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Vážení spoluobčané,

nadešel čas vánoční, čas, kdy se
zamýšlíme nad rokem, 

který pomalu kráčí ke svému
závěru. Jaký byl rok 2008? 

Byl to rok, ve kterém proběhla volba
hlavy státu, rok konání voleb 

do krajských zastupitelstev a do Senátu
Parlamentu ČR. V České republice jsme si

připomněli 90. výročí vzniku 
samostatného Československého státu. Důstojné oslavy

tohoto významného výročí proběhly i v našem městě.
V Sezemicích se konala v roce 2008 řada kulturních i sportovních akcí, 

za jejichž uspořádání patří dík vám všem, kteří jste se v rámci institucí,
sportovních klubů, zájmových spolků a sponzorujících firem 

na jejich zdárném průběhu podíleli.
Rok 2008 byl pro Sezemice a řadu přisloučených obcí rokem, ve kterém se podařilo
zabezpečit významné investiční akce. Přestože stavební ruch související s realizací

některých z nich komplikoval mnohým z vás každodenní život, je třeba říci, že se
jednalo o stavby důležité pro budoucnost našeho města. Mezi ty největší investiční akce

roku 2008 patřila rekonstrukce místních komunikací v Sezemicích 
a přisloučených obcích, budování kanalizační sítě a v neposlední řadě rekonstrukce

našeho kulturního stánku – městské knihovny. 
Souběžně s velkými investičními akcemi byl vykonán kus poctivé práce pracovníky

technické skupiny města Sezemic. Z mnoha činností provedených pracovní skupinou
města chci připomenout stavební a montážní práce vykonané pro sezemické školy, 

provedení fasády knihovny a zateplení fasády střelnice, stavební práce v prostorách
objektu staré radnice uzpůsobené pro služebny policie, rekonstrukce autobusových

zastávek a v neposlední řadě i každodenní práce odváděné při údržbě našeho města.
Poděkování patří i vám všem, kteří jste se tříděním komunálního odpadu zasloužili

o navýšení financí do rozpočtu města.
Vážení spoluobčané, jsem potěšen, že k Vám mohu promluvit právě prostřednictvím

stránek Sezemických novin, které vydává Město Sezemice v této nové podobě 
právě 10 let. Za to patří dík VČT v Sezemicích, bývalým i současným členům 

redakční rady a vám všem, kteří do Sezemických novin přispíváte.
Závěrem chci jménem svým, jménem zastupitelstva a rady města i jménem všech

zaměstnanců městského úřadu popřát vám všem klidné prožití Vánoc, pevné zdraví
i trochu nezbytného štěstí do nového roku 2009.

Bohuslav Kopecký, starosta 

Foto Z. Stehno
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
ZE DNE 2. PROSINCE 2008
Usnesení č. Z/42/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto 
schválilo.
Usnesení č. Z/43/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprá-
vu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva 
města. 
Usnesení č. Z/44/5/2008
Zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů projednalo předloženou zprávu a
I. schvaluje rozpočtové provizorium na období leden–březen 2009, které

je nedílnou součástí tohoto usnesení 
II. schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria:

1. příjmy a výdaje budou uskutečňovány dle stanovených ukazatelů
2. v době rozpočtového provizoria se nebudou čerpat finanční prostřed-

ky na výdaje investičního charakteru
III. ukládá předložit návrh rozpočtu na rok 2009 zastupitelstvu města k pro-

jednání a ke schválení
Usnesení č. Z/45/5/2008
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, projednalo předloženou zprávu a
I. schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 9. 2008
II. pověřuje radu města schvalováním rozpočtových změn příjmové části

rozpočtu s tím, že ve výdajové části bude upravovaná částka rozpočto-
vána na položku rezerva rozpočtu

Usnesení č. Z/46/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtové změny
č. 1–17 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2008
Usnesení č. Z/47/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje Pravidla
pro tvorbu a čerpání fondu údržby a oprav bytových domů č. p. 728-741
Sezemice
Usnesení č. Z/48/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. schvaluje převod pozemku p. č. 377/46 v k. ú. Sezemice nad Loučnou

z majetku paní BM do majetku Města Sezemice, a to za kupní cenu do
výše 150 Kč/m2

II. ukládá do doby převodu pozemku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
kupní a po schválení rozpočtu roku 2009 zabezpečit veškeré potřebné
náležitosti spojené s převodem pozemku p. č. 377/46 do majetku Města
Sezemice

Usnesení č. Z/49/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění po-
zdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písmeno i) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje

obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

II. bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni
19. 11. 2008

III. stanovuje pro období roku 2009 místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů ve výši 495 Kč

IV. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 v souladu s §12
zákona č.128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Usnesení č. Z/50/5/2008
Zastupitelstvo města dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 o vytvoření
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ projednalo předlo-
ženou zprávu a:
I. vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

v roce 2009
II. stanovuje lhůtu podání žádosti o účasti na výběrovém řízení v termínu 

od 10. prosince 2008 do 31. ledna 2009
III. ukládá komisi rozvoje bydlení a majetkové zajistit výběrové řízení a před-

ložit zastupitelstvu města konkrétní závěr výběrového řízení 
Usnesení č. Z/51/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §178 odst. 1 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (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 
I. vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Sezemice, okres

Pardubice ze dne 5. 5. 1994, v úplném znění zřizovací listiny Mateřské

školy Sezemice, okres Pardubice, ze dne 21. 9. 2005, dle předloženého
návrhu

II. vydává dodatek č. 4 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, dle předloženého
návrhu

III. schvaluje 
1. převod drobného hmotného majetku v celkové pořizovací hodno-

tě 524 254,95 Kč do vlastnictví Mateřské školy Sezemice, okres
Pardubice, a to formou darovací smlouvy

2. převod drobného hmotného majetku v celkové pořizovací hodno-
tě 2 542 311,95 Kč do vlastnictví Základní školy Sezemice, okres
Pardubice, a to formou darovací smlouvy

3. darovací smlouvy mezi Městem Sezemice a Základní školou
Sezemice, okres Pardubice, a mezi Městem Sezemice a Mateřskou
školou Sezemice, okres Pardubice

IV. ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti dle bodu I., II. a III.
Usnesení č. Z/52/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu 
I. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2009 bez

výhrad
II. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve

dnech 24. 2. 2009, 2. 6. 2009, 15. 9. 2009 a 15. 12. 2009 od 17.00 h.
Usnesení č. Z/53/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje plán čin-
nosti kontrolního a finančního výboru na rok 2009
Usnesení č. Z/54/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. schvaluje odměny pro jednotlivé komise a výbory za práci v roce 2008

takto:
Finanční výbor: 39 300 Kč • Kontrolní výbor: 26 100 Kč • Komise sportu:
38 000 Kč • Komise pro občanské záležitosti: 42 000 Kč • Komise škol-
ství a kultury: 29 000 Kč • Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu
a děti: 18 800 Kč • Komise rozvoje bydlení a majetková: 13 500 Kč •
Komise likvidační: 7 600 Kč • Komise pro projednávání přestupků: 
1 050 Kč

II. 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/55/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. 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 neuvolně-
ným členům zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2009 takto:
Člen rady: 1 580 Kč • Předseda výboru, komise: 1 250 Kč • Člen výboru,
komise: 1 070 Kč • Člen ZM: 380 Kč
K uvedeným částkám bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve vý-
ši 250 Kč

II. schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování měsíč-
ních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v souhrnu všech
odměn za jednotlivé funkce, za které se poskytuje odměna s tím, že pří-
platek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze k jedné funkci

Usnesení č. Z/56/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí konání akce Mistrovství ČR mladších žáků družstev 

v šachu ve dnech 12.–14. 6. 2009 ve víceúčelovém sále města, Husovo
nám. 790

II. souhlasí, aby město Sezemice bylo spolupořadatelem Mistrovství ČR
mladších žáků družstev v šachu 

III. rozhodlo pronajmout bezplatně víceúčelový sál města, Husovo nám.
790 a poskytnout finanční příspěvek ve výši 60 000 Kč

IV. ukládá zařadit částku dle bodu III. do rozpočtu města Sezemice pro rok
2009

Usnesení č. Z/57/5/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí návrh Vodovodů a kanalizace Pardubice, a. s. na uza-

vření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na část kanalizace
v Sezemicích (kanalizace ul. Havlíčkova) 

II. schvaluje 
1. převod kanalizace v ul. Havlíčkova Ø DN 400 mm PP UR 2 – délka

160 m (od šachty Š 1 po šachtu ŠCI 18 v ul. Masarykova), kanalizace
v ul. Havlíčkova Ø DN 300 mm PP UR 2 – délka 32 m (od šachty ŠCI
18 po šachtu ŠCI 4), šachty ŠCI 4 – ŠCI 3,36 m beton DN 600, které
Město Sezemice vybuduje na základě pravomocného stavebního po-
volení vydaného Magistrátem města Pardubic pod č. j. MmP
28099/08 ze dne 15. 5. 2008, společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a. s. za kupní cenu 2 000 000 Kč

2. předloženou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi
Městem Sezemice, jako prodávající, a společností Vodovody a kana-
lizace Pardubice, a. s., se sídlem Teplého 2014, Pardubice, IČ
60108631 (smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení)

III. ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvě dle bodu II.

Zprávy z radnice
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NEHÁZEJTE ZÁŘIVKY DO POPELNIC
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komu-
nálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpeč-
né látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové 
zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v ulici Du-
kelská – směr Lukovna (firma Václav Ruml), který slouží jako místo bez-
platného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vy-
sloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky
nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po před-
chozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit 
i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak 
nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za po-
platek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat
i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely
v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou ne-
bo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat
použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete.
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů,
kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způ-
sobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V pří-
padě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce po-
vinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství,
aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci
pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběr-
ném dvoře. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, kte-
rý zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet
černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vy-
bavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a za-
jišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou
pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. 
Město Sezemice má zájem, aby se množství odevzdaných použitých li-
neárních a úsporných zářivek stále zvyšovalo. Proto uzavřela smlouvu
o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci může-
te i vy – žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do
kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však
v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více
než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. 

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
SKLO – bílé, barevné. Oddělený sběr bílého a barevného skla se stává
nezbytností. Směsný střep je významnou surovinou, ale bílý střep se stá-
vá „nedostatkovým zbožím“. Barevné střepy v kontejneru na bílé sklo
znehodnotí objem kontejneru natolik, že na to, aby takový odpad mohl
být použit na výrobu bílého skla, je třeba do dotřídění skleněných stře-
pů vložit značné množství práce a energie. A tím se třídění odpadu ve-
lice prodražuje. Z barevného skla totiž není možné vyrobit znovu čiré
(bílé) sklo. Barviva ve skle obsažená nelze nijak odstranit a je možné je
použít pouze pro opětovnou výrobu barevného skla. Pokud je ovšem
obsah kontejneru znehodnocen nejen barevným sklem, ale i jinými od-
pady, které do kontejneru na sklo nepatří, není možné tento odpad re-
cyklovat vůbec a jako nevhodný je odvezen na skládku. Uložení odpa-
dů na skládku se městu/obci prodraží, vhazujte do kontejnerů pouze
to, co tam patří!
Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré obalové (sklenice, láhve)
a tabulové sklo. V kontejnerech NESMÍ skončit sklo s drátěným výple-
tem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, keramika. Pozor! Mnozí
si často pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné. Pokud
můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich re-
cyklaci. Důsledně oddělujte bílé a barevné sklo, pro bílé sklo jsou ur-
čeny bílé kontejnery, barevné sklo odkládejte do zelených kontejnerů.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi
znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována
a odváží se na skládku. Svoz tříděných odpadů – skla v naší obci pro-
vádí firma FLOR s. r. o. speciálním vozem s kontejnerem a hydraulickou
rukou, kterou jsou nádoby vysypávány. Sklo se po svezení po určitou
dobu skladuje na překladišti firmy FLOR s. r. o. Sezemice, po sebrání
dostatečného množství se předává sklárnám, které sklo na automatic-
kých linkách třídí podle barev, drtí na střepy a ty jsou následně použí-
vány na výrobu nového skla. Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí 
dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná ne-
čistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady se nejprve před-
třiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putu-
jí na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu

vytříděného skla. Na čistotu bílého střepu jsou kladeny velmi vysoké ná-
roky, v případě, že obsah kontejneru na bílé sklo je znehodnocen od-
padem, který do něj nepatří, musí sklo projít třídícím procesem několi-
krát, než je opravdu čisté a je možné ho předat k výrobě nového skla.
Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné vý-
robky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá
takto používat vlastně donekonečna.
V roce 2007 jsme v Sezemicích a přisloužených obcích vytřídili celkem
75 093 kg skla, což činí bezmála 23 kg na jednoho obyvatele města.
Z toho 29 940 kg bílého skla. Za tento pěkný výsledek děkujeme všem
občanům, kteří se zapojili do třídění odpadů.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: POD DOHLEDEM EU
V srpnu letošního roku uplynuly dva roky od okamžiku, kdy v České re-
publice začal fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpraco-
vání 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 elektro-
nických zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat tzv. kolektivní systémy.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospo-
třebiče do jednotlivých skupin. Pro plnění této povinnosti ve skupinách
velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako pro-
vozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných
povinností výrobci založena akciová společnost Elektrowin.
Termín nejspíš splníme. Evropská unie rovněž stanovila množstevní li-
mity zpětně odebraných elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém
termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech o-
debraných spotřebičů na občana. Členské země měly tyto limity splnit
už do konce roku 2006, Česká republika ale vyjednala odklad do kon-
ce roku 2008. Zavázala se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nej-
méně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana. V době, kdy společ-
nost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg
elektroodpadů na jednoho obyvatele. Dnes již toto množství přesahu-
je 2 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní systémy pověřené nakládá-
ním s elektroodpadem z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory
nebo počítači), skýtají v úhrnu s výsledky práce Elektrowinu dobré před-
poklady včasného splnění závazků vůči EU.
Viditelný příspěvek. Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. vi-
ditelný příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento pří-
spěvek 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 re-
cyklaci. Tento příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům vý-
robců 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 sta-
rého 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 zpět-
ný odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém Elektrowin snaží u-
zavřít 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 mů-
že 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 ob-
ce 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 bezplat-
ného odvozu a recyklace získat ještě příspěvek na provoz místa zpět-
ného odběru. Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mo-
hou díky aktivitě kolektivního systému použité elektrozařízení sebrané
v rámci mobilního svozu bezplatně předat k zpětnému odběru. 
Spol. Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do svého systému již ví-
ce než 3000 obcí a zpětně odebrala přes 19 000 tun elektrozařízení.
V roce 2007 byl proveden zpětný odběr 11,34 tun elektrozařízení, což
představuje bezmála 3,5 kg na jednoho občana Sezemic. Příspěvek
Elektrowinu na provoz sběrného dvora představoval celkově částku 
ve výši 8505 Kč.

Třídění odpadů a zpětný odběr energie



Už několik let po sobě se u nás v Sezemicích v adventním čase konal Vánoční koncert Vysokoškolského uměleckého
souboru Pardubice. Poprvé se tak stalo v působivém a akusticky nádherném kostele Nejsvětější Trojice. Za početné účasti
posluchačů zazněl cyklus písní Adama Michny z Otradovic „O narození Pána“ a již tradičně „Česká mše Vánoční“ Jakuba
Jana Ryby. Vše bylo doprovázeno Smyčcovým kvartetem posluchačů Konzervatoře Pardubice a hrou Jiřího Kožnara
(čestného dirigenta VUS) na kostelní varhany. Celé provedení řídil šéfdirigent VUS Ondřej Tajovský. 
Koncert pořádala za spoluúčasti Městského úřadu Východočeská tiskárna Sezemice, o zahnání chladu se před a po
vystoupení postarala horkým čajem a svařeným vínem firma Bazalka Catering. Poděkování patří rovněž panu faráři
Milanu Vrbiakovi a všem účinkujícím.

Vánoční koncert
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Přiblížil se vánoční čas a rok 2008 nezadržitelně spěje ke
svým posledním okamžikům. V roce 2008 jsme si v České
republice i v Sezemicích připomněli řadu významných 
výročí.

Zkusme se netradičně vrátit o 100 let zpět a poohlédnout
se, z čeho se radovali, co oslavovali a jaké dárky dostali se-
zemičtí občané právě před sto lety v roce 1908.

Rok 1908 byl rokem jubilejním pro rakouské mocnářství
i pro český národ. V tom roce slavili v celé říši, Sezemice 
nevyjímaje, naši předkové výročí šedesátiletého panování
našeho mocnáře J. V. císaře a krále Františka Josefa I., v Če-
chách pak probíhaly oslavy 110. výročí narození význam-
ného syna českého národa, slavného historika a politika,
Františka Palackého. V roce 1908 slavili v Sezemicích 10. vý-
ročí slavnostního vysvěcení nové školy, vystavěné nákla-
dem přiškolených obcí Sezemic, Počápel, Kladiny a Lukov-
ny, pro kterou bylo místy nejvyššími schváleno pojme-
nování „Jubilejní obecná škola císaře Františka Josefa I.“ Jak
vidno, bylo v Sezemicích před sto lety co oslavovat.

Rokem 1908 se zapsaly Sezemice do historie projektem,
který svým významem přesáhl hranice našeho regionu.
O tomto projektu jsme podrobněji psali v minulých číslech
Sezemických novin – byla zprovozněna první veřejná stát-
ní autobusová linka na území celého Rakouska – Uherska,
zajišťující přepravu mezi Pardubicemi, Sezemicemi a Holi-
cemi. Národní listy oznamovaly tuto významnou událost
články s titulky: „Otevření první státní automobilové trati
v království českém!“.

Majitelé výrobny lihovin v Sezemicích, manželé Ippeno-
vi, založili v roce 1908 v našem městě nadaci pro zchudlé
řemeslníky. 

Za spolufinancování místní občanské záložny byla v Se-
zemicích vydlážděna a opatřena chodníky Spálená ulice.

To byly některé z dárků, které sezemičtí občané dostali
před sto lety pod pomyslný vánoční stromeček.

A k letošním Vánocům od Sezemických novin několik
historických obrázků Sezemic a Počápel, jak je viděli seze-
mičtí občané – učitel a ředitel školy v Sezemicích Josef
Nešpor (1860–1942), průmyslový výtvarník Karel Pánek
(*1926) a pardubický rodák akademický malíř Jaroslav
Gruss (1891–1983).                                              04-08-MiB

Krásné Vánoce 2008

▲ Karel Pánek: 
V ulici Za Humny, 
první polovina 20. století

Josef Nešpor: 
Domky v Sezemicích 
– dnes Nešporova ulice,
20. léta 20. století

Za pomoc při znovuobjevování

starých sezemických obrázků

děkujeme paní M. Markové,

panu Vl. Holubovi,

panu profesoru Barešovi, 

panu P. Bibrovi, 

panu V. Hájkovi 

a fotografu panu St. Voksovi.

▲
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Jaroslav Gruss: V Počáplích u kapličky, 20. léta 20. století

Jaroslav Gruss: Sezemice – dnes ulice Třebízského, 20. léta 20. století



28. říjen 2008 objektivem Zdeňka Stehna
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Na začátku nového školního roku jsme přivítali 120 dětí, z toho 34 no-
vě přijatých. Umožnili jsme všem adaptační program, zvykání na naší
školku probíhalo s minimálním počtem slziček.
Jako každý školní rok jsme naplánovali pro děti spoustu zajímavých
činností a akcí. Nabídli jsme kroužky – aerobik, angličtina, břišní tance,
flétnička, logopedie, keramika, plavání a pracovní chvilku rodičů s dět-
mi, kde nabízíme rodičům možnost pohrát si s dětmi a něco pěkného
si vyrobit. 
Pro zpestření našeho ŠVP (Koš plný pohádek) zařazujeme divadelní
představení (1x měsíčně). 
Víme, že dětský úsměv zahání smutek, proto jsme se rozhodli pomá-
hat těm, které smutek trápí. Naše děti vystoupí v Pardubicích v domo-
vě důchodců u Kostelíčka, spolu se školní družinou chceme zajít do
místního penzionu a zazpívat babičkám a dědečkům pár vánočních
koled a díky příspěvkům rodičů jsme mohli poslat finanční částku na
fond Sidus, který zařizuje vybavení dětských nemocnic.
10. 12. 2008 připravujeme vánoční besídku dětí, je to příležitost sejít
se spolu s rodiči a dětmi a společně si užít vánoční atmosféru.

V loňském školním roce jsme se přihlásili do projektu ,,Prevence proti
úrazovosti“. Snažíme se vhodnými metodami a hrou vést děti k ome-
zení rizikového chování a vést k zodpovědnosti k sobě samému. 
Stali jsme se členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o eko-
logickou-environmentální výchovu Mrkvička. Zúčastňujeme se někte-
rých programů pořádaných Ekocentrem Paleta v Pardubicích.
Mateřská škola Všem přeje krásné vánoční svátky a hodně zdraví v no-
vém roce 2009.

Zápis prvňáčků pro školní rok 2009–2010 do Základní školy Sezemice
bude probíhat ve středu 11. února 2009 a ve čtvrtek 12. února 2009
od 14.00 do 18.00 hodin.
K zápisu přineste rodný list dítěte!!
Město Sezemice přispívá dojíždějícím žákům na dopravu do školy!
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od
počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně
i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti školní docházky
www.zssezemice.cz, tel.: 466 931 070, 466 931 276

Tma jako v hrobě,
mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen…

tak to jsou právě ty verše Karla Jaromíra Erbena, které nejlépe vystihu-
jí předvánoční čas. Advent je dobou nejen očekávání Vánoc, ale také
doba hodnocení uplynulého roku.
Podělíme se s Vámi, čtenáři, o informace z akcí, které proběhly od po-
sledního vydání těchto novin.
21. října žáci 7. tříd navštívili v Praze v rámci mediální výchovy 3D kino
IMAX, kde zhlédli trojrozměrný film Perla oceánu. Téměř jako ve sku-
tečnosti se mohli ponořit do hlubin oceánů a prozkoumat život v ko-
rálových útesech Karibiku. Exkurze pokračovala návštěvou České tele-
vize na Kavčích horách, kde si všichni prohlédli přenosové vozy,
kostýmy, opravdovou kameru a řadu studií. Někteří šťastlivci získali
i autogramy od populárních televizních osobností. Všechny poznatky
posléze využili při třídních anketách. 
Páté třídy ve hradecké hvězdárně sledovaly výukový film Sluneční sou-
stava, který jim za pomoci počítačové animace přiblížil vznik vesmíru
a poznatky o výzkumu planet.
Žáci 9. tříd navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce
v Pardubicích, kde načerpali aktuální informace o síti středních škol
v České republice, o studijních a učebních oborech, nárocích jednotli-
vých povolání, situaci na trhu práce. Vycházející žáky také čekají velké
změny při přijímacím řízení na střední školy. Mohou si například podá-
vat tři přihlášky ke studiu na středních školách, přihlášky si budou zá-
konní zástupci žáků odesílat sami. O všech změnách přijímacího říze-
ní byli rodiče informováni na třídních schůzkách SRPŠ, kde jim také
zástupci středních škol představovali některé studijní a učební obory.
A kam vyrazili naši osmáci? Do Liberce, do Babylonu, do IQ parku.
Nebojte se, nešli si měřit své IQ, ale měli možnost vychutnat si fyziku
zábavně a hlavně prakticky. Procházeli zrcadlovým bludištěm, houpa-
vým tunelem, vodní věží, vyzkoušeli si laser-game. Exkurze prostě ne-
měla chybu.
Také jsme sledovali ukázky tanečních folklorních souborů Evropy
v rámci festivalu „Tradice“. Děti s napětím pozorovaly taneční vystou-
pení a tradice tanečníků jiných zemí.
Prvňáčci přijali pozvání paní kněžny a prožili den na zámku v Ratiboři-
cích a na Starém bělidle. Adventním programem je provázely postavy
z 19. století. Myslíte, že poznali malou Barunku, paní kněžnu a pana
Proška?
A Mikuláš? Ten spolu s čertem a andělem naděloval dětem na prvním
stupni. Potěšilo nás, že dvě skupinky starších žáků připravily pro malé
školáčky mikulášskou nadílku. Po nadílce malé děti ještě tančily o sou-
těžily v tělocvičně školy.
Ve školní družině si děti užily „Jablíčkový týden“, který provázely hry,
soutěže a pohádky, vyráběly a pouštěly draky, radovaly se s čerty.
U příležitosti 90. výročí založení Československa naši školu navštívili
přátelé z Francie, z městečka Neuville saint Vaast, kteří byli příjemně
překvapeni naší školou.
Ani ve sportu jsme nezaháleli. Dětem se daří v přespolním běhu, ve
florbalu. Hokejka a míček jsou stále populárnější. Chlapci se zúčastni-
li několika turnajů družstev ve florbalu, školu budou reprezentovat 
v okresním kole. Deset žáků se zúčastnilo turnaje v královské hře ša-
chy. Dosáhli velmi pěkných výsledků. 
Všem čtenářům přejeme radostné a klidné Vánoce, mnoho zdraví,
štěstí a pohody do nového roku a dovolujeme si Vás pozvat na koncert
členů sboru Rolnička a jeho hostů, který se pod názvem Hra u jesliček
uskuteční ve čtvrtek 25. prosince od 16 hodin v kostele Nejsvětější
Trojice v Sezemicích.

Mateřská škola Škola a adventní čas

Zápis

Společenská rubrika

Dominik Šrajer září
Jan Kačer říjen

David Komers říjen

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.

Vážení spoluobčané!

Vítání nového roku se v Sezemicích stalo již tradicí, 
a proto si Vás Město Sezemice 

dovoluje touto cestou pozvat na vítání roku 2009. 
Sejdeme se dne 1. ledna 2009 v 15.00 hodin

na Husově náměstí v Sezemicích. 
Podpořit sváteční náladu bude připravena 

hudba Živaňanka a pohoštění v hospodě „U Blažků“.
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Naposledy v tomto roce se Vám hlásí vaše knihovna. Poslední dva mě-
síce byly ve znamení akcí, které jak doufám potěšily malé i velké.
Troufám si říci, že každý, kdo chtěl, pochopitelně si mohl najít to své.
Podzimní večer se i letos mohl pyšnit velikou účastí a mě moc těší, že
pozvání na procházku s lampiónem přijali nejen děti, ale i dospěláci.
Průvod se konal v rámci oslav vzniku první republiky. Vycházel od
Městského úřadu a také letos byl zakončen v knihovně, která byla ce-
lá otevřena do pozdních hodin. Letos nově jsme se také „báli“ při osla-
vách Halloweenu. Četly se horory, vyráběla strašidla a nesměla chybět
ani upíří diskotéka. Pomocnou ruku při adventním zkrášlování domova
Vám 28. 11. do knihovny přišla podat i letos paní Renata Kolářová
a svýma šikovnýma rukama tak pomohla rozsvítit adventní věnec v ne-
jedné domácnosti. Hned druhý den jsme v rámci Dne dětské knihy uví-
tali vzácnou návštěvu. Byla jí spisovatelka a folklóristka Kamila Skopo-
vá, se kterou jsme si povídali o tradičních českých vánocích a zvycích.
Velmi milé odpoledne bylo zakončeno prodejem jejich knih a auto-
gramiádou. Jedinou vadou této akce byla malá účast, která ovšem 
tuto vyjímečnou ženu neodradila a slíbila, že k nám příští rok přijede 
opět. Doufám , že se polepšíte, „sezemáci“. Možná se divíte, že už teď
mluvím o příštím roce, ale jsou akce, které si žádají delší přípravu, a pro-
to bych Vás ráda už nyní požádala o pomoc. Právě v tomto čase se za-
číná rodit akce, kterou bychom rádi oslovili všechny „sezemáky“ a li-
dičky s chutí něco dělat. Chtěli bychom příští rok uspořádat vánoční
akci, kde by se prezentoval každý, kdo má chuť, a kde by se měli mož-
nost lidé setkávat, povídat si a také předvést, co umí. O některých z Vás
vím a Vás ostatní upřímně žádám o nápady, pomoc a inspiraci. Víc
hlav…, však to znáte. Ale my v knihovně ani letos ještě nekončíme. Če-
ká nás Vánoční párty – 19. 12., a také Silvestrovské odpoledne. Fotky
ze všech akcí najde na www stránkách města Sezemice. Přitom pro
Vás samozřejmě nezapomínáme nakupovat knihy, jako např.: Vlasta
Javořická Pyšný dům a Bez požehnání, S. Zweig Dům v Rothschildově
aleji, J. Blake Střežené srdce, K. Hosseini Tisíc planoucích sluncí, 
H. Pawlovská Šťastné a veselé, S. Drake Na křídlech touhy, Povídky
Z. Svěráka, Na vandru s Reflexem, M. David Život nonstop, M. Donutil
Ptejte se mě, na co chcete, já, na co chci, odpovím, K. Skopová
Rodinné stříbro a Hody půsty masopusty… nápady, inspirace, ale i od-
počinek, to vše v knihách najdete. S dobrou knihou z knihovny jistě
předvánoční stres zvládnete. Na závěr bych se s Vámi chtěla i letos roz-
loučit přáním krásných Vánoc. Ať jsou klidné, mírumilovné, plné har-
monie a lásky, tak jak to má být. Do nového roku bych Vám ráda po-
přála hlavně zdraví, bez kterého nic nejde, a také elán do života, abyste
stále měli chuť něco zažívat, měnit a vylepšovat. Chybět nesmí ani 
láska a štěstí, které to vše okoření, a nezapomeňte ani na přátelství, se 
kterým jde všechno lépe. A místo, kde můžete tohle všechno zažívat,
může být třeba i knihovna. 
Tak šťastné a veselé… Petra Procházková

Vážení a milí spoluobčané, 
blíží se vánoční svátky a nový rok 2009. Nastává tedy i čas ohlédnutí
se za rokem uplynulým. 
Rok 2008 byl velmi významný pro náš region i z hlediska chodu věcí
veřejných. Byl to rok volební, v němž proběhly senátní a krajské volby.
Volby přinesly pro náš region změny, které si přála většina voličů. Díky
Vašim hlasům jsem se stal pro nové volební období Vaším senátorem.
Chtěl bych Vám tímto ještě jednou poděkovat za projevenou důvěru
a zároveň slíbit, že se ze všech sil budu snažit splnit svůj volební pro-
gram. Hlas každého z Vás se stal pro mě velkou výzvou a odpověd-
ností zároveň.
Období Vánoc a blížící se nadcházející nový rok v nás probouzí vzpo-
mínky, předsevzetí, vytýčení cílů, ale i malá či velká přání, směřující
k nám nebo k našim blízkým. Již v předvánoční době jsem se snažil vy-
řídit co nejvíce úkolů, abych se již od začátku roku 2009 mohl starat
o rozvoj našeho regionu. Nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku
bych rád pro Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad
Kněžnou, ale i v Chocni a v Holicích. Také jsme se rozhodli vyjít Vám
vstříc – a neprodat našeho „Antlona“. Snad nám on – i Vaše přízeň :-)
vydrží po celých šest let. Přes zimu z něj uděláme „Pojízdnou senátor-
skou kancelář“ (PSK), abychom za Vámi mohli kamkoliv přijet. V sou-
časných dnech probíhá registrace „Fondu Miroslava Antla pro rozvoj

regionu“. Fond bude sloužit k finanční podpoře spolkových, sportov-
ních, kulturních a dalších aktivit v našem regionu. Starostům a obcím
budou v novém roce k ruce odborníci, kteří zdarma zpracují projekty
na získání dotací a grantů z fondů. 
V Senátu jsem byl mj. zvolen místopředsedou ústavně-právního výboru.
V této funkci mohu zúročit téměř třicetileté zkušenosti z oblasti sprave-
dlnosti, bezpečnosti a pořádku. Jedním z mých prvních úkolů je snaha
o zpřísnění vládního, resp. poslaneckého návrhu trestního zákona. 
Těším se na naše společná setkání, která by měla vést i k tomu, aby na
základě Vašich podnětů docházelo ke zlepšování podmínek pro spo-
kojený život občanů našeho regionu.
Přeji Vám všem klidné a příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2009. 
A k tomu Vám všem přeji pevné zdraví, úspěchy, radost a optimismus
– i tolik potřebné štěstí.

Váš senátor JUDr. Miroslav Antl

V neděli odpoledne 2. 11. 2008 se
v Kolodějích uskutečnil lampióno-
vý průvod. Nejprve se u ohníčku
opekly buřty. Když se setmělo,
rozsvítily se krásné dýňové lampič-
ky, které vyráběly samy děti nebo
rodiče. Potom se nachystaly a roz-
svítily lampióny a průvod mohl za-
čít. Prošli jsme přes celé Velké
Koloděje až k bytovce a pak zpět

na náves. Na závěr se děti domluvily a udělaly stezku odvahy, která 
vedla v „Olškách“ a byla značena rozsvícenými dýňovými lampičkami.
Nejdříve prošli stezku rodiče s menšími dětmi a starší děti strašily a pak
se to obrátilo a menší děti se šly schovat a strašily ty starší. Užili jsme si
mnoho legrace a vše proběhlo v klidné a veselé atmosféře.

Adventní čas by měl být obdobím klidu a pohody. Slavíme v něm hod-
ně svátků, ale pouze jeden očekávají se zvědavostí, ale i s obavami na-
ši nejmenší téměř tak rádi, jako samotný Štědrý den. Je to svátek sva-
tého Mikuláše, patrona mnoha zemí, řemesel, ale hlavně dětí. Tradici
mikulášské nadílky udržujeme i v Sezemicích, a proto jsme také letos
rádi do Sezemického domu pozvali právě Mikuláše a jeho nebeskou
i pekelnou družinu. Velice nás potěšilo, že děti, které za ním přišly, za-
plnily spolu se svým doprovodem celý sál. Přesto, že balíčků se sešlo 
opravdu mnoho, první dárek dostal sám Mikuláš. Přišla mu zatančit děv-
čata z tanečního kroužku Sezemická Empéčka. Pod vedením Martiny
Ptáčkové zatančily skladbu Ufoni, která potěšila a dobře naladila všech-
ny přítomné a snad i díky tomu se následné rozdávání bohaté nadílky
obešlo bez slziček a nářků. A i když se čerti s čerticí moc snažili opat-
řit si v Sezemicích nějakou tu hříšnou dušičku, nebo alespoň sebrat ně-
jaký ten balíček, Mikuláš i andílci dohlédli na to, aby každá nadílka na-
šla svého adresáta. A co hříchy, ptáte se? Ty se daly napravit pěknou
písničkou, básničkou, nebo obrázkem a hlavně dobrou vůlí po nápra-
vě. Děti se na pódium, ať už samy, nebo za obětavého doprovodu blíz-
kého človíčka vydávaly statečně a mnohdy si svůj výstup více než uží-
valy. Když každý balíček našel svého adresáta, čekalo na děti ještě
jedno překvapení. Přišli za nimi členové klubu Agelity Sezemice a před-
vedli svůj Mikulášský program připravený přímo na tento slavnostní
den. Oni i jejich čtyřnozí kamarádi byli fantastičtí a sklidili zasloužený
potlesk. A protože také město Sezemice si pro děti připravilo malé
drobnosti, měli čerti a andělé společně s Mikulášem ještě plné ruce
práce. Odměňovali každičkou soutěž, obrázek i taneček. 
Ale i tento krásný den musel mít svůj konec, Mikuláš i celá jeho druži-
na se s dětmi museli rozloučit, ale také letos dali pevný slib, že se za ni-
mi za rok zase vrátí. Na této akci pro Vás a Vaše děti spolupracovali:
čerti – Zdeněk Levinský, Tomáš Procházka a Naďa Kudrnová, andělé
– Lucka Procházková, Bára Černá a Hana Burešová, Mikuláš – Martin
Holeček, Sezemická Empéčka a klub Agelity Sezemice, zvuk – Marek
Levinský, technické zázemí – Honza Kašpar. Snad i Vaším jménem
bych jim všem moc ráda poděkovala za to, že si v této uspěchané do-
bě našli čas potěšit nejednoho z nás. A abych nezapomněla, slovem
jsem Vás provázela já.

Petra Procházková

Vánoční a novoroční přání

Lampionový průvod v Kolodějích

Mikulášská besídka

Z knihovny, naposledy v roce 2008…
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Městská rada zřizuje pro potřeby a všeobecnou spokojenost občanů
komise a jednou z nich je KPOZ. Působnost komise pro občanské zá-
ležitosti je velmi široká. Věnuje se občanům od narození až po občany
pobývající v domově důchodců.

Slavnostní vítání nových Sezemických občánků probíhá v obřadní síni
městského úřadu. V letošním roce jsme jich přivítali 26. Zúčastňujeme
se akcí pořádaných v mateřské školce a základní škole. Naši členové se
podílejí na akcích pořádanými i jinými komisemi. V letošním roce jsme
pořádali kulturní akci pro naše starší spoluobčany v sále radnice, a pro-
tože se tato akce setkala s kladnou odezvou, chtěli bychom, aby se to
stalo tradicí a dle finančních možností i s větším kulturním obsahem.
Náplní práce naší komise jsou i návštěvy našich občanů při význam-
ných životních jubileích a pokud mají zájem, uspořádáme jim oslavu
i v obřadní síni města. Dvakrát ročně ke Dni matek a před vánočními
svátky potěšíme svou návštěvou a malou pozorností občany Sezemic,
kteří žijí v domovech důchodců v Pardubicích a v Přelouči. 
Chtěl bych poděkovat členům naší komise za velmi prospěšnou práci
pro naše spoluobčany. 
Komise KPOZ přeje všem občanům Sezemic a přisloučených obcí do
nového roku hodně zdraví, spokojenosti a těšíme se na setkání s Vámi
v roce 2009. Předseda komise KPOZ, František Matúšů

Bilance našich družstev po sehrání podzimní části ročníku 2008/2009
v okresních soutěžích.
Elévové: přípravka do 8 let – 4. místo (8 družstev), odehráno 6 zápasů
(3-0-3), 13:19, 9 bodů • přípravka do 10 let – 4. místo (5 družstev), 
odehráno 8 zápasů (3-0-5), 17:17, 9 bodů. 
Poznámka: pro malý počet družstev již hráno 2x
Mladší žáci: 1. místo (8 družstev), odehráno 7 zápasů (7-0-0), 73:2, 
21 bodů. Suverénně nejlepší družstvo v okresním přeboru s plným zis-
kem bodů a neuvěřitelným skórem branek. O budoucnost sezemické
kopané se nemusíme obávat. Starší žáci: 3. místo (11 družstev), ode-
hráno 10 zápasů (7-2-1), 45:11, 23 bodů. Dorostenci: 2. místo (9 druž-
stev – Holicko), odehráno 10 zápasů (7-2-1), 38:13, 23 bodů. B. muž-
stvo – 4. místo (12 mužstev – IV. třída Holicko), odehráno 11 zápasů
(7-1-3), 29:14, 22 bodů • A. mužstvo – 2. místo (14 mužstev – OP), 
odehráno 13 zápasů (9-1-3), 34:19, 28 bodů
Z uvedeného přehledu vyplývá, že po podzimní části soutěží můžeme
být s umístěním našich družstev spokojeni. Týká se to především mlá-
dežnických družstev a A mužstva, které mají reálnou šanci postoupit
do krajských soutěží. Mladší žáci nemají v okresním přeboru konku-
renci, starší žáci jsou třetí, avšak pouze o 2 body za vedoucími Řeča-
ny nad Labem. Rovněž dorostenci si vedou dobře, na vedoucí Staré
Hradiště ztrácejí jeden bod. Naše A mužstvo též čeká na jaře velký
boj o vítězství v okresním přeboru a tím i o postup do krajské soutě-
že. Po kolikáté už? Podaří se to konečně? Největším konkurentem jim
budou pravděpodobně Holice B, které mají před námi náskok jedno-
ho bodu. Věříme, že naše družstva udělají v zimní přípravě maximum,
aby byla na jarní část soutěže dobře připravena a dělala všem našim
příznivcům radost.
Na závěr bych chtěl za výbor oddílu kopané popřát všem našim hrá-
čům, trenérům, funkcionářům, příznivcům sezemické kopané, před-
stavitelům města hezké vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů v na-
stávajícím roce 2009.                                                    Václav Papík

V sobotu 4. 10. jsme se měli zúčastnit soutěže „Střelecký festival 2008“
ve sportovní pistoli 30 ran (SP30) na pardubické střelnici. Ale ouha!
Kvůli rekonstrukci vozovky jsme byli požádáni, zda by soutěž nemohla
proběhnout u nás. No a proč bychom nevyhověli.
V mužích si nejlépe vedl Čihák František, který obsadil 2. místo s 265
body a ze stejným počtem bodů, ale horší poslední položkou se Aleš
Demuth posunul na 3. místo. V kategorii veteráni vybojoval 3. místo
Hájek Václav s 241 b.
Poslední soutěž letošního roku se konala 18. 10. u nás na střelnici pod
názvem „Sezemický podzim“. Do disciplíny SP 30 bylo přihlášeno 23
střelců. Sešli se tu dobří známí, ovšem na palebné čáře jde všechno
stranou a tvrdě se soutěží. No, bylo to znát. Místním střelcům se moc
nedařilo, ale hold někdy se to stane. Tímto závodem jsme ukončili ven-
kovní sezónu a hurá do tepla tělocvičen a sportovních hal.
A hned 2. 11. začínáme v tělocvičně v Chrasti 1. kolem „O putovní po-
hár SSK“. V disciplíně VzPi 60 ran soutěžil Hrobař P., Čihák F., ve VzPi
40 ran Holubová K., Forman J., Holub V. a v disciplíně VzPu 40 ran
Novák J. a Halmešová M. 
Je už pravidlem, že starší dorost odjíždí 2x ročně na střediskovou zá-
kladnu do Krnova na soustředění. Od 14. 11.–18. 11. s trenérem Či-
hákem odjeli Halmešová, Novák, Hrobař. Po návratu všichni potvrdili,
že tréninky na základně nejsou procházkou růžovou zahradou, ale da-
jí se vydržet. Přesto, že se vrátili ze soustředění unaveni, ihned za týden
ve čtvrtek 27. 11.–29. 11. odjeli na závody s mezinárodní účastí
„GRAND PRIX“ v Plzni. Krajská střelecká soutěž 1. kolo „Liga hradec-
kého a padubického kraje“ se konala 22. 11. v Týništi nad Orlicí.
Trenéři rozhodli, že se závodu zúčastní už i nováčkové, a tak si začali 
oťukávat atmosféru soutěží. Zároveň s námi jeli rodiče. Bylo na nich 
vidět, jak jsou napnutí, aby se dětem dařilo. Rodiče vzorně fandili, tre-
néři dobře radili a zde jsou výsledky.
Kategorie VzPu 30 do 12 let dívky Kategorie VzPi 40 st. a ml. dorost
2. místo – Štěrbová V. –278 b 1. místo – Hrobař P. – 363 b
3. místo – Hrobařová L. – 276 b 2. místo – Holubová K. – 344 b
4. místo – Dvořáková K. – 272 b 3. místo – Růžička R. – 304 b
Kategorie VzPu 30 do 12 let chlapci
3. místo – Morávek M. – 280b
7. místo – Müller J. – 190 b
Kategorie VzPu 40 st. a ml. dorost
1. místo – Novák J. – 386 b
1. místo – Halmešová M. – 388 b
Kategorie VzPu 30 do 14 let dívky
2. místo – Svobodová N. – 291 b
Nováčci se osvědčili, tak jsme dali hlavy dohromady a připravili naše
první vzduchovkové střelecké Mikulášské závody. Mikuláš ani čert ne-
přišli, ale stačil nám ředitel závodu Kolář O. a hlavní rozhodčí Straka J.
V úterý 2. 12. soutěžily starší děti a ve středu 3. 12. mladší děti. Úterý
– VzPu 40 ran – první Uhlíř L. 387 b, druhá Halmešová M. 384 b a tře-
tí Novák J. 373 b. Úterý – VzPi 40 ran – první Hrobař P. 319 b, druhý
Holub V. 303 b a třetí Růžička R. 300 b. Středa – VzPu 30 ran vleže
dívky – první Procházková K. 296 b, druhá Štěrbová V. 292b a třetí
Hrobařová L. 274 b. Středa – VzPu 30 ran vleže chlapci – první
Morávek M. 271 b, druhý Stiller J. 229 b a třetí Müller J. 211 b. 
Všichni byli odměněni sladkými cenami a diplomy. Kvapem se nám blí-
ží konec roku. 
Rok 2008 končí, a tak bychom rádi poděkovali všem, kteří přispěli k ús-
pěchům našeho klubu, ať už ve sportovní činnosti, nebo při budování
nové vzduchovkové střelnice. Děkujeme všem sponzorům, Městské-
mu úřadu Sezemice, stavebnímu úřadu a hlavně stavební četě za po-
moc. Všem jmenovaným, členům SSK a spoluobčanům přejeme do
nadcházejícího roku 2009 vše nejlepší, mnoho životních a sportovních
úspěchů.                                                                      SSK Sezemice

Myslivecké sdružení Labská Sezemice 
přeje všem spoluobčanům pohodové prožití vánočních svátků 

a vše nejlepší v novém roce 2009.
Dovolujeme si vás pozvat 24. ledna 2009

do Sezemického domu na tradiční Myslivecký ples. 
K tanci a poslechu bude hrát Rytmus Bítovany, 

čeká vás bohatá tombola.
V neděli 25. ledna 2009 vás zve na Dětský karneval

se spoustou soutěží, cen a rejem masek.

Od kolébky po domov důchodců

TJ Spartak Sezemice – kopaná

Střelecký klub Sezemice
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POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TKO)
V ROCE 2009
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří
zde mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2009 
alespoň polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2009. Celý poplatek je
splatný nejpozději do 31. 8. 2009. Výše poplatku se změnila, pro rok
2009 je 495 Kč na osobu, občané nad 80 let platí polovic, tedy 248 Kč.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, 
složit v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích 
nebo převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800,
v.s. 3722/č.p. 
Hana Volfová, tel.: 466 741 015
Upozornění pro občany – Pytlový svoz odpadů s firmou FLOR s. r. o.
proběhne mezi svátky dne 30. 12. 2008.

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA SEZEMICE
Zastupitelstvo města na prosincovém zasedání dne 2. 12. 2008 vyhlá-
silo 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 termí-

nu od 10. prosince 2008 do 31. ledna 2009. Zájemci o  půjčku si vy-
zvednou potřebné formuláře na Městském úřadu Sezemice, Husovo
nám. 790, finančním odboru u p. Vohradníkové, kde budou poskytnu-
ty další informace (466 741 014, mobil 606 752 926)

Vohradníková R., vedoucí FO

PODĚKOVÁNÍ
Komise sociální a zdravotní města Sezemice děkuje všem občanům 
za příspěvek do humanitární sbírky šatstva a brýlí. 
V Novém roce přeje všem občanům hodně zdraví a štěstí .

Zdena Karlová

Informujeme…

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,
OBÁLKY, POHLEDNICE,
BANKOVKY A MINCE,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli.

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny

Informace na tel.: 724 229 292

Sezemice, moderně vybavená tiskárna s dlouholetou tradicí

hledá:
ZRUČNÉ PRACOVNÍKY A PRACOVNICE

DO PROVOZU TISKÁRNY
Požadujeme:

• schopnost pracovat v třísměnném provozu
• manuální a technickou zručnost

• spolehlivost a svědomitost

Nabízíme:
• zaškolení

• zodpovědnou a zajímavou práci
• zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravu, týden dovolené navíc)

• zázemí stabilní firmy • nástup možný ihned

V případě zájmu zašlete Vaše CV na e-mail: kerhartova@vct.cz
nebo na adresu: Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice

Kontaktní osoba: Ilona Kerhartová, tel.: 466 049 076

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. JIŘÍ STARÝ
Pobočka HOLICE v Čechách
Mgr. Emilie CHARVÁTOVÁ
advokátní koncipientka

nám. TGM č. 24, 534 01 HOLICE v Čechách 
Office: tel.: 466 687 074 • Mobil: 736 213 766

e-mail: charvatova2007@seznam.cz www.akstary.cz

– přírodní manikúra
Analýza nehtu 
– zábal v termálních návlecích
– masáž s esenciálními krémy a oleji 
– lázeň
– úprava nehtů a kutikuly 
– originální lakování

– gelová modeláž
Objednávky – 731 519 797

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Ve dnech: 23. 12., 31. 12. 2008 a 2. 1.2009 bude městský úřad
z provozních důvodů uzavřen.

Děkujeme za pochopení

Co to cinká, co to zvoní, kouzlo Vánoc jako loni. 

Tichá chvíle k zastavení, závan štěstí, nad něj není. 

Pěkné Vánoce a š�astný krok do nového roku 2009

přeje všem svým čtenářům redakční rada


