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VáÏení spoluobãané,
ve dnech 20. a 21. ﬁíjna
se konaly volby
do zastupitelstva na‰eho
mûsta. Máme tak za sebou
dal‰í demokratické volby,
z nichÏ vze‰li noví ãlenové
zastupitelstva mûsta Sezemice,
kteﬁí budou rozhodovat o tom,
jak˘m smûrem se bude na‰e
radnice v následujících ãtyﬁech
letech ubírat.
Dovolte mi, abych podûkoval v‰em
obãanÛm Sezemic, DraÏkova,
Kladiny, Lukovny, Poãápel,
Velk˘ch Kolodûj a Veské, kteﬁí pﬁi‰li
k volebním urnám a odevzdali hlas
právû pro ty své kandidáty. Já osobnû
chci podûkovat za va‰i dlouholetou
dÛvûru, kterou jste projevili mnû a SNK,
za které jsem kandidoval. Va‰e dÛvûra mû
velmi povzbudila a bude mi motivací,
velkou podporou, ale i závazkem do dal‰í
práce pro na‰e mûsto spolu se v‰emi
novû zvolen˘mi zastupiteli.
Dovolte, abych podûkoval také v‰em kandidátÛm,
kteﬁí kandidovali na kandidátkách sdruÏení a stran
v na‰em mûstû v leto‰ních komunálních volbách.
V neposlední ﬁadû patﬁí mÛj dík odstupujícím ãlenÛm
zastupitelstva mûsta Sezemice, kteﬁí se v minul˘ch
letech spolupodíleli na poctivé práci pro mûsto Sezemice
a pro na‰e spoluobãany.
Je‰tû jednou dûkuji za Va‰i dÛvûru.
V nastávajícím období udûlám v‰e pro to, abych ji nezklamal.
Pﬁeji Vám krásné proÏití vánoãních svátkÛ, hodnû zdraví
a spokojenosti v roce 2007.
Bohuslav Kopeck˘, starosta mûsta Sezemice

Foto na str. 1 a 2 Zdeněk Stehno

Z P R ÁV Y Z R A D N I C E
Usnesení zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006
Usnesení č. Z/1/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném a účinném znění.
2. vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném a účinném znění, jednací řád zastupitelstva
města.
3. stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném a účinném znění, pět členů rady města.
4. rozhodlo podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném a účinném znění, volit pro volební období 2006–2010 jednoho místostarostu.
5. podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), platném a účinném znění, určuje funkce starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
6. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), platném a účinném znění, stanoví dva dlouhodobě
uvolněné členy zastupitelstva města, a to starostu a místostarostu
7. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném a účinném znění
1. starostu města – Bohuslava Kopeckého
2. místostarostu města – Josefa Ulrycha
3. další členy rady města – Ing. Vladimíra Michalce,
Mgr. Hanu Krátkou, Zdeňka Levinského
8. určuje členy zastupitelstva města, kteří budou oprávněni nakládat
s účty města: Bohuslav Kopecký, Josef Ulrych,
Ing. Vladimír Michalec, Zdeněk Levinský

Usnesení zastupitelstva města, které se konalo dne 7. 12. 2006
Usnesení č. Z/2/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
schválilo.
Usnesení č. Z/3/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/4/1/2006
Zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a:
1. schvaluje rozpočtové provizorium na období leden–březen 2007,
které je nedílnou součástí tohoto usnesení
2. schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria:
a) příjmy a výdaje budou uskutečňovány dle stanovených ukazatelů
b) v době rozpočtového provizoria se nebudou čerpat finanční prostředky na výdaje investičního charakteru
c) povoluje se v době rozpočtového provizoria čerpat státní dotaci
na výstavbu kanalizační sítě v ulici Bezdíčkova, Polní, Mánesova,
Pod vinicí.
Usnesení č. Z/5/1/2006
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování
hospodaření města k 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy
Usnesení č. Z/6/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje rozpočtové
změny č. 1–12 uvedené v rozpočtovém opatření dle rozpisu rozpočtu
č. 4/2006. Příloha – rozpočtové opatření dle rozpisu rozpočtu č. 4/2006
Usnesení č. Z/7/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písmeno i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a:
1. vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2. schvaluje v plném rozsahu znění předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky města č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně
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závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, podle které celková sazba poplatku činí
480 Kč
3. stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve výši 480 Kč
Usnesení č. Z/8/1/2006
Zastupitelstvo města dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ projednalo
předloženou zprávu a:
1. vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení v roce 2007
2. stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu od 18. prosince 2006 do 31. ledna 2007
Usnesení č. Z/9/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle §84 odst.
2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a:
1. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor
2. stanoví počet členů finančního výboru a kontrolního výboru takto:
finanční výbor – 7 členů; kontrolní výbor – 7 členů
3. volí předsedu a členy finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. Z/10/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. konstatuje, že záměr města prodat pozemky p. č. 1933 a st. p. č.
1044 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje převod pozemků p. č. 1933 a st. p. č. 1044 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do majetku manželů P. a T. K., oba bytem Sezemice, a to za celkovou kupní cenu ve výši 1800 Kč s podmínkou, že
kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemků
Usnesení č. Z/11/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. nesouhlasí s převodem pozemku p. č. 1694/2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou
2. konstatuje, že toto usnesení je závazné, a ukládá odboru správy
majetku a ŽP odkázat na toto usnesení v případě dalších podání,
týkajících se převodu pozemku uvedeného v bodu I. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/12/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 1530/13 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s §39 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje převod pozemků p. č. 1530/13 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou do majetku pana Ing. P. H., bytem Pardubice, a to za celkovou kupní cenu ve výši 4200 Kč s podmínkou, že kupující uhradí
náklady spojené s převodem pozemků
Usnesení č. Z/13/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí s výkupem pozemku p. č. 1/5 v k. ú. Počaply nad Loučnou
Usnesení č. Z/14/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 314/14 v k. ú. Veská, která je určena dle platné ÚPD k zastavění, a to z majetku ČR, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice za podmínek stanovených Pozemkovým fondem ČR ve smlouvě o převodu pozemku
Usnesení č. Z/15/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1885/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, který je dle geometrického plánu č. 981-39/2006 označen jako pozemek p. č. 1885/7 za těchto podmínek:
1) Nabyvatel se zavazuje o nemovitost p. č. 1885/7 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou řádně pečovat, užívat ji pouze k danému účelu, a to jako
místní komunikaci, nebude ji využívat ke komerčním účelům ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, to vše nejméně po dobu 10 let
od nabytí vlastnického práva.
2) Nabyvatel se dále zavazuje nemovitost p. č. 1885/7 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva
nezcizit ve prospěch jiné osoby.
3) Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1. je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce
částku 5000 Kč. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením
sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků.
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4) Za porušení závazku nezcizit předmětnou nemovitost po stanovenou
dobu je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti v místě a čase
obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu
platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Budeli takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota uvedená v čl. I.
smlouvy o převodu pozemku, odvede do státního rozpočtu částku
rovnající se této účetní hodnotě.
5) Bude-li zjištění sankce dle odst. 3 a 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně
vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
6) Úhradu provede nabyvatel do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
Usnesení č. Z/16/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje:
1) bezúplatný převod pozemků p. č. 1566/4, 1391/36, 1391/37, 1562,
1559 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku ČR, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice za podmínek
stanovených Pozemkovým fondem ČR,
2) bezúplatný převod části pozemku p. č. 1595 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, která je dle geometrického plánu č. 997-612/2006 označena jako pozemek p. č. 1595/4, a to z majetku ČR, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice, za podmínek
stanovených Pozemkovým fondem ČR ve smlouvě o převodu pozemků.
Usnesení č. Z/17/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje:
1) bezúplatný převod pozemků p. č. 381/5, 382/6 a 421/1 v k. ú. Veská
z majetku ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do majetku Města Sezemice za podmínek stanovených
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve smlouvě
o převodu pozemků
2) bezúplatný převod pozemku p. č. 392/6 v k. ú. Veská z majetku ČR,
zastoupené Pozemkovým fondem ČR, do majetku Města Sezemice
za podmínek stanovených Pozemkovým fondem ČR ve smlouvě
o převodu pozemků
Usnesení č. Z/18/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1870/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
do majetku Města Sezemice za podmínek stanovených Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových ve smlouvě o převodu
pozemků
Usnesení č. Z/19/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a nesouhlasí
s převodem části pozemku p. č. 1877/5 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
z majetku Města Sezemice
Usnesení č. Z/20/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. konstatuje, že záměr města převést části pozemků p. č. 728/16,
28/17, 728/12 a pozemek st. p. č. 850/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje
1. převod pozemků o celkové výměře 971 m2 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, které jsou definovány dle geometrického plánu č. 95711/2006 níže:
a) díl b o výměře 10 m2, který vznikl oddělením od pozemku
p. č. 728/16 a díl c o výměře 82 m2, který vznikl oddělením od
p. č. 728/17, za kupní cenu ve výši 60 Kč /m2
b) p. č. 728/25 o výměře 879 m2, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 728/12 za kupní cenu ve výši 11 Kč /m2
2. převod pozemku st. p. č. 850/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
za kupní cenu ve výši 150 Kč /m2 firmě FLOR s. r. o.
Usnesení č. Z/21/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. nesouhlasí s převodem pozemků p. č. 423/1, 290/7, 290/8 a 464/5
v k. ú. Počaply nad Loučnou
2. konstatuje, že toto usnesení je závazné
a ukládá odboru správy majetku a ŽP odkázat na toto usnesení
v případě dalších podání, týkajících se převodu pozemků uvedených
v bodu I. tohoto usnesení
Usnesení č. Z/22/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. souhlasí se zapojením města Sezemice do Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007
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2. schvaluje pro rok 2007 podíl města Sezemice ve výší 300 000 Kč
na financování projektu prevence kriminality na místní úrovni –
Partnerství pro rok 2007
Usnesení č. Z/23/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zpráva a:
1. schvaluje odměny jednotlivým komisím a výborům
2. pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým
členům výborů a komisí, a to s přihlédnutím na návrh předsedů výborů a komisí
Usnesení č. Z/24/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností
od 1. 1. 2007, případně později, od data, které určí zastupitelstvo
města, takto:
Člen rady – 1 430 Kč
Předseda výboru, komise – 1 130 Kč
Člen výboru, komise – 960 Kč
Člen ZM – 340 Kč
K uvedeným částkám bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve
výši 210 Kč
2. schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v souhrnu všech odměn za jednotlivé funkce, za které se poskytuje odměna s tím, že příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje
pouze k jedné funkci
Usnesení č. Z/25/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a pověřuje Františka Matúšů, člena zastupitelstva města, k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. Z/26/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2006
Usnesení č. Z/27/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok
2007 bez výhrad
2. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat
ve dnech 27. 2. 2007, 5. 6. 2007, 11. 9. 2007 a 11. 12. 2007 od 17.00
hodin.
Usnesení č. Z/28/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a souhlasí:
1. s poskytnutím příspěvku pro rok 2007 na jízdné městské hromadné
dopravy pro seniory ve výši 300 Kč pro jednu osobu,
2. s poskytnutím příspěvku na dopravu dětí, které dojíždějí do základní školy v Sezemicích. Město Sezemice poskytne v roce 2007 příspěvek na dopravu na jednoho žáka ve výši 50% jízdného. Příspěvek se poskytne za měsíce leden až červen a září až prosinec.
Usnesení č. Z/29/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a:
1. revokuje bod F) usnesení zastupitelstva města č. 22/2/2006 ze dne
6. 6. 2006
2. schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Základní
školy Sezemice za rok 2005 v celkové výši 751 532,09 Kč s výhradami dle bodu B) a C) a jeho rozdělení takto:
– podle §28 odst. 4 písm. c) ukládá odvod do rozpočtu města ve výši 92 000 Kč
– přidělit do fondu odměn částku 170 000 Kč
– přidělit do fondu investičního částku 429 532,09 Kč
– přidělit do fondu rezervního částku 60 000 Kč
Usnesení č. Z/30/1/2006
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 178 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
§§ 27–37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem schválení vydává dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Sezemice, okres
Pardubice ze dne 5. 5. 1994, v úplném znění zřizovací listiny Základní
školy Sezemice, okres Pardubice, ze dne 21. 9. 2005, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
SEZEMICKÉ NOVINY

P ¤ Á N Í K L I D N ¯ C H VÁ N O C
Vedle betlémů, které v českých zemích zlidověly v 18.
a zejména v 19. století a ke kterým máme my betlemáci
vřelý vztah, vedle ozdobených stromečků, které se v Čechách staly tradicí v polovině 19. století, vedle očekávání
příchodu Ježíška o Štědrém večeru, vedle dárků pod stromečkem a mnoha nejrůznějších lidových zvyků a obyčejů patřily v minulosti k vánocům i nejrůznější popěvky
a koledy.

Jeden z vánočních obyčejů, který již zavál čas, byl, že
děti v Sezemicích a v okolí vybíhaly po večeři do zahrady,
třásly sromy a křičely:
Stromečku vstávej,
ovoce dávej,
dnes je Štědrý den!

A Vám pod pomyslný stromeček darujeme dva obrázky ze Sezemic, spících pod sněhovou nadílkou, jak je viděli
sezemáci pan František Růžek (1920–1998) a pan Jaroslav Kašpar (1912–2001).

František Růžek
Mlynářova louka
pod sněhem, 1993, olej

Jaroslav Kašpar
Sezemice,
pohled od splavu,
1950–60, olej
Za zapůjčení obrázků děkuji paní Z. Hosmanové z Rosic a paní M. Růžkové ze Sezemic.
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SEZEMICE
Letecký snímek pořízený v roce 2003

FOTO ZDENùK STEHNO
Autor galerie fotografií, do níž právě vstupujete, pan Zdeněk Stehno, již hezkou řádku let spolupracuje s redakcí Sezemických novin.
Je fotografem obrázků Sezemic a jejich okolí, se kterými se setkáváte nejen
na titulních stránkách Sezemických novin, ale i na pohlednicích a řadě dalších
materiálů sloužících k propagaci našeho města.
Nahlédněme spolu na kouzelné obrázky Sezemic, které pan Stehno připravil
pro naše vánoční číslo a spolu s přáním hezkých vánočních svátků mu popřejme i v příštích letech hodně radosti z fotografování.

INFORMUJEME
Informace odboru správy majetku a životního prostředí,
úseku odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška Města Sezemice č. 5/2006, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 7. 12. 2006 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nabude účinnosti od 1. 1. 2007. V současné do-bě
je zveřejněna na úředních deskách městského úřadu. Nejdůležitější
změny nové vyhlášky:
Výše poplatku pro rok 2007 je stanovena na: 480 Kč pro občany hlášené k trvalému pobytu na území Města Sezemice i pro majitele rekreačních objektů, kteří nemají trvalý pobyt na území Města Sezemice
Splatnost poplatku:
– zaplacením celé částky do 31. 3. 2007 ve výši 480 Kč
– ve dvou splátkách, a to 1. splátka do 31. 3. 2007 ve výši 240 Kč a 2.
splátka do 31. 8. 2007 ve výši 240 Kč
– pro plátce rekreačního poplatku je poplatek splatný jednorázově do
31. 3. 2007
– hotově na pokladně Městského úřadu v Sezemicích, finanční odbor,
Husovo nám. 790 nebo složenkou či bankovním převodem na účet
města vedený u České spořitelny a. s., číslo účtu
19-1205462369/0800, variabilní symbol: 3722/ číslo popisné
– upozorňujeme, že Městský úřad Sezemice nebude rozesílat občanům složenky!!!
Úlevy jsou pro rok 2007 stejné jako v roce 2006. Podmínky osvobození od poplatku jsou přesně specifikovány obecně závaznou vyhláškou
č. 6/2003 a obecně platí, že bez příslušného dokladu a žádosti nelze
úlevu poskytnout.
I v roce 2007 je nutno při placení uvedeného místního poplatku sdělit
jména a data narození osob, za které se poplatek odvádí (uvedenou povinnost ukládá zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, a to § 84, resp. změna zákona o místních poplatcích, § 10b), a to i v případě placení 2. poloviny místního poplatku, která je splatná k 31. 8. 2007. K tomuto účelu
je k časopisu přiložen formulář, který doporučujeme vyplnit dříve, než
půjdete platit. Ušetříte tím čas sobě i úředníkům na pokladně. Formuláře budou rovněž k dispozici na městském úřadu – v pokladně i na odboru správy majetku a životního prostředí.
Naše poděkování patří občanům, kteří v roce 2006 třídili odpady,
a věříme, že navýšení poplatku neodradí od třídění. Velmi bolestivou ránou pro odpadové hospodářství Města Sezemice je snížení odměn poskytovaných společností EKO KOM a. s., a to s platností ode dne 1. 7.
2006. Jedná se jak o snížení plateb za jednotlivé komodity tříděných odpadů, tak i o snížení koeficientů bonusových složek odměny. Podrobnější informace poskytneme v případě zájmu na odboru správy majetku a životního prostředí.
Kolektiv pracovníků odboru správy majetku a životního prostředí přeje
všem občanům klidné a příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2007.
Petra Fejtová
Mateřská škola informuje
V novém školním roce odešlo do základní školy 42 dětí a stejný počet
jsme přijali. Takže máme v MŠ celkem 113 dětí, což je povolená kapacita. Na hlavní budově jsou tři třídy po 25 dětech, ve „školičce“ je 20 dětí a v penzionu máme 18 nejmladších dětí.
Adaptační období našich nových školáčků jsme úspěšně zvládli a školní rok se rozeběhl každoročním obvyklým tempem. V MŠ se děti účastní i mimoškolních aktivit – výuka anglického jazyka, hry na zobcovou
flétnu – Veselé pískání, keramika, břišní tance, pro předškoláky proběhne výuka plavání. Vady řeči se snažíme odstranit společně s naší logopedkou.
Během školního roku pořádáme pro děti různé zábavní akce, kulturní
vystoupení, v současné době proběhla návštěva Mikuláše s andělem
a čerty, proběhnou vánoční besídky za účasti rodičů, vánoční vystoupení pro důchodce v penzionu.
Výrobky našich dětí neklamně oznamují, že se blíží vánoční čas a proto Vám všem přejeme hezké vánoční svátky a hodně štěstí v novém
roce 2007
Moravcová V.
SEZEMICKÉ NOVINY

Výměna občanských průkazů
Jedná se o výměnu všech starých typů občanských průkazů, ve kterých nejsou strojově čitelné údaje (včetně občanských průkazů růžové
barvy typu karty). Záměrem je vyměnit všechny staré OP v České republice za nové (které mají zelenou barvu), a to nejpozději do konce roku 2008. Výměna probíhá ve čtyřech etapách. V roce 2005, 2006, 2007
a poslední etapa výměny bude v roce 2008. Jednotlivé etapy jsou rozlišeny datem vydání OP. Není nutné striktně dodržovat etapu výměny. Je
možné provést výměnu OP i dříve, a to bez poplatku.
Této povinnosti jsou zproštěni pouze občané, kteří se narodili nejpozději 31. 12. 1935. (Dosáhli v roce 2005 věku 70 let a více). (Toto
je poslední aktuální verze výkladu z Ministerstva vnitra ČR, takže neplatí změna avizovaná v loňském roce). Ale pozor, OP tohoto občana
musí mít platnost „bez omezení“, to znamená, že v OP musí být tento údaj zapsán. V případě, že v OP je uveden konkrétní datum skončení platnosti, musí se takový OP vyměnit podle následujícího časového
pořadí. 4 etapy výměny:
a) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 (všechny typy „knížky“,
ve kterých se dá listovat) měly být vyměněny do konce roku 2005
b) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 mají být vyměněny do
konce roku 2006
Žádost o vydání občanského průkazu bylo nutné předložit nejpozději do 30. listopadu 2006. Prosíme občany, kterých se toto období týká, aby neprodleně požádali o výměnu OP, jelikož od ledna roku 2007 bude jejich OP neplatný.
c) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 (tj. OP vydané v roce
1997 a 1998) vyměnit do konce roku 2007
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději do 30. listopadu 2007.
d) Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003, (tj. OP vydané v roce
1999, 2000, 2001, 2002 a 2003) vyměnit do konce roku 2008
Žádost o vydání občanského průkazu je nutné předložit nejpozději do 30. listopadu 2008.
K vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu je potřeba předložit
vždy:
– starý občanský průkaz
– vyplněnou žádost, podepsanou žadatelem
– 1 fotografii – současnou!
eventuelně: rodný list, oddací list, úmrtní list manžela v případě ovdovění, (rozsudek o rozvodu, který je opatřen doložkou o nabytí právní
moci), diplom – všechny tyto doklady se předkládají pouze v případě,
že došlo ke změně, která dosud není zapsaná ve starém občanském průkazu nebo pokud žadatel v žádosti vyplní nepovinné
údaje: (manžela, manželku, děti ve věku do 18 let, titul, vědeckou
hodnost) nebo je v OP zapsaný chybný údaj
Mikulášská nadílka
Také v letošním roce uspořádalo Město Sezemice „Mikulášskou nadílku“. Konala se 3. 12. 2006 v sále Sezemického domu. Těch, kteří našli
odvahu a nebo chuť přijít oslavit svátek Svatého Mikuláše, ochránce
a přítele všech dětí a patrona mnoha řemesel, byl plný sál. Pryč je ale
doba, kdy v tento den zpytovali svědomí malí i velcí, litovali svých hříchů a slibovali, ať už čertům a nebo alespoň sami sobě, že se napraví.
Ne, že by se v Sezemicích nehřešilo, ale ta chuť přijít, pobavit se a potěšit se nadílkou a také říci si: „Já se polepším“ s léty zdá se opadá.
A tak Mikuláš, čert i oba nebeští andělé, kteří se zastavili v Sezemicích
na své dlouhé pouti s balíčky, příliš práce s hříšníky neměli. Nadílka tady čekala především na malé děti, které velké hříchy ještě nadělat nestačily a malé prohřešky slíbily napravit. A díky tomu, že děti chodily se
svými básničkami a obrázky za Mikulášem po dvou i více, nadílka byla
rychle a úspěšně dokončena. Pak už se „nebeská i pekelná návštěva“
mohla pustit s dětmi do soutěží, tance a skotačení na parketě. Myslím,
že jak „pekelník“, tak i Mikuláš se pořádně zapotili. Přesto oba dětem
slíbili, že ani příští rok na ně nezapomenou a Sezemice si do „nadělovacího plánu“ napsali. Vy, kteří jste to tedy letos nestihli, za rok na svatého Mikuláše nashledanou.
Petra Procházková

NAROZENÍČEK:
Agáta Schejbalová
Klára Slouková

září
říjen

David Málek
Adriana Hubertová

říjen
říjen

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Naposledy v roce 2006 z knihovny
Naposledy v letošním roce se Vám hlásí Vaše knihovna a s ní i Vaše knihovnice. Nastává čas vzpomínání a hodnocení loňského roku, a tak i já
se o to v tomto článku pokusím. Začnu několika čísly. K 10. 12. 2006 má
knihovna 528 čtenářů a z toho je 221 dětí, celkem si vypůjčili 30 353
knih a učinili 5 162 návštěv v knihovně. V loňském roce jsme pro Vás
nakoupili a zpracovali 827 knih a uspořádali jsme 64 kulturních a vzdělávacích akcí. Za to, že knihovna takto pracuje a má takováto čísla, je
třeba poděkovat především jejímu zřizovateli, kterým je Město Sezemice a jeho vedení. Díky němu máme tolik krásných nových knih, odebíráme 27 titulů periodik, můžeme Vás vzdělávat i bavit, nebo Vás pozvat
k dvěma PC připojeným na internet. Vy, kteří sledujete činnost knihovny, víte, že zájem o její služby je ze strany dospělých trvalý a s internetem a dětmi je tady občas pěkně živo. Proto je naším cílem pro příští
rok nejen udržet zájem Váš a Vašich dětí, ale také rozšířit a zpříjemnit
prostředí, ve kterém se, jak doufám, budeme i příští rok setkávat. Těšte
se opět na Pasování prvňáčků, lampiónový průvod, Noc s Andersenem,
Loučení s prázdninami, burzy, Dílny šikovných rukou atd. Samozřejmostí budou nové knihy všech kategorií a také snaha vyhovět Vašim
knižním přáním. Novými službami pro Vás bude možnost kopírování
a příležitostný prodej nových knih. Poprvé v novém roce nás budete moci navštívit 3. 1. 2007. Závěrem mi dovolte, abych Vám jako každý rok
poděkovala za Vaši přízeň a popřála pohodové prožití těch nejkrásnějších svátků v roce. Aby se Vám snaha a radost, o kterou se svým dárky zasloužíte, vrátila v lásce a pohodě s Vašimi nejbližšími. Do nového

roku 2007 Vám všem pak přeji, aby v něm nechyběla radost, láska, porozumění a samozřejmě také zdraví. To jsou zbraně, kterými bychom,
jak doufám, mohli všechny bitvy s nepříznivým osudem vyhrát a za rok
si opět popřát: Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Petra Procházková
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Sezemic
Zastupitelstvo města na prosincovém zasedání vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Sezemice. Půjčky se poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek. Lhůta pro podání žádostí o půjčku byla stanovena v termínu od
18. prosince 2006 do 31. ledna 2007. Zájemci o půjčku si vyzvednou
potřebné formuláře na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790,
finančním odboru u p. Vohradníkové, kde budou poskytnuty další informace (tel.: 466 741 014, mobil: 606 752 926)
Vohradníková R., vedoucí FO
Škola
Je konec kalendářního roku, čas hodnocení a rozjímání. My, zaměstnanci školy, sice měříme čas na školní rok, který končí posledního června, ale to neznamená, že v tomto vánočním období nepřemýšlíme
o tom, co se nám povedlo, nepovedlo, jak dál a jak lépe.
Přejeme Vám, čtenářům, Vašim dětem, Vašim vnoučatům mnoho zdraví, štěstí, pohody a radostných chvil, množství pracovním a rodinných
úspěchů a věříme, že nový rok 2007 splní všechna Vaše očekávání.

SPORT
Podzimní výlov v režii sezemických Neonek
Jedním z prvních příznaků blížících se vánočních svátků, pomineme-li
zvýšené tržby obchodních řetězců, bývají každoroční výlovy rybníků.
Nechme ale kapry klidně plavat a obraťme pozornost k jiným obyvatelům vodní říše, sezemickým Neonkám. Po dvou opravdu úspěšných sezonách na tanečních parketech a ve sportovních halách, kdy se našemu rybímu potěru dařilo sbírat jedno vítězství za druhým, se zrodil
nápad na uspořádání vlastní taneční soutěže.
Pravdou ale je, že prvním hudebním tónům a nadšenému potlesku diváků předcházelo několik měsíců náročných příprav, shánění, telefonování, domlouvání, zkoušení a dolaďování. A protože se podařilo zajistit
dost nadšenců, kteří tomu obětovali spoustu volného času, můžeme
říct, že 1. ročník (oficiálně nazvaný nultým, vzhledem k tomu, že jsme
všichni sbírali zkušenosti) se povedl.
Také díky těmto sponzorům: Autoopravna a laminace Jan Mohout Sezemice, Autoopravna Petr Málek Sezemice, Květinářství Štěrbová Sezemice, Benefitt & Diatryma a. s. Hradec Králové, CBL Communication
by light s. r. o. Pardubice, Sdružení dobrovolných hasičů Sezemice,
Tiskárna Lípa – Lípa nad Orlicí.
Petry Procházkové a zvukaře Marka Levinského spolu s krásným prostředím sálu sezemické radnice přispěly k tomu, že všichni tanečníci
odjížděli domů spokojeni. Podle ředitele soutěže Michala Brutara si pochvalu a poděkování zasloužil i tým jeho pomocníků, bez nichž by organizování takovéto akce nebylo vůbec možné.
Takže se všichni můžeme těšit na další, tentokrát už opravdu první ročník soutěže O sezemickou rybičku.
A kdo ví, možná se v našem sále dočkáme i jiných tanečních klání.
A mimochodem, Neonky zase vyhrály.
Olga Šimková
PROSPORT Sezemice uzavřel sezónu 2006

Teď několik faktů. Soutěž byla vypsána ve dvou hlavních kategoriích pro
taneční a sportovní kolektivy. Ty byly dále rozděleny podle věku do tří
skupin, mezi čtyřmi a šestnácti lety. O zlatou sezemickou rybičku, jak
zní správný název soutěže, přijely čtvrtou listopadovou sobotu bojovat
týmy z Pardubic, Hradce Králové, Týniště nad Orlicí, Heřmanova Městce, Úpice, Lánů u Dašic, Svítkova a samozřejmě z domácích Sezemic.
Výborná atmosféra podpořená profesionálními výkony moderátorky

10

Prosport Sezemice jako již každý rok 17. listopadu uspořádal tzv.
„Zavírání vody“, kde byla zhodnocena celá letošní sezóna, která dopadla nad očekávání dobře.
Mládež se ještě spolu s našimi malými dobrovolnými hasiči již tradičně zúčastnila každoročního „Mikulášského běhu“ v lesích nedaleko
Jičína. Všem se vedlo na panující poměry dobře. Nikdo sice nedosáhl
na mety nejvyšší, ale všichni si to velice užili.
Závěrem bychom chtěli za celý Prosport Sezemice popřát všem sportovním fanouškům, ale i všem našim spoluobčanům krásné prožití
vánočních svátků, hodně klidu, spokojenosti a úspěchů do nového
Ondřej Mohaupt
roku 2007.
SEZEMICKÉ NOVINY

SPORT
Zpráva z fotbalového dění TJ Spartak Sezemice
Tímto článkem chceme informovat naše fotbalové příznivce o tom, jak
skončila naše družstva po sehrání podzimní části ročníku 2006/2007
v okresních soutěžích.
ELÉVOVÉ – přípravka. Tato soutěž není zatím okresním tiskem sledována. Můžeme jen předpokládat, že naši nejmenší pod vedením obětavých trenérů patří mezi nejlepší družstva.
MLADŠÍ ŽÁCI – OP (okr. přebor) Přeloučsko – 6. místo
Bilance: odehráno 9 zápasů – 3 – 2 – 4
11:17
11 bodů
STARŠÍ ŽÁCI – OP Holicko – 4. místo
Bilance: odehráno 7 zápasů – 4 – 1 – 2
23:12
13 bodů
DOROSTENCI – OP Holicko – 5. místo
Bilance: odehráno 10 zápasů – 6 – 1 – 3
31:20
19 bodů
B – MUŽSTVO – IV. třída Holicko – 8. místo
Bilance: odehráno 10 zápasů – 3 – 1 – 6
18:30
10 bodů
A – MUŽSTVO – okresní přebor – 7. místo
Bilance: odehráno 13 zápasů – 5 – 4 – 4
26:16
19 bodů
Z uvedeného přehledu vyplývá, že můžeme být částečně spokojeni
pouze s mládežnickými družstvy. Platí to především o „elévech“ a starších žácích, které dělí od prvních Dašic pouhé 2 body. Mladší žáci hrají, na co zatím mají. Oceňujeme jejich snahu o maximum.
Od dorostenců, účastníka minulého ročníku krajské soutěže, se čekalo
po odehrání podzimní části umístění na 1. příčce, ke které jim však chybějí pouhé 3 body. Na omluvu jim může být, že jejich úzký kádr, postižený zraněním některých hráčů, musel být doplňován po celou soutěž
3 až 4 staršími žáky.
Velkým zklamáním je umístění našeho B mužstva, které v loňské podzimní části soutěže obsadilo 2. místo s 25 body a pozoruhodným skóre
30:7. Nyní se hráčům nedaří jak v obranné činnosti, tak ani ve střelbě
branek. Spokojeni nemůžeme být ani s postavením v tabulce našeho A
mužstva. Víme, že v okresním přeboru je asi 10 mužstev výkonnostně
vyrovnaných, takže může vyhrát i prohrát každý s každým. Nám se
však podařilo s těmito 9 srovnatelnými mužstvy vyhrát pouze s Teslou
C a získat nad nimi pouhých 6 bodů! Na první dvě mužstva (Pardubičky a Dašice) ztrácíme 7 bodů.
Věříme, že všechna naše družstva udělají v zimní přípravě maximum,
aby byla na jarní část sezóny dobře připravena a dělala našim příznivcům větší radost.
Všem hráčům, trenérům, funkcionářům a všem těm, kteří sezemickému fotbalu přejí, přejeme i my hezké vánoční svátky a pevné zdraví
v novém roce 2007.
Za výbor oddílu kopané, Václav Papík

Na 12. května 2007 plánujeme tradiční AGILITY závody a už nyní je plná startovní listina + X náhradníků. Celkem 80 týmů, což je max. počet
dle řádu, je již nahlášeno s půlročním předstihem, aby mohli závodit
právě u nás v Sezemicích.
Avšak nepředbíhejme, teď nás čekají snad bílé Vánoce a nový rok se
šťastnou sedmičkou.
Užijte si tento krásný sváteční čas ve zdraví dle svého a do nového roku Vám moc jen toho dobrého přejí agiliťáci a jejich hafani.
Novotná
Sportovní střelci informují
I když jsme se na delší dobu odmlčeli, náš střelecký klub stále pracuje.
Začátkem července proběhlo na střelnici v Sezemicích soustředění pro
mládež. Jako vždy se trenéři zaměřili na zdokonalení střelecké a fyzické přípravy. Na soustředění mládeže do Krnova odjeli puškaři a pistoláři ve dnech 14.–25. srpna. S nimi odjel i trenér Čihák František. Z jejich
výpovědí je znát, jak je toto soustředění náročné a vyčerpávající. Mezi
tím se na naši střelnici konal 19. srpna závod sportovní malorážka 60
ran vleže „Štít města Sezemic“. Byl to už 21. ročník.
1.–3. září skočil čtvrtým kolem Český pohár, kde nás dobře reprezentoval Čihák T. a Halmešová M. Na finále ČPTM 9.–10. září do Brna postoupil ve vzduchové pistoli Svoboda Petr, skončil na 13. místě a ve
třech disciplínách nás zastupovala Holubová Veronika. V první disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže (SM 60) vystřílela krásné 1. místo.
Ve druhé disciplíně sportovní malorážka 3x20 ran (SM3x20) 8. místo
a ve třetí disciplíně vzduchová puška 40 ran vstoje (VzPu 40) 11. místo. Ve dnech 23.–24. září se na střelnici v Plzni konalo mistrovství ČR
ve sportovní malorážce. Ani tam jsme si neudělali ostudu. Holubová V.
obsadila 4. a 8. místo. Halmešová M. 8. a 13. místo. Koncem září jsme
rozšířili dětskou základnu o čtyři malé střelkyně.
28. října odjeli 4 střelci s trenérem Kolářem na vzduchovkové závody do
Zámělu, kde se opět bojovalo v kategorii do 12 let a do 14 let.
5. listopadu pro starší a mladší dorost začala sezóna ve vzduchové pušce 1. kolo v Hrochově Týnci o „Putovní pohár“. Je to již tradice, že krajská liga hradeckého a pardubického kraje se pořádá v Týništi nad Orlicí. První kolo proběhlo v sobotu 25. 11. Z našeho klubu se zúčastnili
3 střelci do 12 let, 5 střelců do 14 let a 5 střelců v dorostu. V neděli
26. 11. odjela s mladými střelci trenérka Adamová do Svitav na závody
ze vzduchové pušky 30 ran vleže. Tam nám udělala největší radost
Holubová Kristýna se svým výsledkem 300 bodů z 300 možných. Je to
její osobní rekord.

Agility
Minule jsem slíbila, že Vám něco povím o sportu zvaném dogtrekking.
Cituji-li z pravidel, jde o extrémní kynologický sport, při němž překonává člověk a pes mimořádné vzdálenosti dle mapy po organizátorem určené trase přírodním terénem. Velmi oblíbené bývají hory pro své převýšení. Závod musí být nejméně na 80 km.
Abych věděla, o čem mluvím, nechala jsem se vylákat na poloviční závod zvaný MID na 50 km. V polovině října jsme v pátek odpoledne vyrazili přecpaným vlakem kamsi za Prahu.
Po 10 km cesty lesem potmě s plnou polní jsme se dostali úplně „hyn“
do místa startu.
Hezký začátek… S čelovkami jsme si postavili na louce stany a „těšili
se“ na ranní start. Pak jsme celý den šli a šli, občas bloudili a do cíle dorazili opět za tmy. Další ráno si zabalili saky paky a po vyhlášení výsledků to vzali z posledních sil opět na 10 km vzdálené nádraží a pak
vlakem domů. Poprvé jsem byla opravdu ráda, že mám sedavé zaměstnání. A to byl vlastně takový sranda závod, protože správný trek
má mít 100 km a někteří „šílenci“ téměř celou cestu běží. Nechápu.
A asi tento sport nikdy nebude mezi mnou vyhledávanými. V rámci klubu chodíme své procházky tak okolo 20 km, což je úplně ideální.
Občas můžete potkat při cestě do Sezemic v autobuse děvče s černým
labradorem. To je Kristýna a Tjabo. Tato dvojice se dogtrekkingu věnuje
na vrcholové úrovni. Letos se účastnili více jak 10 pochodů a nachodili
okolo 1000 km. V seriálu MČR jsou ve své kategorii na 5. místě z 89.
Ale zpátky k AGILITY. Tma nám trochu komplikuje pondělní tréninky, ale
je třeba si i trochu odpočinout po náročné závodní sezóně. Od ledna začínají halové závody a pak celé jaro, léto až do října budeme „hopat“.
Hodně bych chtěla pochválit všechny co chodí se štěňátky. Jde o velmi
nadějný potěr ve složení silky teriér, border teriér, papilon, pudl, beardedka, kavalírek, šeltička a naháč.
SEZEMICKÉ NOVINY

Pravidelně se zúčastňujeme i závodu „Hradecká diabolka“, který se konal 2. prosince. Pro naše svěřence tam byla velká konkurence. Mládež
měla však bojovného ducha, poctivě na sobě pracovala a řídila se pokyny trenéra Čiháka. Taktéž i vše sledující rodiče byli velice disciplinovaní a drželi jim pěsti.
Toto jsou dosažené výsledky:
Kategorie do 12 let
Forman Jakub 295 b., Racek Filip 292 b., Jeřábek Jan 283 b.
Kategorie do 14 let
Holubová Kristýna 298 b., Novák Jakub 298 b., Holub Vít 293 b.
3. prosince se konalo 2. kolo v Hrochově Týnci o „Putovní pohár“, kde
nás zastupovali v kategorii VzPu 60 ran vstoje Čihák Tomáš, VzPu 40
ran vstoje Halmešová Monika, Holubová Veronika, Holub Vít, Novák
Jan, Šimůnek Jan a Adamová Jana. Ve VzPi 40 ran Svoboda Petr, Hrobař Petr a v mužích Demut, Straka a Čihák. V tomto roce nás ještě čekají závody GRAND PRIX v Brně, liga v Týništi n. Orlicí a Svitavy.
Na závěr letošního roku bychom chtěli popřát všem, kteří podporovali náš střelecký klub, tj. městu Sezemice, sportovní komisi, rodičům,
členům a všem příznivcům střeleckého sportu hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Přáli bychom si, aby se naše dobrá spolupráce rozvíjela i v příštím roce.
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âERTOVSKÁ ·KOLA
5. prosince ovládli naši školu čerti, čertice a čertíčci. Všichni žáčci prvního stupně i se svými vyučujícími zasedli do lavic v čertovském oblečení a s čertovskou náladou.
První hodinu při matematice čertíci řešili pekelně těžké slovní úlohy a druhá hodina, hodina českého jazyka, byla taky pojata čertovsky. Čerti mohli
čertovsky psát a mít počertu mnoho chyb ve cvičení. Čertovské pracoviště přišel zkontrolovat i sám lucifer, kterého doprovázeli Mikuláš s andělem.
Nadšení čertíků neznalo mezí, s obrovskou chutí lovili čertovi blechy z kožichu, zpívali písničky, recitovali. Za to byli odměněni sladkými dobrůtkami.
Po inspekci z pekla následovala čertovská diskotéka, kde se všichni pekelně vyřádili.
Čertí den se vydařil, ale všichni jsme rádi, že 6. prosince čerti zmizeli a do lavic se vrátily naše děti.

INFORMUJEME
Seniorpasy
Zastupitelstvo města na svém zasedání odsouhlasilo, že každý občan
nad 70 let má nárok na čipovou kartu (v minulosti seniorpas) k přepravě městskou hromadnou dopravou města Pardubic. Žádosti budou
k vyzvednutí od 20. prosince 2006 do 10. ledna 2007 na Městském
úřadě v Sezemicích. Vyplněnou žádost nebo starou čipovou kartu
odevzdejte zpět na Městském úřadě v Sezemicích nejpozději do
15. ledna 2007.

Myslivecké sdruÏení v Sezemicích
Vám pﬁeje pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a v novém roce mnoho ‰tûstí a spokojenosti.
Dovolujeme si Vás pozvat
13. ledna 2007 ve 20.00 hodin
do Sezemického domu na tradiãní
MYSLIVECK¯ PLES

Stavební úřad
Vážení čtenáři,
ráda bych vás prostřednictvím tisku seznámila se změnami, které nás
čekají od 1. 1. 2007 na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Od 1. 1. 2007 nabývá účinnost zákon č. 183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ním související zákony
č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákon č. 186/2006 Sb., o změně
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Společně s jednotlivými zákony byly vydány i příslušné prováděcí předpisy. Se základním přehledem změn na úseku
územního plánování a stavebního řádu budete mít možnost se od
22. 12. 2006 seznámit prostřednictvím oficiálních webových stránek
města Sezemice www.sezemice.cz a dále prostřednictvím únorového vydání Sezemických
novin.
Všem čtenářům přeji za všechny pracovníky
zdejšího stavebního úřadu spokojené prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí
v novém roce.
Ing. Radka Konopková,
vedoucí stavebního úřadu

Chválíme…
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.,
Město Sezemice
a restaurace Sezemický dům
jsou podepsány pod velmi úspěšným
Vánočním koncertem.
Více než 200 spokojených diváků shlédlo
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
pod taktovkou Jiřího Kožnara.
A vánoční atmosféru umocnil
Komorní orchestr s netradičním cimbálem
Jana Mikuška.
Pevně věříme, že tato vystoupení se stanou
v Sezemicích tradicí.

Krásné Vánoce, pevné zdraví
a úspû‰n˘ nadcházející rok
v‰em spoluobãanÛm
pﬁeje
Místní organizace
âeského zahrádkáﬁského svazu
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