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Drazí spoluobčané,
tradičně vždy na sklonku roku si dovolím s vámi krátce bilancovat uplynulých dvanáct měsíců. Ne vše se vždy podařilo tak, jak by mělo. Pro někoho to bylo období šťastné,
pro někoho možná období složitější. Ale takový je už život a my ho musíme přijímat se všemi pozitivy, ale bohužel i negativy. Tak tedy malé ohlédnutí zpět.
Nové zastupitelstvo navázalo na předešlé projekty a snažilo se plnit řadu projektů dlouhodobě naplánovaných. Jsem velice rád, že jsme společně
mohli zahájit přípravné práce před rekonstrukcí
mostu v Kladině a Velkých Kolodějích. V Sezemicích byla dokončena kanalizace včetně přípojek v ulicích Na Jízdárně, Pod Vinicí, Bezdíčkova, Sadová, Nešporova, Mánesova, Polní
a Masarykova.
Po celý rok žilo naše město oslavami 780 let
od první písemné zmínky o Sezemicích. Vyvrcholením oslav bylo v červnu odhalení
sochy kpt. Bartoše u nové radnice. Autorem
sochy je sezemický rodák Josef Čermák.
Organizačnímu týmu se podařilo připravit
vskutku důstojné slavnosti. Svědčí o tom
i přítomnost řady významných osobností
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Začátkem listopadu jsme byli nuceni přijmout velice krutou zprávu o úmrtí hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase. Po
necelých dvou letech prohrál ve svých 43
letech svůj velký boj se zákeřnou nemocí.
Po řadu let nechyběl na většině akcí našeho města a vždy dokázal skloubit svůj profesionální pracovní přístup s tím obyčejným lidským. Všem nám moc chybí a ještě
chybět bude.
Poslední měsíc tohoto roku přinesl další
důležité realizované akce. Byl otevřen spojovací mostek Domu s pečovatelskou službou. Byla provedena důležitá místní úprava
dopravního značení přes Kunětický most.
V rámci programu Prevence kriminality na
místní úrovni byl uveden do provozu kamerový systém. Realizace byla možná jedině
v rámci finanční dotace ve výši necelého
1 miliónu korun od Ministerstva vnitra.
V rámci výběrového řízení na rekonstrukci
městské knihovny byla vybrána místní firma
Viktor Lutera. Převzetím staveniště 10. prosince byly zahájeny práce na celou rekonstrukci ve
výši 1 miliónu korun s termínem dokončení
v dubnu 2008.

Vážení a milí spoluobčané,

Foto na str. 1 a 2 Zdeněk Stehno

přeji vám všem klidné a pohodové vánoční svátky, hodně radosti v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku přeji všem jen a jen zdraví. Rok 2008 nám
přinese určitě spoustu dobrého, ale i řadu problémů.
Zkusme je, koneckonců jako vždy, vyřešit co nejlépe.
K tomu vám přeji hodně sil a pevné vůle.
S dokonalou úctou
Bohuslav Kopecký
starosta města Sezemice

2

SEZEMICKÉ NOVINY

Z P R ÁV Y Z R A D N I C E
Zpětný odběr elektrozařízení: pod dohledem EU
V srpnu letošního roku uplynuly dva roky od okamžiku, kdy v České republice začal fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení. Vytvoření systému, který
to umožňuje, požaduje od všech členských států EU příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do novely zákona o odpadech, která v ČR
nabyla účinnosti 13. srpna 2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení stanovila
tato novela výrobcům elektrických a elektronických zařízení. Ti k tomu
účelu začali zakládat tzv. kolektivní systémy. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých
skupin. Pro plnění této povinnosti ve skupinách velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných povinností výrobci
založena akciová společnost Elektrowin.
Termín nejspíš splníme
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných
elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech odebraných spotřebičů na
občana. Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku 2006,
Česká republika ale vyjednala odklad do konce roku 2008. Zavázala se
ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana. V době, kdy společnost Elektrowin započala svou
činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Dnes již toto množství přesahuje 2 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní systémy pověřené nakládáním s elektroodpadem z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají v úhrnu
s výsledky práce Elektrowinu dobré předpoklady včasného splnění závazků vůči EU.
Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může vnímat
negativně a mylně se může domnívat, že se tím jeho nákup nového
spotřebiče „zdraží“. Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této
úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku byly
viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr
a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního systému. Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše
příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá
podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci,
který za něho zajišťuje kolektivní systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr
elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém Elektrowin snaží uzavřít
s obcemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory a mobilní svozy
stávají místy zpětného odběru. Obci to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů
nebo mobilních svozů. Na základě uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivnímu systému.Zůstává nepopiratelným faktem, že
tam, kde obce smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin uzavřely,
ušetřily nemalé finanční prostředky. Vyjádřeno čísly to pro obce za dobu fungování kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů korun. Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz
a recyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce, kromě bezplatného odvozu a recyklace, získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru. Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou díky aktivitě kolektivního systému použité elektrozařízení sebrané v rámci
mobilního svozu bezplatně předat k zpětnému odběru. Společnost
Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do svého systému již více než
3000 obcí a zpětně odebrala přes 19 000 tun elektrozařízení.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Sezemic
Zastupitelstvo města na prosincovém zasedání dne 17. 12. 2007 vyhlásí 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 bude stanovena
v termínu od 18. prosince 2007 do 31. ledna 2008. Zájemci o půjčku si
vyzvednou potřebné formuláře na Městském úřadu Sezemice, Husovo
nám. 790, finančním odboru u p. Vohradníkové, kde budou poskytnuty
další informace (466 741 014, mobil 606 752 926)
Vohradníková R., vedoucí FO
Vyhodnocení znalostního kvízu – třídění odpadů
Jak si jistě všichni dobře vzpomínáte, do pátého čísla Sezemických novin byl vložen znalostní kvíz na třídění odpadů pro žáky ZŠ Sezemice.
Více či méně správně vyplněné tiskopisy odevzdalo celkem 223 žáků.
Pro každou věkovou kategorii bylo připraveno pět cen, ale stejně správných odpovědí bylo více. Proto muselo přijít na řadu losování, a tak ke
znalostem se muselo k těm, kteří byli odměněni, přiklonit i to pověstné
štěstíčko. Žáky, kteří obdrželi drobné ceny, jsou:
kategorie 6–9 let
Markéta Navrátilová
Kamila Řezníčková
Adéla Jakoubková
Lenka Beranová
Lenka Kratochvílová

II. B
I. B
I. A
I. B
I. B

kategorie 12–15 let
Jan Plecháč
Míla Kudrnová
Dominik Dobruský
Lucie Spálenská
Kristýna Švarcová

VII. A
VIII. A
VII. A
VII. A
VII. A

kategorie 9–12 let
Martin Zelinka
Michaela Krpatová
Tomáš Hartman
Michaela Suchánková
Martin Krátký

VI. A
V. A
V. B
VI. A
V. A

Pro Vás, kteří jste si ověřovali svoje znalosti o třídění odpadů, uvádíme
správné odpovědi.
Otázka č. 1 – správně a), 2 – b), 3 – c), 4 – a), 5 – a), 6 – b) c), 7 – c),
8 – a) c), 9 – b), 10 – c), 11 – b), 12 – a) c), 13 – c), 14 – a) b), 15 – b).
Kamerový systém
Město Sezemice požádalo a také obdrželo účelovou dotaci na vybudování městského dohlížecího kamerového systému v Sezemicích. Důvodem tohoto záměru byla snaha o zvýšení bezpečnosti v Sezemicích.
Od prosince letošního roku jsou v provozu čtyři kamery. Jednotlivé kamery budou monitorovat prostory v ulicích – Pardubická, Havlíčkova,
Mezi Mosty (kruhový objezd, městský úřad) a sídliště Dukla. Jak přispěje tento systém ke zvýšení bezpečnosti, ukáže čas. V případě pozitivních výsledků bude možno systém rozšířit o další kamery a monitoring dalších prostorů ve městě.
Josef Ulrych, místostarosta
Místní úprava dopravního značení přes Kunětický most
Ve středu 19. prosince 2007 byla slavnostně uvedena do provozu místní úprava dopravního značení přes Kunětický most. Investorem akce
(cca 1 000 000 Kč) byla Správa a údržba silnic Pardubického kraje
a Město Sezemice, dodavatelem firma JAST Doudleby nad Orlicí
a subdodavatelem firma Jansa Brandýs nad Labem. Tato úprava vznikla na základě několika dopravních opatření, omezující řidiče v okolí
Pardubic. Kunětický most se stal velice exponovaným dopravním místem. Řidiči jedoucí v obou směrech tak jistě uvítají zkrácené čekací doby na minimum.

Dne 31. 12. 2007 bude Městský úřad Sezemice uzavřen
NAROZENÍČEK:

V rámci našeho města byl zajištěn v roce 2006 sběr celkem 5,52
tun elektrozařízení, z toho 140 kusů chladniček. V součtu to znamená úsporu kolem 22 000 Kč. Na provoz sběrného dvora přispěl
Elektrowin v roce 2006 částkou 828 Kč.
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Holubová Monika
Šťastná Amálie
Vančurová Alžběta

říjen
říjen
říjen

Bečka Matěj
Cinkán Matyáš

listopad
listopad

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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VÁ N O C E D ¤ Í V E A D N E S
Nezadržitelně se blíží čas vánoční a s ním i paní Zima, která nám
o sobě již letos dala vědět příjezdem svatého Martina na bílém koni…
Naši předkové využívali zimní období zejména pro draní peří (dračky)
a zpracování příze (přástky). Obyvatelé Sezemic byli z velké části držitelé malých pozemků a živili se především hospodářstvím. Počátkem
19. století se v Sezemicích a okolí pěstoval ve velkém len a vedle hospodaření se lidé živili řemesly. Byli zde především tkalci, jejichž řemeslo
zažilo největší rozkvět v Sezemicích v padesátých letech 19. století. Tolik
typické ševcování v Sezemicích vzkvétalo v posledních desetiletích
19. a ještě na počátku 20. století. Mezi nejčastější řemesla v Sezemicích
patřilo i řemeslo krejčovské.
Vánoční období však lidé trávili přípravou a oslavami vánočních svátků. Nejoslavovanější částí vánočních svátků v našich zemích a samozřejmě i v našem kraji byl a je Štědrý den.
Se Štědrým dnem a zejména Štědrým večerem byla nejen v Sezemicích a jejich blízkém okolí spojována řada zvyků, obyčejů, ale i pověr.
K období přicházející zimy a období Vánoc se váže i řada pranostik, z nichž mnohé i v dnešní době ukazují na zkušenosti generací našich předků. Připomeňme alespoň několik nejaktuálnějších pranostik o počasí –
„Když listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.“ Příchod zimy se očekával 11. listopadu na svatého Martina: „Na svatého Martina přijede
Martin na bílém koni.“ „Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za
metelicí se honí.“ „Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.“ „Když je
Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.“ „Chodí-li Kateřina po
ledě, chodí Štěpán po blátě.“ „Na svatou Barboru saně do dvoru.“ „Svatá
Barborka vyhání dřevo ze dvorka.“ „Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.“ „O svatém Mikuláši často snížek práší.“ „Svatý
Mikuláš splachuje břehy.“ „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“ „Jaký
prosinec, taký červen.“ „Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to
běží.“ „V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.“

„Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.“ „Studený prosinec –
brzké jaro.“ „Mírný prosinec – mírná
celá zima.“ „Prosinec (i leden) bílý,
pole sílí.“ „Lepší Vánoce třeskuté,
nežli tekuté.“ „Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě.“ „Zelené Vánoce –
bílé Velikonoce.“ „Vánoce v jeteli –
letnice ve sněhu.“ „Temná vánoční
noc přinese světlé stodoly.“ „Je-li na
Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude
rok úrodný.“ „Když na Boží hod prší,
sucho úrodu poruší.“ „Na Boží narození o bleší převalení.“ „Na Boží narození o komáří zívnutí.“ „Když čas
před Vánoci až do Tří králů mlhavý
a tmavý jest, následují na to nemoci.“ „Jak na Nový rok, tak po celý
rok.“ „Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.“ „Na Nový rok
o slepičí krok.“ „Na Tři krále o krok
dále.“ „Leden tuhý a drsný slouží
osení.“ „Teplo v lednu, bída sahá ke
dnu.“ „V lednu silný led, v květnu
bujný med.“
Ale již zpátky k Štědrému dni
a s ním spojeným zvykům, z nichž
se některé v určité podobě zachovaly dodnes. Připomeňme si některé
z nich.

2.

Barborka
V den svaté Barbory, 4. prosince,
se řezaly a do dnešních dní řežou
větvičky z třešní, aby vykvetly právě
na Štědrý den. V minulosti je řezaly pouze svobodné dívky a věřily, že
pokud vykvetou, do roka se šťastně
vdají.

1.

Vážený spoluobčané,
už je tady zas ten adventní a po něm i vánoční čas. Jsme tomu rádi my,
zahrádkáři, i naše zahrádky jsou v klidu, a tak mi dovolte se ohlédnout
za upynulým rokem. Říká se, že byl, jaký byl, ale přísloví praví, že „To
pole hodně rodí, kde hospodář hodně chodí“. Sklízeli jsem, jak jsme
hodně seli, sázeli a starali se. Dnešní trend na mnoha zahrádkách je
zatravňovat i betonovat, stavět bazény, grily a pergoly. S tím lze souhlasit, ale kousek zelinářské zahradky by měl zůstat zachován pro krásný pocit z vypěstování vlastní zdravé úrody. Sortiment si každý zvolí
podle svých možností a schopností, od zeleniny do polévky, přes jahody, drobné ovoce, ovocné stromy, či výpěstky ve skleníku. Setkal jsem
se na mnoha místech se skleníkovým vínem, ale začíná se pěstovat
i reva vinná – stolní odrůdy. Podle historických pramenů i místních názvů je to obnovení tradic. Vinice na jižním svahu Kunětické hory je toho
důkazem. „Vinice“ je také název lokality za Sezemicemi i v Pardubicích,
takže doporučuji: zkuste révu.
Zahrádkářská organizace žije svým obvyklým způsobem. Letos nebude vánoční výstava, která se uskuteční až příští rok, a tak se za betlémy vypravíme my. Vloni jsem navštívili Lazně Bohdaneč a Roveň, tentokrát je na programu zájezd do Hlinska. Na zpívání koled a loučení se
starým rokem se sejdeme v Domě zahrádkářů. Na začátku února se tě-
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Vánoční pohlednice
V Rakousku – Uhersku bylo oficiálně povoleno vydávat a posílat pohlednice v roce 1884. Největšího rozkvětu zaznamenalo vydávání pohlednic na konci 19. a na počátku 20. století. Vedle celé řady motivů nemohl na obrazové straně pohlednic chybět
ani motiv vánoční. Německy psaný vánoční pozdrav na vánočních pohlednicích postupně vytlačilo přání v českém jazyce. Na českých vánočních pohlednicích se objevovaly charakteristické vánoční motivy – vánoční stromeček, jesličky, zasněžená krajina s chaloupkami a koledníky.
Některé z těch téměř stoletých vánočních pohlednic uvádí následující
ukázka. Z novějších pohlednic však nelze opomenout Ladovy vánoční
pohlednice se svojí typicky českou vánoční atmosférou… Zvyk posílání

šíme na zahrádkářský ples, kam jste srdečně zváni do Sezemického
domu.
Klid v duši a pokoj do Vašich domovů nejen o Vánocích, štěstí, zdraví, lásku a pohodu v roce 2008 přeje za místní organizaci zahrádkářů
Láďa Srazil.
V plesové sezoně 2008 půjdeme v Sezemicích
tančit do sálu radnice:
12. ledna
19. ledna
2. února
9. února
16. února
22. února
1. března

Hasičský ples
Myslivecký ples
Zahrádkářský ples
Myslivecký ples – Pardubice
Ples oddílu kopané Sezemice
Ples vojenské správy Pardubice
Ples „Svazku obcí Loučná“ – koná se ve Slepoticích

TJ Spartak Sezemice pořádá v sobotu 16. února 2008 v sále Sezemického domu SPORTOVNÍ PLES. Začátek ve 20 hodin.
Hraje EVERGREEN. Bohatá tombola.
Srdečně zvou pořadatelé
SEZEMICKÉ NOVINY

VÁ N O C E D ¤ Í V E A D N E S
vánočních přání prostřednictvím pohlednic však dnes začíná nahrazovat internet a mobilní telefon.
č. 1 – Vánoční pohlednice z období
Rakouska-Uherska
č. 2 – Vánoční pohlednice z období
Rakouska-Uherska
č. 3 – Vánoční pohlednice z období
I. republiky
č. 4 – Ladovy Vánoce
Zvyky, pověry…
S Vánocemi byly nerozlučně spjaty vánoční koledy, které byly jednou
z nejrozšířenějších vánočních kratochvílí. Měly přinést štěstí a blahobyt
do každého stavení. Na koledu se
o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na svátek svatého Štěpána, na
3.
Nový rok a o dni svatých Tří králů.
Se Štědrým dnem bylo spojeno
mnoho pověr. Lidé dbali nato, aby
na Štědrý den nic nepůjčili, protože
by příští rok mohla půjčená věc ve
stavení chybět. Ráno se lidé omývali vodou ze studní nebo pramenů,
aby zůstali zdraví – „aby se člověku
vyhýbaly nemoci, nechť vyseká na
Štědrý den před východem slunce
v ledu otvor a ať ponoří se do ledové vody…“. Dětem se radilo, aby
před Štědrým večerem položily pod
stromeček talíř s mákem a zajistily
si tak bohatou nadílku. Pod ubrus
dávali lidé na Štědrý den peníze,
aby se dobře „držely“. Hospodyně si
schovávaly šupiny ze štědrovečerního kapra, aby se v domácnosti držely peníze. Nikdo nesměl vstát od
4.
štědrovečerní večeře dříve, než dal
hospodář pokyn. Po skončení sváteční večeře zůstali všichni sedět kolem stolu a nastal čas pro nejrůznější obyčeje a zvyky.Rozkrajovala se jablka – pokud jádra ukázala kříž,
znamenalo to smrt, hvězdička přinášela štěstí. Lilo se olovo a z tvarů se
hádala budoucnost. Po vodě se pouštěly svíčky připevněné v ořechové
skořápce – když se skořápky přiblížily, byla svatba jistá, oddálení znamenalo konec lásky nebo zaplula-li se skořápka od břehu, půjde její majitel(ka) do roka z domu. S odvrácenou tváří se ke dveřím přes rameno
házel střevíc – když se ke vchodu obrátil špičkou, mohlo to znamenat veselku. Děvčata házela přes hlavu slupku z oloupaného jablka – utvořené
písmeno ukázalo počáteční písmeno jména budoucího ženicha. Po ve-

Myslivecké sdružení „Labská“ Sezemice srdečně zve spoluobčany
na tradiční Myslivecký ples, který se koná v pátek 18. 1. 2008 v sále nové radnice.
Součástí bude bohatá zvěřinová tombola, k tanci hraje K – V Band
Pardubice
V neděli 20. 1. od 14.00 hod. Vás zveme na Dětský maškarní karneval v sále nové radnice
Na Vaši účast se těší MS Sezemice
TJ Spartak Sezemice přeje Vám všem klidné a příjemné prožití svátků
vánočních a v novém roce zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.
Remešová
Cvičení rodičů s dětmi
Přeji všem malým cvičencům a jejich rodičům krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
Z. Kopecká, L. Kopecká
Pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce všem svým čtenářům přeje redakční rada Sezemických novin
SEZEMICKÉ NOVINY

čeři se rozdávaly dárky a pamatovalo se i na domácí zvířata, studnu i zahradu. Na Štědrý den nasypala hospodyně drůbeži ode všeho zrní do
obruče, aby se jí nerozbíhaly slepice. Přidala hodně máku, neboť kolik
zrnek slepice o Štědrém dni sezobe, tolik snese do roka vajec. Skroječek
vánočky nechával se kravám, aby hodně dojily, psovi se dával česnek,
aby byl zlý a dobře hlídal a husám, aby štípaly. Do studny hodil hospodář kus vánočky, aby byla dobrá voda. Drobky od večeře se vysypaly na
zahradu.
Štědrý večer byl zakončen společnou cestou na půlnoční mši.
Vánoční stromeček
Vánoce bez ozdobeného vánočního stromečku si dnes již těžko dovedeme představit. Zvyk strojení vánočního stromku zdomácněl v českých
zemích až ve druhé polovině 19. století. V Pardubicích byl první vánoční stromeček ustrojený v roce 1848 v rodině lékaře a spisovatele J. B.
Pichla. Předtím si lidé zdobili světnice jehličnatými větvičkami, které měly ochránit dům před zlými silami. Na český venkov pronikaly stromečky
z měst pomaleji. Ještě před první světovou válkou většina rodin na venkově neměla vlastní vánoční stromeček.
Betlém
O Štědrém dnu se u nás podobně jako v mnoha jiných zemích stavěl
betlém. Zvyk stavění jesliček je mnohem starší než strojení stromku.
Některé prameny uvádějí, že první betlém jako živý obraz Kristova narození zinscenoval u obce Greccio v Itálii v roce 1223 František z Assisi.
Byly to první jesličky, z nichž vyrostla tradice stavění jesliček či betlémů
o Vánocích , která se udržela až do dnešních dnů. Nejstarší lidové betlémy v českých zemích pocházejí ze druhé poloviny 18. století. Postupně
betlémy u nás nalezly své místo vedle oltářů v kostelech, ve světnicích
chudých lidí, ve vesnických chalupách stejně jako v měšťanských domech.V této souvislosti nelze nepřipomenout sezemický Rmoutilův betlém, který v 19. století proslavil nejen svého stavitele, ale i Sezemice. Do
dřevěné chalupy v dnešní ulici Za Humny přicházeli obdivovat Rmoutilův
betlém od Božího hodu do Hromnic nejen obyvatelé Sezemic, ale i lidé
z dalekého okolí. Tolik obdivovaný betlém poháněný čtyřmi hodinovými
stroji je pravděpodobně příčinou, proč se Sezemicím dodnes přezdívá
Betlém a Sezemákům Betlemáci. Vypráví se, že Rmoutilův betlém shořel spolu s chalupou při požáru v roce 1883. Vzpomínku na Rmoutilův
betlém oživují sezemičtí zahrádkáři vánoční výstavkou betlémů, kterou
pravidelně pořádají.
Dárky
Zvyk obdarovávat o Štědrém večeru děti se stal v českých zemích nedílnou součástí Vánoc až v 19. století. Tou dobou se již i ti nejchudší snažili dát svým dětem o Vánocích dárek, i když to často bylo jen jablíčko,
křížaly nebo hrst ořechů. Vánoční dárky nosil tehdy stejně jako dnes –
Ježíšek. Dárky, které dnes nacházíme pod vánočním stromečkem, jsou
však poněkud jiné než v dávných dobách. Jedno však mají společné –
jsou stejně jako dříve dávány z lásky. Ani dnes není v našich zemích nikoho, kdo by s napětím neočekával o Štědrém večeru příchod Ježíška,
nesoucího vánoční dárky všem lidem dobré vůle…
MiB 02-07

Vánoční muzicírování
Dne 11. 12. 2007 v odpoledních hodinách se v kulturním domě Dukla
Pardubice pořádala kulturně společenská akce pod názvem „Vánoční
muzicírování”. Na této akci, kterou pořádal Denní stacionář Slunečnice
Pardubice (zařízení, které poskytuje ambulantní sociální službu dětem,
mládeži i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením), vystoupili žáci základních škol běžného typu, základních škol praktických
a uživatelé sociálních služeb – denních stacionářů i celoročních pobytových zařízení z Pardubic, Chrudimi, Rábů a Sezemic. Smyslem hudebních, dramatických, pěveckých a tanečních vystoupení bylo ukázat,
že nejen „zdravé“ děti, ale i jedinci s handicapem jsou talentovaní. ZŠ
Sezemice do programu přispěla velmi pěknými vstupy. Pěvecký sbor
Rolnička pod vedením paní učitelky Mgr. Radky Svatoňové a paní učitelky Mgr. Jany Doskočilové zazpíval divákům krásné vánoční koledy
a sezemické Neonky pod vedením paní učitelky Mgr. Oliny Šimkové pro
potěšení všem přítomným zatančily „Krokodýla“. Touto cestou bych
chtěla poděkovat panu Mgr. Jiřímu Březinovi, řediteli ZŠ Sezemice, který tuto akci v duchu integrace podpořil. Věřím, že i v budoucnosti se
nám podaří podobnou akci opět zrealizovat.
Bc. Eva Holečková
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice Pardubice
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KNIHOVNA A ZÁKLADNÍ ·KOLA
Co se děje v knihovně?
Tak jsem se konečně dočkali. Sotva proběhly podzimní besedy se základní a mateřskou školou, rozběhla se rekonstrukce knihovny. Dvě důležité akce jsme ve starých prostorách ale ještě zvládli. Zklamat jsem
nemohla příznivce lampiónů, kteří se sešli 2. 11. 2007. Mimo podzimní
dílny šikovných rukou jsme se společně prošli s lampióny a navštívili sezemický kostel. Zvládli jsme také strašidelnou stezku odvahy. Někteří
rodiče pak „potřebovali občerstvit“, a tak závěrečné hledání pokladu
a diskotéka proběhly opravdu v režii dětí. Byl to, jak tvrdily děti, „odvaz“.
Se starými prostory jsme se rozloučili v pátek 23. 11. 2007, kdy proběhla tradiční vánoční dílna. Letos jsem na ni opravdu pyšná, protože za
pomoci p. Kolářové, bez které by to mimochodem opravdu nebylo možné uskutečnit, si mohli zájemci vyrobit adventní věnce a přispět tak
vlastnoručně k předvánoční výzdobě svých domovů. Byla to radost dívat se na maminky, ale i tatínky s dětmi, jak se radí, kterou mašli kam
dát, jaké svíčky vybrat a která technika by byla ta nejlepší. Doufám, že
příští rok budeme v této tradici pokračovat snad v nových prostorách.
A pak už se to rozběhlo. Většina z Vás si asi povšimla, že se knihovna
přestěhovala. Tedy my jsme ji přestěhovali, a to do prostor staré radnice. Hlavně díky technické četě města Sezemice, která Vám může teď
říct, jak těžké jsou knihy a časopisy, když jsou pohromadě, jsme dokázali přestěhovat knihovnu během jednoho týdne. Proto ani letos nezůstanete bez „čtiva“, které si můžete přijít půjčit do prostor staré radnice.
Čekají tady na Vás jak novinky, tak i klasikové, literatura pro děti
a mládež, časopisy, prostě vše, na co jste byli zvyklí. Půjčovací doba se
nezměnila. Posledním půjčovacím dnem v roce 2007 bude čtvrtek
20. 12. a prvním dnem v roce 2008 bude čtvrtek 3. 1. Kontakty do knihovny zůstávají stejné až na pevnou linku, která bude po dobu pobytu
ve staré radnici 466 265 314. Stejná zůstává i knihovnice, tak pokud někdo doufal ve změnu, budu ho muset zklamat. Ráda bych také zachovala všechny důležité kulturní akce, jako Pasování prvňáčků a Noc
s Andersenem atd... Doufám, že většina z Vás se na nové prostory pro
knihovnu těší, a proto bude statečně snášet provizorní provoz, který se
Vám budu snažit všemožně zpříjemnit. Pokud je ale mezi Vámi někdo,
kdo si říká, jestli je ta rekonstrukce vůbec třeba, dovolte mi pár slov. Za
loňský rok uskutečnila knihovna přes 60 kulturních a vzdělávacích akcí. Má přes 500 čtenářů a z toho téměř polovina jsou děti do 15 let.
Navštívilo ji více než 5 tisíc čtenářů a přes 200 uživatelů internetu.
Celkem jsme pro Vás koupili a zpracovali téměř 900 nových knih a přečíst si jich u nás můžete více než 20 tisíc a to nepočítám časopisy.
Pokud by Vás ani tohle nepřesvědčilo, stačí se kolem naší budovy projít a uvidíte již dosluhující výlohy a prostory mnoho a mnoho let nerenovované a nemalované. A co Vám rekonstrukce přinese? Těšit se můžete na příjemné prostředí, nové akce a služby. Jaké? Například
možnost kopírování, rozšíření výpůjční doby, novou čítárnu a zbrusu
nové dětské oddělení. Nebudu prozrazovat vše, ale budu doufat, že se
již teď se mnou těšíte a že se Vám Vaše nová knihovna bude líbit. Asi
byste chtěli slyšet termín dokončení, dovolte mi ale diplomatickou odpověď: Budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve. Mezi tím se na Vás
budu těšit v prostorách staré radnice vždy v pondělí 10–17 hod., ve
středu 12–16 hod. a čtvrtek 12–18 hod. Na závěr bych samozřejmě
Vám všem, ať již jste příznivci knihovny a nebo ne, ráda popřála, abyste ty nejkrásnější svátky v roce prožili přesně podle Vašich představ.
Abyste dokázali alespoň na chvilku uniknout stresu a šedi všedních dní
a vychutnali dny plné odpočinku a lásky se svými nejbližšími. Do nového roku 2008 popřeji nám všem, abychom se zdravím a štěstím zvládli vše, co si pro nás přichystá.
Krásné svátky!
Petra Procházková
Informace o základní škole
Na žáky devátých tříd čeká, tak jako každoročně na všechny vycházející, nelehký úkol – vybrat si to nejlepší vzdělání, které jim umožní splnit si profesní sen. Abychom rodičům a žákům výběr střední školy
usnadnili, zaměřujeme se na akce, které jim při rozhodování pomohou.
Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích, která vyhodnotila testy profesní volby, které byly složeny z více
částí – některé testy vyplňovali sami žáci, další testy vyplňovali učitelé
– jak vidí žáky oni. S výsledky testů a doporučením vhodného studijního oboru budou rodiče a žáci seznámeni 10. ledna. 4. a 12. prosince žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na
Úřadu práce v Pardubicích, kde jim pracovníci úřadu pomohli hledat
vhodné obory. Dále zástupci středních škol navštívili naši školu a rodičům na třídních schůzkách SPŠ představili své školy a studijní obory.
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Využíváme také internetové stránky MŠMT, kde nacházíme nejnovější
informace k profesní volbě. Žáci nesmí zapomínat, že prospěch na základní škole je jedním z nejdůležitějších kritérií při přijímání na střední
školy, a proto musí vynaložit veškeré síly k tomu, aby jejich výsledky byly co nejlepší. K tomu jim přejeme mnoho úspěchů. Blíží se konec roku
a s ním adventní období. Je to období čekání na nejkrásnější část roku
– Vánoce. To si žáci 1. stupně mimo jiné zpříjemnili i filmovým představením v pardubickém kině Dukla. Když mluvíme o Vánocích, nemohl
chybět ani Mikuláš. 5. prosinec je jedním ze školních dní, který patří
k nejoblíbenějším. Tento den jsme na celém prvním stupni pojali jako
„Andělský den“. Od rána jsme se setkávali jen s andílky. Andělské učení bylo ukončeno andělskou diskotékou, při které si andílci zatančili
a vydováděli se. Věříme, že andělská křídla a především andělské chování jim vydrží alespoň do Vánoc. Školní pěvecký sbor Rolnička zahájil
svá vánoční vystoupení adventním koncertem v kostele v Horních Ředicích. V úterý 11. 12. 2007 se zúčastnil Vánočního muzicírování pro
denní stacionář Slunečnice v Pardubicích. Rolnička vás zve i na další
koncerty, které proběhnou 22. 12. 2007 od 16.00 hodin v Husově sboru v Pardubicích a 25. 12. 2007 v 16.00 hodin v sezemickém kostele.
Zmíníme se také o některých akcích, kterých se žáci naší školy v poslední době zúčastnili. Družinové děti obdivovaly předvánoční atmosféru na Veselém kopci, zdobily vánoční stromeček v domě s pečovatelskou službou. Deváťáci si odnesli mnoho poznatků ze soudního přelíčení Okresního soudu v Pardubicích. Další zhlédli výstavu „Vánoční
stromeček“ ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
Žáci celé školy se zapojili do prodeje odznáčků koní, výnos z prodeje
bude použit pro centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, zúčastnili se
soutěže zaměřené na třídění odpadů – nejlepší byli oceněni místostarostou obce. Vidíte, že činnost žáků je velmi pestrá.
Na závěr bychom chtěli všem našim spoluobčanům popřát do nového
roku mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Mikulášská besídka v Sezemicích
Rok za rokem se do Sezemic vrací svatý Mikuláš, patron všech dětí,
aby je potěšil a obdaroval. Ani letos tomu nebylo jinak. Přesto, že den
jeho příjezdu byl letos stanoven na úterý 4. 12. 2007, tedy na všední
den pracovní, sál se naplnil dětmi, které si i letos statečně chodily pro
své nadílky. Čert bedlivě každého z nich sledoval a k těm statečnějším
si dovolil i pár „lumpáren“. Mikuláš byl ale spolehlivým ochráncem dětí
a andělé mu v tom vydatně pomáhali. Tak se všechny balíčky dostaly
do těch správných rukou. Musím říct, že rok od roku klesá věková hranice těch, kteří za svatým Mikulášem přijdou, a tak přetahovačky s čertem vystřídalo stavění kostek a honičky byly nahrazeny skládáním
a malováním. Moc se všichni snažíme, aby děti domů odcházely z Mikulášské besídky s úsměvem na rtech. Letos k tomu přispěla také dvě
taneční vystoupení. Před příchodem Mikuláše potěšily děti Sezemické
Neonky a po rozdělení nadílky jejich dobrou náladu přišla podpořit
Sezemická Empéčka. Po drobných soutěžích, při kterých každý dostal
svoji odměnu, přišel tanec. Při „rojeníčku na parketě“ jsme mezi děti
rozhodili nafukovací balónky. To bylo radosti. Dokonce se připojili i někteří dospělí, což nás moc potěšilo. Vždyť proto to děláme, pro Vaši zábavu a pro úsměvy Vašich dětí… A pokud Vám připadá, že v pořadatelském týmu byly opět ty samé tváře, nemýlíte se.
Ráda bych jim všem, za Vás, kteří jste se svými dětmi strávili příjemný
úterní podvečer, moc poděkovala, bez nich by to prostě nešlo! Nadílka
je rozdána a my jsme zase o něco starší a moudřejší (tedy doufám).
Již teď přemýšlíme, co bude za rok, co vylepšit a čím Vás a Vaše děti
potěšit. Máte chuť se přidat?
Byli byste vítáni, protože já pevně věřím, že i příští rok přijede do
Sezemic svatý Mikuláš a jeho nezbytný doprovod a my se na ně řádně
připravíme.
Petra Procházková

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme
na slavnostní vítání roku 2008
v úterý 1. 1. 2008 od 15 hodin
na Husově náměstí Sezemice.
K poslechu zahraje „Živaňanka“.
Zve Město Sezemice.
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SPORT
TJ Spartak Sezemice
Zpráva oddílu kopané TJ Spartak Sezemice o uplynulé podzimní sezóně našich družstev. Podzimní sezóna byla zahájena našimi nejmenšími
3. ročníkem Memoriálu Oldřicha Ševčíka. Ve sváteční pátek 28. září
uspořádal TJ Spartak Sezemice – oddíl kopané turnaj nejmladších nadějí fotbalu (ročník 1998 a mladší) na počest dlouholetého a obětavého
funkcionáře TJ Spartak Sezemice i okresního fotbalového svazu pana
Oldřicha Ševčíka. Nad turnajem převzal záštitu starosta města pan
Bohuslav Kopecký. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, která byla rozdělena do 2 skupin, kde hrál každý s každým. Do semifinálových zápasů se
probojovali první dva z každé skupiny.
Semifinále:
Spartak Sezemice A – TESLA Pardubice B
5:0
TESLA Pardubice A – AFK Chrudim A
2:0
Zápas o 3. místo: AFK Chrudim A – TESLA Pardubice B
1:0
Finále: Spartak Sezemice A – TESLA Pardubice A
4:1
Vítězem turnaje se zaslouženě stal Spartak Sezemice A.
Vítězné družstvo pod vedením schopných a obětavých trenérů –
p. Tomáše Láta a Rudolfa Čapka tvořili tito hráči:
Jiří Hlaváček, Vít Černohorský, Jakub Papšík, Petr Tichý, Vít Tláskal,
David Lát, Pavel Kmetík, Jakub Horák, Petr Fous, Ondřej Fiala, Aleš
Frajberk.
Nejlepším střelcem se stal Pavel Kmetík se 7 brankami. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Daniel Gregovský AFK Chrudim. Vážnost turnaje umocnila přítomnost paní Milady Ševčíkové, starosty města pana
Bohuslava Kopeckého, místostarosty pana Josefa Ulrycha a předsedy
STK OFS Pardubice pana Karla Brauna. Tito předávali 4 nejlepším
družstvům a oceněným jednotlivcům diplomy a krásné ceny. Vítězné
družstvo navíc obdrželo krásný dort od paní Ševčíkové. Díky patří
všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto memoriálu podíleli, především řediteli turnaje panu Pavlu Reinbergovi, trenérům obou družstev
Spartaku – panu Tomáši Látovi, Rudolfu Čapkovi, Jaroslavu Plechačovi, Michalu Hovorkovi a Pavlu Tichému, správci areálu Marku Levinskému a jeho manželce Gabriele. Poděkování patří všem dobrovolným
a spravedlivým rozhodčím, kteří se rovnoměrně podíleli na řízení zápasů – panu Pavlu Reinbergovi, Ladislavu Kubizňákovi st., Petru Bělohubému a Jakubu Němcovi. Jediným kazem turnaje bylo nevlídné počasí, které nemohli pořadatelé ovlivnit. Zvlášť dopolední zápasy ve
skupinách probíhaly za vytrvalého deště. O to větší uznání patří všem
aktérům. Polední přestávka byla vyplněna výborným obědem ve školní
jídelně. Děkujeme personálu kuchyně za jeho přípravu a městu Sezemice za finanční výpomoc. Zároveň děkujeme touto cestou dlouhodobým sponzorům elévů fa ODPADY 98 Pardubice – panu Josefu Štambavskému a panu Zdeňku Páclovi fa STAVITELSTVÍ – panu Viktoru
Luterovi. Nashledanou opět za rok na 4. ročníku Memoriálu Oldřicha
Ševčíka se těší pořadatelé.
Jak skončila naše družstva
po sehrání podzimní části soutěžního ročníku 2007/2008:
Elévové – přípravka do 10 let – OP (okresní přebor) – 1. místo
Bilance: odehráno 9 zápasů – 9 0 0 70:8 27 b.
(2. Sokol Moravany – 21 b.)
Trenéři: Tomáš Lát, Rudolf Čapek ml.
Mladší elévové – hrají pouze přátelská utkání. Do tajů kopané je zasvěcují trenéři Jaroslav Plechač, Michal Hovorka a Pavel Tichý.
Mladší žáci – OP Přeloučsko – 2. místo
Bilance: odehráno 8 zápasů – 6 2 0 37:4 20 b.
(1. Tesla Pardubice – 22 b.)
Trenéři: Josef Procházka ml., Martin Holeček, Radek Trojan
Starší žáci – OP Holicko – 2. místo
Bilance: odehráno 8 zápasů – 7 0 1 51:8 21 b.
(1. Dašice – 27 b., 3. Horní Jelení – 18 b.)
Trenéři: Vladimír Klabeneš, Roman Kupka
Dorostenci – OP Holicko – 6. místo
Bilance: odehráno 9 zápasů – 4 2 3 15:4 14 b.
(1. Horní Jelení – 26 b.)
Trenéři: Hubert Janota, Zdeněk Plecháček st.
B mužstvo – IV. třída Holicko – 3. místo
Bilance: odehráno 10 zápasů – 6 2 2 21:15 20 b.
(1. Opatovice B – 24 b.)
Trenéři: Miloš Chvála, Kamil Hajník
A mužstvo – okresní přebor – 2. místo
Bilance: odehráno 13 zápasů – 7 2 4 35:19 23 b.
(1. Libišany – 37 b., 8. Újezd – 20 b.)
SEZEMICKÉ NOVINY

Trenéři: Jiří Ujec, Pavel Reinberg
Z uvedeného přehledu vyplývá, že naše tři nejmladší družstva si vedou
velice dobře. Pokud budou tak dále všichni u nás pokračovat, nemusíme mít o budoucnost sezemické kopané obavy. Elévové přípravka získali plný počet bodů s úctyhodným skórem 70:8. Naši hráči jsou v čele
střelecké tabulky okresního přeboru:
1. Pavel Kmetík – 18 branek
2. David Lát – 16 branek
3. Petr Ehl – 14 branek
Mladší žáci neprohráli žádný zápas, ztratili 4 body dvěma remízami.
Starší žáci prohráli pouze 1 utkání. Nastříleli však rekordních 51 branek! Od dorostenců jsme očekávali umístění v popředí tabulky. Jejich
šesté místo je jistě zklamáním, chybí jim dohrát 1 zápas s Opatovicemi.
Ztráta 12 bodů na vedoucí Horní Jelení je však veliká. B mužstvu se docela daří, stále od něho očekáváme postup do vyšší soutěže. Snad se
to podaří v tomto ročníku. Ztráta 4 bodů na vedoucí Opatovice není nedostižná. Šance na postup A mužstva do krajské soutěže je pouze v oblasti teorie. Třebaže jsme obsadili 2. místo, na vedoucí Libišany ztrácíme 14 bodů. Do 8. místa je tabulka našlapaná a nás dělí pouhé 3 body
od 8. Újezda. Pohled na naše umístění v tabulce podzimu však lahodí
oku. Věříme, že všechna naše družstva udělají v zimní přípravě maximum, aby nám dělala v jarní části soutěžního ročníku 2007/2008 radost. Na závěr bych chtěl za výbor oddílu kopané popřát všem našim
hráčům, trenérům, funkcionářům, našim příznivcům včetně představitelů města hezké vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím novém roce 2008.
Za výbor oddílu kopané Václav Papík
Jste dívky, nebo ženy, maminky tetičky či babičky?
Přijďte k nám na břišní tanečky! Milé dámy, máte do nového roku připravena nějaká ta předsevzetí? A nechybí v nich pohyb? Zveme Vás na
příjemnou formu pohybu pro všechny věkové kategorie. Od 8. ledna
2008 začínají v sezemické tělocvičně kurzy břišních tanců. Tančit budeme vždy v úterý od 19 hod. Co je k tomu třeba? Stačí, když přijdete
v pohodlném cvičebním úboru, široké sukni, nebo si uvážete šátek kolem boků. Obuv není třeba žádná, tančíme bosky popřípadě v tanečních piškotech. A můžete jít na to.Pokud se ptáte na důvody, je jich
mnoho. Namátkou vybírám: relaxace a uvolnění celého těla, úleva pro
páteř a klouby, blahodárné působení při léčbě neplodnosti nebo skvělý
způsob jak rozvíjet své ženství, vylepšit si postavu i sebevědomí.
Srdečně Vás zve a na Vaši účast se těší
Martina Ptáčková
Kynologický klub Sezemice
Členové kynologického klubu v Sezemicích po celý rok usilovně trénovali své čtyřnohé kamarády, aby mohli na konci sezony své snažení
završit splněním zkoušky a jiní zas účastí na MR. Musíme říci, že letošní sezona byla velice úspěšná. Dušan Pospíchal se psem Falconem
de Alphaville Bohemia (plemeno Bel. ovčák malinois) nás reprezentoval na výběrových závodech a svým umístěním se probojoval na
M ČR dle IPO3. To se konalo 21.–22. 7. 2007 v Suchdolu nad Odrou.
Skvělým výkonem získal titul Nejlepší obranář r. 2007. V tomto roce členové ZKO pořádali bonitaci pro chovatelský klub belgického ovčáka
a německého ovčáka. Kromě jiného také na cvičišti pořádá Pardubická
krajská organizace školení figurantů a instruktorů. Jiří Přibyl se psem
Barny Marko Gero splnil zkoušku IPO3, a tak se mohl zúčastnit M ČR
Belgických ovčáků v Třebíči konané 13.–14. 10. 2007. Jejich premiéra
na vrcholových závodech skončila v celkovém hodnocení na skvělém
16. místě. Na konci letošního roku se u nás konaly 21. 10. 2007
a 11. 11. 2007 zkoušky z výkonu psů dle IPO. Aby psi úspěšně splnili
zkoušku, museli plnit discipliny stopa, poslušnost a obrana. Obtížnost je
odstupňována od 1.–3. Zkoušku splnili:
Pavlína Habrová s fenou dobrmana Graciella Halit Paša IPO1, IPO2
Martin Plecháček se psem Bel. ov. malinois Master de Alphaville IPO2,
IPO3 Krupková se psem Něm. ovčáka Jeremi z Jenive IPO2, IPO3
Petra Šenová se psem Bel. ov. malinois Bar Ort Bohemia IPO3
Dana Růžičková se psem Něm. ovčáka IPO1
Martin Plecháček, Michaela Krupková, Petra Šenová splnili bodový limit
na Výběrové soutěže v roce 2008. A tak jim držte palce, aby se probojovali až na M ČR. Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem všech
členů našeho klubu popřála hodně zdraví, štěstí, lásky a aby ten
nový rok 2008 byl lepší než ten minulý.
Mirka Holečková
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INFORMUJEME
Hvězdy tančily i v Sezemicích
Plesová sezóna už pomalu nazouvá své taneční boty a to je ten správný čas na trochu pohybové inspirace. Téměř přesně po roce se do sálu
sezemické radnice znovu sjely taneční kolektivy, aby předvedly odborné porotě i divákům svá pečlivě natrénovaná vystoupení. A protože se
loňský nultý ročník soutěře O zlatou sezemickou rybičku opravdu vydařil, byli jsme zvědaví, jestli letošní, tentokrát už oficiálně první ročník,
bude alespoň stejně dobrý. Taneční soubory ze Sezemic, Pardubic,
Týniště nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou a Srubů u Chocně nás opět
přesvědčily, že pohyb po parketě podpořený zajímavou hudbou je bezpochyby kulturním zážitkem a to i v podání těch úplně nejmenších tančníků a tanečnic. Hvězdami se pak alespoň na malý okamžik stali všichni účastníci, a i když třeba nezískali hlavní cenu, potleskem byli odměněni všichni. Tomu určitě dají za pravdu ti diváci, kteří se v sobotu do
sálu přišli podívat. Zorganizováním celé akce se opět na výbornou
zhostil sehraný tým pod vedením pana Michala Brutara. O nic menší
podíl na úspěchu celé soutěže měli i jednotliví sponzoři v čele s CBL
s. r. o. Pardubice, ALBA Invest s. r. o., Holice v Čechách, Pardubické realitní s. r. o. Pardubice, Jana Mohouta Sezemice, BDUM Corporation
a. s. Praha a Autodílny Petra Málka Sezemice. Bez jejich přispění by se
taková akce vůbec konat nemohla.Takže nashledanou v příštím roce
u druhého ročníku soutěže O zlatou sezemickou rybičku.
Olga Šimková

Spojovací most – propojení Domu s pečovatelskou službou
V pondělí 17. prosince byl uveden do provozu spojovací most propojující Dům s pečovatelskou službou Sezemice. Pásku přestřihla poslankyně Parlamentu ČR Alena Páralová spolu se starostou města Sezemice Bohuslavem Kopeckým. Generálním projektantem stavby byl
Ing. Arch. František Příborský (ateliér ATEPIS), investorem Město Sezemice, zhotovitelem BW – Stavitelství, s. r. o. Holice. Finanční náklady
2 129 876 Kč včetně DPH byly převážně hrazeny ze státní dotace od
Ministerstva financí ve výši 2 000 000 Kč. Stavba byla zahájena 12. září 2007. Firma ukončila práce s týdenním předstihem a předala stavbu
včetně odstraněných vad 10. prosince 2007. Dílo bylo provedeno ve velmi dobré kvalitě, firma BW – Stavitelství pracovala s minimálním omezením provozu Domu s pečovatelskou službou. Veškeré práce probíhaly velice šetrně vůči obyvatelům obou domů. Spojovací krček výrazně
zlepší dostupnost a komunikaci obyvatel a využití služeb Střediska
osobní hygieny.

Dne 28. prosince 2007 oslaví manželé Špirochovi
diamantovou svatbu.
Manželům přejeme hodně zdraví a štěstí.

Manželé Horákovi
Sezemice, Lesní ul.
děkují Městskému úřadu
– komisi pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek ke zlaté svatbě.

Manželé Kolářovi
děkují Městskému úřadu
a Farnímu úřadu
za krásný obřad k jejich výročí
zlaté svatby.

Husovo náměstí 54
533 04 Sezemice

Přijme

ŘIDIČE

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C + E
• platný profesní průkaz
• trestní bezúhonost
• zdravotní způsobilost
• spolehlivost a samostatnost
Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní firmě
• zaměstnanecké výhody
• nástup možný ihned
Životopis zašlete na e-mail: kerhartova@vct.cz
nebo na adresu:
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.,
Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice
Kontaktní osoba: Jiří Reinberk
Tel.: 777 798 088, e-mail: reinberk@vct.cz

Přijme

DĚLNICI (DĚLNÍKA)
V TISKÁRNĚ
Požadujeme:
• schopnost pracovat
v třísměnném (nepřetržitém) provozu
• fyzickou zdatnost
Nabízíme:
• práce v moderním provozu
• zaměstnanecké výhody
Kontaktní osoba: Petr Mareš
Tel.: 777 798 082
E-mail: mares@vct.cz
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