajovala
rozcvička pod vedením trenéra Koláře, který byl hlavním vedoucím sou-
středění. Při prvních kontrolních závodech se ukázalo, kdo z dětí má ja-
kou formu a na co se mají trenéři zaměřit. Trénovalo se dvoufázově tj.
dopoledne i odpoledne. Někteří, hlavně ti mladší, toho měli ke konci dne
plné zuby, ale vydrželi a nikdo to nevzdal. Mezi jednotlivými závody si
děti mohly protáhnout tělo na hrazdě, na posilovacím nářadí nebo hrá-
ly míčové hry. Pro zpestření soustředění děti navrhly, aby se role obrá-
tily. Trenéři se stali soutěžícími a ony trenéry a rozhodčími. To se také
stalo, byla to velká legrace pro všechny zúčastněné.
Děti si zde vyzkoušely, že trenéři to s nimi nemají někdy jednoduché.
Na konci dne při vyhlašování výsledků byly děti za své výsledky odmě-
ňovány sladkostmi a drobnými dárky.
Poslední den soustředění byl ukončen kontrolním závodem, kde se po-
tvrdilo, že tato akce měla cenu.
Vyhlašoval se celkový vítěz soustředění:
Mladší – ŠTĚRBOVÁ Veronika, Starší – HALMEŠOVÁ Monika, Pistole
– SVOBODA Petr
Nejhodnotnější výsledek soustředění: 
HALMEŠOVÁ Monika – vzduchová puška 40 ran vstoje – 397 bodů,
SVOBODA Petr – vzduchová pistole 40 ran – 372 b
Skokanem soustředění (nejlepší zlepšení):
SVOBODOVÁ Nikola zlepšení o 28 bodů 

Střelci zařazeni do vrcholového sportu Čihák Tomáš, Halmešová
Monika a Holubová Veronika stříleli koncem června v Brně 3. kolo Čes-
kého poháru. Koncem července se také střílelo 3. kolo Českého pohá-
ru talentované mládeže. Účast našich střelců je zatím velice dobrá.
Pistoláři Svoboda Petr je po třetím kole na 1. místě v disciplíně libovol-
ná pistole 60 ran a ve vzduchové pistoli 40 ran na13. místě. Hrobař Petr
v libovolné pistoli 60 ran na 13. místě a vzduchové pistoli 40 ran na 
3. místě. Soutěže se zúčastňuje i Novák Jakub, který se umísťuje oko-
lo 20 místa. Do finále ČPTM bude postupovat z každé disciplíny 
15 střelců, naši mladí střelci mají reálnou šanci se do finále probojovat.
V polovině srpna odjíždí mladí střelci s trenérem Čihákem na soustře-
dění do Krnova. Na první turnus jede Hrobař, Holubová K., Holub, No-
vák, Svoboda a na druhý turnus odjíždí Čihák, Halmešová, Holubová. 

SSK

Kopaná v Sezemicích

Něco z historie
Organizovaná kopaná se v Sezemicích datuje od r. 1919, kdy fotbaloví
nadšenci založili klub – SK Sezemice. Předsedou se stal Jan Chvojka,
jednatelem František Láznický.
Po zaplacení vkladu 10,- korun je 18. 5. 1919 SK přijat do župy a již
26. 5. 1919 zajíždí koňským povozem p. Christena k prvnímu zápasu do
Holic. S SK Holice naši prohráli 12:2 po vítězném poločase 1:2. Tato po-
rážka naše hráče nabudila k pilnému trénování, což se postupně proje-
vilo ve zlepšených výkonech a vítězstvích nad známými a zkušenější-
mi celky. V roce 1931 vybojoval SK Sezemice postup do I. B třídy, v roce
1935 do I. A třídy. Potom to bylo jako na houpačce, ale vždy v krajské
soutěži. Mužstvo v té době prodělalo několik vážných existenčních kri-
zí, které vždy zažehnali obětaví funkcionáři SK.
Po roce 1948 SK Sezemice změnil název a do dnešní doby nese jmé-
no SPARTAK.
V novodobé historii procházelo A mužstvo rovněž úspěšnými i méně
úspěšnými obdobími, za které byla a je považována účast v okresním
přeboru. V roce 1970 pod trenérským vedením Františka Dvořáčka 
s asistentem Josefem Krátkým došlo k rekonstrukci mužstva, které by-
lo doplněno několika hráči z VCHZ Pardubice. To se projevilo jako veli-
ce pozitivní věc a mužstvo se v krátké době probojovalo z okresního
přeboru až do I. A třídy. 
Byla to skvělá parta kolem Jána Hojsíka, osobnosti týmu. Radost z ko-
pané si užívali naši diváci i v období kolem r. 1980. Po odchodu někte-

rých stěžejních hráčů jsme z krajské soutěže v r. 1997 sestoupili do 
okresního přeboru .
Od této doby se nám nedaří obsadit takovou příčku v tabulce OP, která
by nám zajišťovala návrat do I. B třídy.

Členská základna
V současné době má oddíl kopané tato družstva:
Mládež
– elévové mladší – 16 hráčů
– elévové – přípravka – 15 hráčů
– mladší žáci – 17 hráčů
– starší žáci –13 hráčů
– dorostenci – 14 hráčů
Dospělí
– A. mužstvo – 17 hráčů
– B. mužstvo – 15 hráčů
Celkem je registrováno 107 aktivních hráčů

Významné úspěchy
Za úspěch některého mužstva v našich poměrech lze vždy považovat
účast v krajské soutěži, kterou bohužel v současné době nehraje žád-
né naše družstvo. Za nejvýznamnější úspěch sezemické kopané z dáv-
né i mladší historie, který proslavil město Sezemice byla vítězství ve vý-
znamných pohárech:
V roce 1922 – SK Sezemice vyhrál turnaj Východočeské župy a získal
velký stříbrný pohár. 
V roce 1972 – Spartak Sezemice v rámci Čsl. poháru vyhrál Krajský po-
hár. Účast v KP si naši hráči vybojovali vítězstvím v Okresním poháru,
potom postupně zvítězili nad Teslou Pardubice, Lokomotivou Pardubi-
ce, Králíky, Lanškrounem a Turnovem. Tím naši postoupili do celostátní
soutěže a byli vyřazeni až Tepnou Náchod (II. liga). Škoda, že museli
nastoupit bez několika klíčových hráčů. 

Budoucí činnost oddílu
Naše činnost se zaměřuje a bude i nadále systematicky zaměřovat na
výchovu mládežnických družstev, kterým se věnují obětaví trenéři. Má-
me několik nadějných talentů a schopných dorostenců, kteří jsou v tré-
ninkovém procesu zapojeni s A mužstvem a nastupují též v jeho mist-
rovských utkáních. Budeme dávat přednost našim dobrým mladým
před cizími „hotovými“, které si nemůžeme ani z finančních důvodů do-
volit. Škoda, že ti nejlepší nám odcházejí do větších, respektive bohat-
ších oddílů. Nemůžeme jim bránit, protože rodiče mají rozhodující slo-
vo. Každý však není Radek Bukač.

Závěrem
V tomto článku jsem se zaměřil především na A mužstvo, podle které-
ho se vždy posuzuje úroveň kopané. Snahou nás všech je, aby se muž-
stvo probojovalo do krajské soutěže, kam svou historií sezemický fotbal
patří. Nemohl jsem jmenovat všechny obětavé funkcionáře a výborné
hráče, protože by to zabralo velkou část tohoto zpravodaje, a také 
abych neublížil těm, na které bych nechtěně zapomněl.
Musím se však zmínit o dvou vzácných lidech, kteří náš oddíl v nedáv-
né době opustili. Jedná se o p. Oldřicha Ševčíka a p. Ladislava Kubiz-
ňáka. Všichni fotbaloví příznivci je jistě dobře znali, proto nebudu vypi-
sovat jejich mimořádné zásluhy o sezemický fotbal.

Současná činnost oddílu

Za oddíl kopané Václav Papík



HLEDÁME PRACOVNÍKY 
PRO PRÁCE V KNIHÁRNĚ

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

Požadujeme:
zájem o různorodou práci ve 3 směnném provozu

Vhodné pro manuálně zručné muže, ženy nebo důchodce, 
ochotné pracovat dle potřeby firmy. Pracovní podmínky je
možné si prohlédnout osobně nebo se telefonicky informovat.

Husovo náměstí 54
533 04 Sezemice

OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ   ZZAA  ··KKOOLLNNÍÍMM  RROOKKEEMM
Sluncem prozářené prázdniny jsou už téměř za námi a my můžeme jen
zavzpomínat na loňský školní rok. Mohli bychom říci, že byl krásný, ús-
pěšný a náročný. Nezahálely ani děti, ani učitelé. Úkolů před námi bylo
více a museli jsme se jich úspěšně zhostit. Učitelé vypracovávali, upra-
vovali, přetvářeli a kompletovali Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání, podle kterého se budou učit od září žáci našich prvních
a šestých tříd. 
Náš program pod názvem Škola pro život má více než tři sta stránek
a vychází z podmínek sezemické školy, potřeb a zájmů rodičů a žáků
(vycházeli jsme z učitelských, žákovských a rodičovských dotazníků),
prostě řídili jsme se heslem „víc hlav, víc rozumu“. Jsme přesvědčeni
o tom, že žáci budou lépe připraveni pro život v dnešním globalizova-
ném světě, budou se lépe orientovat ve společnosti a lépe se uplatní na
pracovním trhu u nás i v cizině. 
V průběhu školního roku se žáci 5. a 9. tříd zapojili do celorepublikové-
ho testování Cermatu, kde mohli porovnat své znalosti v matematic-
kých schopnostech, jazykových a všeobecných dovednostech s vrstev-
níky kraje a republiky. Oba ročníky byly v testování nad republikovým
průměrem. 

Žáci 8. tříd byli vybráni k zjišťování matematických a přírodovědných do-
vedností, kterého se zúčastnilo přes 60 států světa. S výsledky budeme
teprve seznámeni. 
Aby se rodičům a dětem usnadnilo rozhodování o budoucím povolání,
využili jsme nabídky Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubi-
cích, která se profesní volbou žáků zabývá. Pracovníci poradny zadali
žákům vědomostní testovací otázky, učitelé 9. tříd v září zadají a vy-
hodnotí dotazníky, které budou zkoumat zájmy žáků. O výsledcích obou
testů budou s rodiči a dětmi v říjnu hovořit pracovníci poradny. 
A na závěr školního roku jste měli možnost zhlédnout vystoupení na-
šich žáků na školní akademii, která odstartovala oslavy města Sezemi-
ce. Jaká akademie byla, to si musíte zhodnotit sami. Nám se líbila. 
V červnu se s naší školou rozloučilo 47 žáků, kteří nastoupí do střed-
ních škol. Přejeme jim úspěšné studium. Přijdou noví prvňáčkové a prá-
vě na ně čekají upravené třídy s novým nastavitelným nábytkem. Ani
o prázdninách totiž škola nespí. Někde se maluje, jinde mění linoleum,
dveře tříd, uklízí se. Prostě vše se chystá na to, aby se naše děti, od-
počinuté a plné prázdninových dojmů, cítily ve škole co nejlépe. 

ZŠ Sezemice

PROVIDENT
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CHCETE PÒJâKU?
Nabízíme pÛjãku:

• bez velkého papírování

• bez ruãitele

• rychle a na cokoliv

• jiÏ od 4 000 Kã

• pfiijdeme, kdy si fieknete

PROVIDENT
kontaktujte nás:

mob. tel.: 775 656 119
tel.: 844 555 555

staãí zavolat

Nabízíme vstfiícné jednání, 
osobní pfiístup a porozumûní.

přijme


