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Vážení
spoluobčané,
přichází čas Vánoc a spolu s ním spěje
ke svému konci rok 2010. Česká republika i celý
svět si v roce 2010 připomenuly 65. výročí ukončení
jedné z největších tragédií lidstva, II. světové války. Důstojné oslavy a uctění
památky obětí světových válek proběhly i v našem městě.
Končící rok byl jedním z roků vyplněných řadou kulturních, sportovních
a společenských akcí, již tradičně zahajovaných vyhlašováním nejlepších sportovních
talentů Sezemic za rok 2009. Na všech akcích se spolu se zastupiteli města a občany
Sezemic podílely školy, knihovna, spolky, zájmové organizace a na řadě z nich i firmy
a státní instituce.
Nelze nepřipomenout pomoc sezemických hasičů lidem z Libereckého kraje, které postihla katastrofální
povodeň. Za to jim patří i náš dík. Dokladem toho, že v Sezemicích nezapomínáme ani na pomoc těm, kteří ji nezbytně potřebují,
byly humanitární sbírky, do nichž se zapojila řada z vás.
Mezi největší investiční akce, které byly v roce 2010 zahájeny nebo realizovány, patří projekt nazvaný „Sezemice – regenerace
městské zeleně“, na který se městu Sezemice podařilo získat účelovou dotaci z evropských fondů. Projekt je zaměřen na regeneraci městské zeleně zatravněním ploch a výsadbou geograficky původních typů dřevin ve čtyř lokalitách Sezemic, které zahrnují čtrnáct ulic a Husovo náměstí. V roce 2010 byl zahájen projekt Revitalizace mlýnského náhonu (odbahnění, úprava břehů, výsadba
dřevin) po celé jeho délce od splavu až po vyústění do Loučné, obnova meandrů Loučné a oprava akvaduktu v místě křížení náhonu se Zadní Lodrantkou. Na projekt město získalo prostředky ze státního fondu životního prostředí ČR. Z dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury se podařilo zrealizovat projekt bezbariérového chodníku včetně lávky, zaměřený na zvýšení bezpečnosti
chodců podél frekventované silnice v lokalitě Sezemice Počáply – Chalupy. Na tělocvičně základní školy byl vyřešen havarijní stav
střechy a byla položena nová střešní krytina. Úpravou prvního nadzemního podlaží budovy TJ Spartak Sezemice a realizací veřejného osvětlení v této lokalitě bylo od 1. 8. 2010 umožněno zřízení dalších dvou tříd mateřské školy. Jistě jste si všimli stavebního
ruchu při úpravě části budovy Mezi Mosty, ve které je hasičská zbrojnice. Část této budovy je rekonstruována a bude sloužit jako
objekt Pečovatelské služby – ambulantní služby. Projekt se podařilo realizovat s pomocí účelové dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Jinými slovy, jedná se o sociální službu – denní stacionář pro seniory v Sezemicích. Jsem přesvědčen, že
bude spolu s domy s pečovatelskou službou další užitečnou aktivitou v sociální oblasti, která je tak často mnohými našimi politiky
opomíjena. Stacionář pro seniory bude sloužit starším lidem a pomůže usnadnit život jim i jejich rodinám.
Vážení spoluobčané, ve dnech 15. a 16. října 2010 se konaly volby, ze kterých vzešli noví členové zastupitelstva našeho města.
Dovolte mi, abych poděkoval všem občanům Sezemic, Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počápel, Velkých Koloděj a Veské, kteří se
voleb zúčastnili, ať již odevzdali svůj hlas kterémukoliv kandidátovi. Já osobně chci poděkovat za vaši dlouholetou důvěru, kterou
jste projevili mně a sdružení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, za které jsem kandidoval. Vaše důvěra bude povzbuzením i závazkem
pro všechny zvolené členy zastupitelstva do týmové práce pro naše město.
Chtěl bych také poděkovat všem kandidátům, kteří kandidovali na kandidátkách sdružení a stran v našem městě v letošních
komunálních volbách.
V neposlední řadě patří můj dík odstupujícím členům zastupitelstva města Sezemice, kteří se v minulých letech spolupodíleli
na poctivé práci pro město Sezemice a pro naše spoluobčany.
V nastávajícím období se spolu se všemi nově zvolenými členy zastupitelstva vynasnažíme, abychom vaši důvěru nezklamali.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, jménem svým, jménem rady a zastupitelstva města i jménem zaměstnanců městského
úřadu popřát vám krásné a klidné Vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2011.
Bohuslav Kopecký, starosta Města Sezemice
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Zprávy z radnice
Usnesení z UstavUjícího zaseDÁní zastUpitelstva města
ze dne 9. 11. 2010
Usnesení č. zm/1/1/2010
zastupitelstvo města sezemice podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, v platném a účinném znění
i. schvaluje zvolení jednoho místostarosty
ii. svěřuje místostarostovi úkoly dle přílohy tohoto usnesení
Usnesení č. zm/2/1/2010
zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, v platném a účinném znění
i. stanoví pět členů rady města.
ii. stanoví dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města
Usnesení č. zm/3/1/2010
zastupitelstvo města sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platném a účinném znění, určuje, že pro
výkon funkcí starosty města a místostarosty města budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.
Usnesení č. zm/4/1/2010
zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, v platném a účinném znění volí
1. starostou města
– Bohuslava Kopeckého
2. místostarostou města – Martina Staňka
3. členy rady města
– Františka Matúšů, Mgr. Hanu Krátkou
– Jiřího Koláře
Usnesení č. zm/5/1/2010
zastupitelstvo města sezemice podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
i. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné
ii. volí předsedu a členy finančního výboru a kontrolního výboru:
Finanční výbor:
předseda – Ing. Vlastimil Plecháček
členové – Ing. Jaroslav Řezka, Jiří Dvořák, Ing. Přemysl Hron,
Ing. Jana Onuferová
Kontrolní výbor:
předseda – Ing. Aleš Kačer
členové – Martin Ulrych, Milada Marešová, Ing. Vladimír Michalec,
Petr Vohradník
iii. ukládá předložit zastupitelstvu města na vědomí plán jednání finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2011.
Usnesení č. zm/6/1/2010
zastupitelstvo města sezemice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích
i. stanoví odměnu
1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 360 Kč
2. za výkon funkce člena rady ve výši 1 485 Kč
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady
ve výši 1 170 Kč
4. za výkon funkce člena výboru zast. a komise rady ve výši 1 008 Kč
K odměně bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve výši 260 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2010, v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil, v případě náhradníka za předsedu nebo člena výboru zastupitelstva nebo komise rady
města ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva nebo dnem jmenování předsedy nebo člena komise rady.
ii. V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva města poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, příplatek podle počtu obyvatel se
poskytuje pouze k jedné funkci.
Usnesení č. zm/7/1/2010
zastupitelstvo města sezemice podle § 84 odst. 2 zákona o obcích
deleguje Martina Staňka, místostarostu města, členem dobrovolného
svazku obcí „SVAzeK OBcí LOUčná“
Usnesení č. zm/8/1/2010
zastupitelstvo města sezemice určuje členy zastupitelstva, kteří budou oprávněni nakládat s účty města: Bohuslav Kopecký, Martin Staněk,
František Matúšů, Mgr. Hana Krátká
Usnesení č. zm/9/1/2010
zastupitelstvo města Sezemice stanovuje termín zasedání zastupitelstva
na pondělí dne 6. 12. 2010 od 17.00 hodin.
Usnesení ze zaseDÁní zastUpitelstva města ze dne 6. 12. 2010
Usnesení č. z/10/2/2010
zastupitelstvo města sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto schválilo
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Usnesení č. z/11/2/2010
zastupitelstvo města sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. z/12/2/2010
zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a
i. schvaluje rozpočtové provizorium na období leden–březen 2011
ii. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria:
1. příjmy a výdaje budou uskutečňovány dle stanovených ukazatelů
2. v době rozpočtového provizoria se nebudou čerpat finanční prostředky na výdaje investičního charakteru
Usnesení č. z/13/2/2010
zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., v platném a účinném znění
i. bere na vědomí zprávu ve věci vyúčtování hospodaření města
ke 30. 9. 2010
ii. schvaluje vyúčtování hospodaření města ke 30. 9. 2010
Usnesení č. z/14/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
i. schvaluje rozpočtové změny č. 1–22 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2010
ii. pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn
k 31. 12. 2010 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu.
Usnesení č. z/15/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 232/22 v k. ú. Lukovna,
orná půda o výměře 235 m2 z majetku Pozemkového fondu české
republiky do majetku Města Sezemice
ii. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemku dle bodu I. tohoto usnesení
Usnesení č. z/16/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. konstatuje, že záměr města směnit část pozemku p. č. 423/1 v k. ú.
Počaply nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů od 8. 6. 2010 do 24. 6. 2010
ii. schvaluje směnu části pozemku p. č. 423/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace nově označeného jako p. č. 423/6 v k. ú. Počaply nad
Loučnou o výměře 116 m2 dle geometrického plánu č. 432–11/2010
ve vlastnictví města Sezemice za pozemky p. č. 419/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 103 m2 a p. č. 290/9 orná půda o výměře 51 m2 ve vlastnictví AM za následujících podmínek:
1. paní AM předloží geometrický plán ve 4 vyhotoveních, náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatelka
2. paní AM uhradí další náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy
(znalecký posudek na předmětné pozemky, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí)
3. paní AM uhradí rozdíl cen za pozemky ve výši 12 122 Kč Městu
Sezemice před podpisem směnné smlouvy.
4. Město Sezemice vyhotoví na své náklady směnnou smlouvu
5. Město Sezemice podá daňové přiznání, daň z převodu uhradí paní
AM
iii. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené se směnou
pozemků dle bodu
Usnesení č. z/17/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. konstatuje, že záměr města směnit část pozemku p. č. 423/1 v k. ú.
Počaply nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
ii. souhlasí se směnou části pozemku p. č. 423/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 216 m2 dle geometrického plánu č. 432–
11/2010 ve vlastnictví města Sezemice za část pozemků p. č. 290/21
a 269/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou o předběžné výměře 125 m2
ve vlastnictví manželů H a SV za následujících podmínek:
1. manželé H a SV předloží geometrický plán v 5 vyhotoveních, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatelé
2. manželé H a SV uhradí další náklady spojené s uzavřením směnné
smlouvy (znalecký posudek na předmětné pozemky, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu
nemovitostí)
3. manželé H a SV uhradí rozdíl v ceně zjištěné znaleckým posudkem,
cena ve znaleckém posudku bude určena jako zjištěná cena v místě obvyklá
4. zastupitelstvo města před uzavřením směnné smlouvy odsouhlasí
kupní cenu pozemků
5. Město Sezemice vyhotoví na své náklady směnnou smlouvu
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iii. ukládá předložit zastupitelstvu města k odsouhlasení kupní cenu pozemků
Usnesení č. z/18/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí ukončení stavby „Sezemice – Počaply, bezbariérový
chodník podél silnice I/36“
ii. schvaluje výkup části pozemku p. č. 246/2 v k. ú. Počaply nad Loučnou nově označeného dle geometrického plánu č. 437–210/2010 jak
parc. č. 246/3 o výměře 15 m2 v k. ú. Počaply nad Loučnou, která je
ve vlastnictví pana PT za kupní cenu 4 500 Kč
Usnesení č. z/19/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí žádost manželů T a PŠ o prodej částí pozemků p. č.
1754/2 a 290/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
ii. neschvaluje převod částí pozemků p. č. 1754/2 a 290/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou ve vlastnictví města
iii. souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích p. č. 1754/2 a 290/27 k pozemku p. č. 290/26 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou, podmínky zřízení věcného břemenu stanoví rada města
Usnesení č. z/20/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí oznámení firmy Metawo s. r. o. a 4home, a. s. o odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 19. 11. 2008
na převod částí pozemků p. č. 1391/34, 1391/28 a 1391/29 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou
ii. ruší usnesení zM č. z/16/2/2008 v celém znění
Usnesení č. z/21/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí návrhy firmy cz STAVeBní HOLDInG a. s. k přijatému usnesení zastupitelstva města č. z/50/5/2010 ze dne 14. 9. 2010
ii. trvá na kupní ceně schválené usnesením č. z/50/5/2010 ze dne 14. 9.
2010
Usnesení č. z/22/2/2010
zastupitelstvo města sezemice projednalo důvodovou zprávu a
i. bere na vědomí zákonné varianty řešení zpoplatňování komunálního odpadu a jednotlivé rozdíly mezi nimi
ii. rozhodlo zachovat zpoplatnění komunálního odpadu formou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b
zákona o místních poplatcích
iii. bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
iv. stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 500 Kč
v. na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. z/23/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
i. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2011
bez výhrad
ii. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat
ve dnech 22. 2. 2011, 21. 6. 2011, 13. 9. 2011 a 6. 12. 2011 od
17.00 hodin
Usnesení č. z/24/2/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle § 178
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
§§ 27–37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném a účinném znění, s účinností dnem schválení vydává
dodatek č. 1 k zřizovací listině příspěvkové organizace města Sezemice ze
dne ze dne 15. 9. 2009, č. j. 4327/2009 dle předloženého návrhu
Usnesení č. z/25/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje
plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2011
Usnesení č. z/26/2/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
i. souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 300 Kč na jízdné městské
hromadné dopravy pro občany, kteří mají trvalý pobyt na území města Sezemice a jsou starší 70 let,
ii. schvaluje příspěvek ve výši 30 % měsíčního jízdného na dopravu žákům, kteří dojíždějí do základní školy Sezemice. Město Sezemice poskytne příspěvek za měsíce leden až červen a září až prosinec

místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za likvidaci tKo) v roce 2011
zastupitelstvo města Sezemice dne 6. prosince 2010 schválilo obecně závaznou vyhlášku města Sezemice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které stanovilo pro rok 2011 místní poplatek
za likvidaci TKO ve výši 500 Kč.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3.
2011 a do 31. 8. 2011. Vznikne-li u poplatníka nebo společného plátce
poplatková povinnost uhradit poplatek po lhůtě splatnosti, je poplatek
splatný do 20. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek uhraďte na číslo účtu 19-1205462369/0800 nebo v pokladně
na Městském úřadě v Sezemicích, Husovo nám. 790, přízemí, č. dv. 102.
Osvobození a úlevy od místního poplatku za likvidaci TKO:
1. Od poplatku je osvobozen
a) poplatník, kterým je třetí a každé další nezaopatřené dítě ve věku
do 15 let žijící s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce
kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk. Podmínkou
osvobození je, že žádné z dětí žijící ve společné domácnosti nedosahuje vlastního příjmu
b) poplatník dle čl. 3 písm. a), který se v kalendářním roce, tj. od 1. 1.
do 31. 12, trvale zdržuje mimo území české republiky,
c) poplatník dle čl. 3 písm. a), který se dlouhodobě zdržuje v sociálních
zařízeních (domovy důchodců, LDn) mimo území města Sezemice,
d) poplatník dle čl. 3 písm. a), který je ve výkonu trestu nebo je ve vazbě,
e) poplatník dle čl. 3 písm. a), kterému byl zrušen trvalý pobyt, je evidenčně hlášen na adrese ohlašovny Městského úřadu Sezemice,
f) poplatník, který se narodil v příslušném kalendářním roce.
2. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 3 písm. b) vyhlášky, který
na území města má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci
a zároveň má v obvodu území města Sezemice trvalý pobyt. V případě,
že ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má vlastnické právo
více osob, jsou poplatníci osvobozeni pouze v případě, že všichni spoluvlastníci mají v obvodu území města Sezemic trvalý pobyt
3. Poplatníci, kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce 80ti let, platí
poplatek v poloviční výši
4. nově je schválena úleva pro poplatníka, který je zapojen do systému
třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz označený čárovým kódem
od domu“. Podle vyhlášky je poskytnuta úleva ve výši 5 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu. Při uplatnění úlev v roce 2011 se bude vycházet
ze sledovaného období od 1. února 2010 do 30. 11. 2010.
Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně:
– Tříděný papír (balík nebo pytel s minimální váhou 10 kg)
5 bodů
– Tříděné plasty (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg)
5 bodů
– Tříděné nápojové kartony
(pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg)
5 bodů
Úleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč.
Podmínkou pro osvobození podle 1. písm. b) až d) je, že poplatník, kterého
se toto osvobození týká, doloží a osvědčí správci poplatku nejpozději dostanoveného termínu splatnosti poplatku v této vyhlášce, že nastala
skutečnost, kterou má toto ustanovení na mysli a bude trvat po dobu celého poplatkového období, tzn. do konce příslušného kalendářního roku.
V případě, že tato skutečnost nebude doložena nebo opožděně doložena
nebo nebude hodnověrně doložena, bude poplatek vyměřen.
Vznik nároku na osvobození od placení poplatku nebo vznik úlevy z poplatku je poplatník povinen písemně oznámit ve lhůtě do 15 pracovních
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na
osvobození nebo úlevu. Tiskopisy k uvedeným oznámením bude možné
od ledna 2011 vyzvednout v pokladně Městského úřadu Sezemice, nebo
stáhnout z internetových stránek www.sezemice.cz.
Finanční odbor

narozeníček
červenec 2010: vojtěch mareš, Barbora Dostálová
Srpen 2010: laura lancingerová
září 2010: matěj závorka, Kateřina Walderová, erik jirout
Říjen 2010: veronika habáňová
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.
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Chcete platit méně za odpady?
Účastněte se třídění odpadů do barevně rozlišených pytlů!
Víte, že pokud třídíte odpady do barevně rozlišených pytlů, máte nárok
na úlevu z platby místního poplatku za odpady? Předpokládáme, že to
víte a tříděním šetříte peníze vlastní domácnosti. Třídění odpadů občany zaujalo, zaběhlo se, osvědčilo, tak dovolte pár slov k prvnímu ročníku
a základní informace, co nás čeká v roce 2011.
Soutěž ve třídění odpadů, byla vyhlášena na základě rozhodnutí rady
města č. R/253/26/2009 ze dne 17. 12. 2009 s platností od 1. 2. 2010.
Do třídění odpadů se mohl zapojit každý občan s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo občan, který vlastní nemovitost na území města
Sezemice. Každý občan mohl získat v soutěži odměnu do maximální výše
180 Kč/rok. Do soutěže se zapojovalo stále více občanů, jen pro zajímavost přikládáme tabulku, kde uvidíte množství vytříděného odpadu při jednotlivých svozech.
Datum
1. svoz – únor – 2010

2. svoz – březen – 2010

3. svoz – duben – 2010

4. svoz – květen – 2010

5. svoz – červen – 2010

6. svoz – červenec – 2010

7. svoz – srpen – 2010

8. svoz – září – 2010

9. svoz – říjen – 2010

10. svoz – listopad 2010

název odpadu
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty
kompozitní obaly
papír
plasty

množství – t
0,140
1,080
0,560
0,280
2,840
1,520
0,280
3,300
1,860
0,240
3,500
1,860
0,340
4,020
1,960
0,140
3,280
2,260
0,260
3,040
2,100
0,260
3,800
2,580
0,340
1,880
2,000
0,280
3,260
1,860

Možná vás zaujalo, že tabulka obsahuje jen 10 měsíců, ale první zkušební
ročník začal až 1. února a byl ukončen k 30. listopadu, aby už i prvním
nedočkavým plátcům, kteří přijdou na úřad hned po novém roce, mohla
být poskytnuta úleva.
a teď to nejzajímavější: Poplatníkovi, který platí místní poplatky včas
a ve správné výši a je současně zapojen do systému třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz označený čárovým kódem od domu“ podle
„Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, je poskytnuta úleva ve výši 5 Kč za každý získaný bonusový
bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu. Při uplatnění úlev v roce 2011 se bude vycházet ze sledovaného období od 1. února 2010 do 30. 11. 2010. Úleva se stanovuje do maximální
výše 180 Kč. Při nezaplacení místního poplatku včas nebo ve správné výši
nárok na úlevu zaniká. Tyto úlevové podmínky jsou platné do doby změn
v sazbách odměn pro obec ze strany autorizované obalové společnosti
eKO-KOM, a. s., která je upřesňuje čtvrtletně.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří poctivě třídili
komunální odpady a pomohli tak získat nemalou finanční částku na nové
kontejnery a koše na tříděný odpad. Snad budou příkladem i pro zbývající
nerozhodné občany.
na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšný rok 2011.
Odbor správy majetku a životního prostředí

eKovýchova v parDUBicKém Kraji je pro KažDého
ekovýchova v Pardubickém kraji má mnoho tváří. Promítá se do výuky
ve škole, objevuje se v soutěžích, rozvíjí se v ekocentrech. Většina programů je zaměřená na děti, ale stranou nezůstávají ani dospělí. zapojují se
školy, města i obce. Velkou podporu mají nejen od Pardubického kraje,
ale také od autorizované obalové společnosti eKO-KOM, která na řadě
programů spolupracuje nebo je jejich organizátorem a garantem.
Programy ekologické výchovy zajišťuje ekocentrum PALeTA. V nabídce má
na osmdesát programů pro různé věkové skupiny – od dětí ve školce až
po středoškoláky. Jedním z nejúspěšnějších témat bylo v minulém školním
roce třídění a recyklace odpadů.
„Zaměřujeme se na vytvoření dobrého vztahu dětí k přírodě a na to, aby
děti uměly přemýšlet, zda jejich činnost neškodí životnímu prostředí. Pro
dospělé připravujeme specializované semináře pro profesní skupiny, například pro učitele a veřejnou správu. Nechybí ani osvětové akce,“ uvedl
Jiří Bureš, ředitel Ekocentra Paleta.
Další formou ekovýchovy v Pardubickém kraji jsou různé soutěže. Už od
minulého školního roku probíhá celorepublikový školní recyklační program
s názvem RecYKLOHRAní. Školy zapojené do tohoto projektu získávají
za sběr baterií, drobného elektrozařízení a za plnění různých úkolů body,
za které si mohou vybírat zajímavé odměny – školní pomůcky, sportovní
náčiní nebo vstupenky do naučných či zábavných parků. Žáci také plní
různé úkoly k tématu třídění a recyklace odpadu.
V letošním roce probíhala také výtvarná soutěž pro děti zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Děti malovaly nebo fotografovaly, jak by
to mělo či nemělo v přírodě vypadat.
Jiným příkladem soutěže pro děti je zelený ParDoubek. V ní měly děti za
úkol vytvořit minutový klip na téma předcházení vzniku odpadů, separace a recyklace odpadů. Kromě klipu musely děti vytvořit seznam výrobků
z recyklovaného materiálu. Tato soutěž měla i svou druhou část, ve které
soutěžili pedagogové celého Pardubického kraje.
Školy se mohou zapojovat i do dalších projektů. Jedním z nich je Projekt
košů. Školy, které chtějí začít třídit odpad, mohou získat koše na třídění
papíru, plastů, skla i nápojových kartonů. Projekt pamatuje i na školy, které chtějí zvýšit množství nádob na třídění odpadu.
Každá škola v Pardubickém kraji má také možnost získat certifikát ekologická škola Pardubického kraje. Ale nic není zadarmo a školy, které mají
o takové ocenění zájem, musí splňovat řadu kriterií. například se musí snažit o ekologičtější provoz, třídit odpad, využívat pro ekovýchovné aktivity
školní zahradu a o ekologii s dětmi mluvit nejen při chemii a přírodovědě.
ekovýchova – to jsou nejen programy pro jednotlivce, skupiny či školy.
ekovýchova znamená také působení měst a obcí na svoje obyvatele.
V řadě z nich probíhají různé Akce pro veřejnost. Během nich si mohou
děti i dospělí uvědomit, jak je důležité třídit odpad. „Jedná se o akce pro
děti a veřejnost, které mají zábavnou formou popularizovat problematiku
třídění a sběru odpadů. Každé město i každá obec mohou o tuto Akci
pro veřejnost zažádat. Již tradičně se podílíme na organizaci dnů země
v různých obcích Pardubického kraje. Pravidelně se účastníme akce Město
v pohybu v Ústí nad Orlicí nebo Dne s Technickými službami města Chrudim,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti eKO-KOM, a. s.
Pro města a obce je určen také Projekt nádob. Jeho cílem je pomoci těm
obcím, které chtějí usnadnit lidem třídění odpadu. Díky tomuto projektu
mohou mít lidé snadno dostupné kontejnery pro sběr papíru, plastu i skla.
Asi nejznámější je soutěž měst a obcí Pardubického kraje O Perníkovou
popelnici. Jednotlivé obce v ní bojují o to, která z nich bude nejlepší v třídění odpadu. Soutěž probíhá již čtvrtým rokem od ledna do prosince
a mezi nejúspěšnější obce se rozdělí třičtvrtě milionu korun.
Perličkou mezi všemi soutěžemi je v letošním roce pokus o světový rekord
– vytvoření největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových
materiálů. na této soutěži se podílí Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o.
a společnost eKO-KOM.
„Chceme, aby v našem kraji odpad třídilo co nejvíce lidí. Snažíme se podporovat ty, kteří už odpad třídí – ať už jsou to jednotlivci, školy či obce. Zároveň se snažíme motivovat i ty ostatní, aby s tříděním odpadu co nejdříve
začali. Proto jsou pro nás důležité soutěže, jako například Recyklohraní,
Zelený ParDoubek nebo Perníková popelnice. Proto podporujeme Projekt
nádob i Projekt košů. Snažíme se pro ekovýchovu v Pardubickém kraji
dělat maximum,“ doplnil Tomáš Pešek.
Informace o třídění odpadu hledejte na www.ekontejnery.cz.
Podrobnější informace o ekovýchově v Pardubickém kraji najdete
na www.ekovychova.cz, www.paleta.cz
a www.pomahameprirode.cz.
Kontakt: tomáš pešek, regionální manažer eKO-KOM, a. s.
Tel.: 721 562 554
e-mail: pesek@ekokom.cz
jiří Bureš, ředitel ekocentra Paleta
Tel.: 466 614 352
e-mail: ekocentrum@paleta.cz
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Sezemické kapličky
O sezemických kapličkách se můžeme dočíst v různých článcích z různých
období řadu informací, které se ne vždy zcela shodují.
Paní Marie Marková pro nás informace o sezemických kapličkách shromáždila z níže uváděných pramenů. citujeme…
Kaple p. marie na hřbitově
Nechvíle J.: Sezemice, Dříteč, Kunětice
Kolem kostela v Sezemicích býval hřbitov. Do roku 1832 se zde pochovávalo. Roku 1831 začala řádit v Sezemicích a přifařených osadách cholera,
kterou dva obuvníci, synové souseda Horáčka, z cesty z Prostějova domů
přinesli a na ni oba 4. 12. 1831 zemřeli. cholera zuřila ještě v březnu
1832. Proto byl hřbitov zřízen za městem na návrší, kde je i v současné
době. U nového hřbitova byla roku 1833, za děkana Jos. Koutského, zbudována kaple P. Marie.

Fr. Schiller: Stará kaplička na hřbitově
v Sezemicích v roce 1901, kresba tužkou

Nová kaplička P. Marie
v Sezemicích, 1902

Kopecký Ant.: Sezemice nad řekou Loučnou
Hřbitov kolem kostela byl roku 1831 zrušen, neboť téhož roku zuřila v Sezemicích cholera a stávající hřbitov více potřebám nevystačoval. Komise
krajská vyhlídla pro nový hřbitov místo na „Vrších“ u kapličky „Mariánské“. na tomto novém hřbitově první pohřbena jest Rosálie Lokajová.
Však teprve roku 1834 výše jmenovaný prostor kamenným plotem jest
obehnán a sice nákladem 992 zlatých stříbrňáků, načež dne 5. října 1834
slavnostně jest plot posvěcen.
Farní kronika
Kaple Blahoslavené Panny Marie při hřbitově na „Vrších“ – kaple zděná,
dle staré pamětní knihy je tato kaple založená od bývalého zdejšího faráře
a děkana, veledůstojného pana Josefa Kautského kapitálem 32 zlatých
stříbrňáků. Účty tohoto kapelného jmění vedou se od c. k. zádušného
úřadu v Pardubicích. 1886 opravena původní kaple na hřbitově z odkazu
Terezie Voříškové a z milodarů. U kaple na hřbitově byly pořádány slavnosti „Májové“. Roku 1902 sešlo se 7000 korun, z kapitálu kaple 2000
korun, z odkazu Magdaleny Mazačové 1100 korun a z odkazu Barbory
Půlpánové 400 korun, zbytek tvořila provedená sbírka. Postavena byla
kaple nová. Stavbu vedli ve vlastní režii farář Jos. Fr. Voříšek, řídící učitel
Fr. Schiller, Jos. Hloupý, obchodník a městský radní, a Jos. Palouš, kaplan.
Plány podepsal Otakar Krudenc – stavitel. za čtvrt roku byla nová kaple
postavena – 3. 12. 1902. Sbírku na ozdobení provedl obchodník Jos.
Štěpánek 1903.
Krajem Pernštýnův
na novém hřbitově v Sezemicích na návrší za městem zbudována kaple
P. Marie 1833.
Matys Ad.: Sezemické noviny – 3. 6. 1961 a odkaz z dubna 1984
O kapli u hřbitova píše sezemický učitel: na Vrchách – na nejvyšším bodě
Sezemic stávala od roku 1694 baroková kaplička, kolem níž byly vysázeny lípy. Poslední padla při větrné smršti 4. 7. 1929. V roce 1832 byl na
Vrchách založen hřbitov – cholera.
Kopecký Ant.:
Sezemický kaplan Antonín Kopecký připomíná kapli Panny Marie u hřbitova (na kozích vrchách), která tu ve stínu dvou věkovitých lip stojí. Ústní podání připisuje původ této kaple jakémusi zjevení, které se jistému vozkovi
od chotče jedoucímu zde událo. Farní památní kniha praví, že vystavěna
byla kaple ta od faráře J. Kautského v letech sedmdesátých osmnáctého
století s nadací 32 zlatých stříbrňáků. Jsou však platné domněnky, že kaple
ta je mnohem staršího původu. O stáří jejím nasvědčují ony dvě lípy, které

před ní stojí a které najisto při vystavení jejím zasázeny byly, takže by pravděpodobným bylo, že když před jistým časem vpředu byla opravována,
přišlo se na letopočet 1694.
15. srpna 1886 velkolepá první „Májová“ pobožnost – neboli „Slavnost
vzkříšení“ na zdejším hřbitově – po opravě kaple. Mariánské – první mše.
Farní kronika
1886 opravena původní kaple na hřbitově z odkazu Terezie Voříškové
a z milodarů, konala se velkolepá slavnost „Májová“ – báseň přednesla
Marie Jánská z Počápel.
Pardubicko – Holicko – Přeloučsko
Kolem kostela býval hřbitov, na němž se pochovávalo do roku 1832. Roku
1831 začala totiž řádit v Sezemicích cholera, kterou přinesli z cesty z Prostějova domů dva obuvníci, synové souseda sezemického Horáčka, a kteří
na ni 4. 12. 1831 zemřeli. cholera zuřila ještě v březnu 1833 a protože
nestačil hřbitov u kostela pro velké množství mrtvol, byl zřízen nový hřbitov na návrší za městem a roku 1833 zbudována byla při něm kaple Panny
Marie, jež byla přestavěna roku 1902.
Umělecké památky
zmiňována hřbitovní kaple pseudogotická z roku 1902, se současným
zařízením.
Kaple rodiny páně – sv. josefa
Kopecký Ant.: Sezemice nad Loučnou
na rozcestí do Pardubic, Sezemic a Veské postavena jest roku 1856 kaple
sv. Josefa v slohu gotickém. nákres zhotovil Fr. Schmoranz, obraz oltářní
pochází od Jos. Papáčka, stavbu, práci kamenickou a malířskou provedl
sochař Jan Kokeš. Hlavní zásluhu o postavení nové této kaple má tehdejší
kaplan Jan Jošt. Sbírkami sešlo se 504 zl. 52 kr. Poněvadž však celá stavba
stála 1050 zl. 15 kr., doplněn schodek z nadačního kapitálu.
Kaple Sv. Josefa stála původně na „Obíckách“ mezi čís. 36 a 37. Připomíná se již v osmnáctém století a původ její připisuje se také něčemu
nadsmyslnému – potkaly prý se na tom místě zvony – a proto vystavěna
tu kaplička, která, když zpustla, jest zbořena a jak výše udáno, jinde postavena. V témž roce 1856 o slavnosti Posvěcení chrámu Páně jest posvěcena a odtud každoročně v úterý po posvícení a na den sv. Josefa
sloužívají se v ní mše svaté. Roku 1885 opravena jest tato kaple a fasáda
její natřena barvou fermežovou. náklad na opravu tu více než 50 zl. vyžadující – věnoval zvěčnělý p. M. červinka.
Farní kronika
Kaple Sv. Josefa – původně stála mezi čp. 36 a 37 – místo nedůstojné –
proto bylo darováno od města místo nové. Plány od stavitele Fr. Šmorance
z chrudimi. chodilo se dům od domu jak v Sezemicích, tak i po všech
vesnicích do Sezemic přifařených o almužnu prosit – kaplan Jan Jošt
r. 1854–1855.
Kaple vysvěcena 1856 p. Fr. černý veledůstojný okr. vikář – mše na
sv. Josefa. Roku 1890 kaple Sv. Josefa opravena.
Balcar M.: Sezemické noviny 2/2004
Od Pardubic se do Sezemic přicházelo po hluboké cestě v místě bývalé
cementárny na dřevěný most přes Loučnou, který byl o něco dále vpravo a níže položen než později vystavěný betonový most. Od mostu přes
Loučnou vedla vozová cesta přes „Obícka“ (Mezi mosty), stoupala mezi
dvěmi řadami topolů k vysoko položenému dřevěnému mostu přes mlýnský náhon a k městečku opět klesala.
Mezi oběma mosty byla pouze tři stavení, několik stodol a zděná kaplička
sv. Josefa (mezi nynějšími čísly 36 a 37) s mohutnou lípou. Od jednoho
mostu ke druhému vedly vysoké lávky, po nichž se chodilo při povodních
a zátopách, jež často v těch dobách postihovaly nejen naše městečko.
Formani, tehdejší povozníci, se řídili podle topolů.
Posbírala Marie Marková

Klidné a radostné vánoční svátky
Vánoční svátky jsou od samého počátku jejich oslav spojeny se slůvkem
štědrý ve všech jeho podobách. nejen v českých krajích se do dnešních
dnů uchovává tradice oslav vánočních svátků, svátků štědrosti. V dřívějších dobách na Štědrý den začínalo vánoční koledování, které pokračovalo až do Tří králů.
nahlédněme očima Josefa Lady na obrázky s vánočními koledníky s koledou v uzlíčcích přes ruku, na vánoční prodej kaprů, který se nijak neliší ani
v dnešní době, a na sváteční rodinnou atmosféru s dárky pod stromečkem a vánočkou na stole. To vše jsou české Vánoce.
Již od časného rána se na Štědrý den děti nemohou dočkat Ježíška. S napětím očekávají překvapení, která naleznou pod vánočním stromečkem.
A v tom je Štědrý den v dnešní době stejný, jako v dobách před dvěma
sty lety. Tehdy, na počátku 19. století zvyk obdarovávat o Štědrém večeru,
v předvečer svátku narození Páně, děti a své nejbližší natrvalo zakořenil
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v českých zemích a je krásnou součástí Vánoc podnes. Karel čapek kdysi napsal, že zvláštní zázračnost dárku spočívá v tom, že radost z něho
přesahuje jeho cenu, šťastnými dárky mohou být třeba i ty nejlacinější…
Štědrý den byl a pro mnohé ještě je dnem postním. za dodržení půstu slibovali rodiče dětem, že uvidí zlaté prasátko. Adventní půst končil
s východem první hvězdičky na nebi, kdy rodina usedala k štědrovečerní
večeři. Ta je dodnes důležitou událostí vánočních svátků.
Štědrovečerní večeře připomíná věřícím radostnou událost příchodu na
svět a zahajuje oslavy narození Páně. Při usednutí k štědrovečerní večeři
vzpomínáme na ty, které jsme měli rádi a kteří již s námi usednout nemohou. Dříve bylo zvykem, že s prvním soustem se pamatovalo na duše
zemřelých. Večeře se obvykle skládala z několika chodů, které se lišily
v různých krajích, v různých dobách, ale také v různě bohatých rodinách.
V bohatém a úrodném kraji nechyběla na stole smažená ryba a všeho
bylo hojnost. V chudých horských krajích byly štědrovečerní večeře daleko prostší. V každém případě se však podávala jídla do sytosti, pokud tomu
nebránil nedostatek, zejména v období válek. Typickými staročeskými jídly, která se objevovala na
štědrovečerní tabuli v různých krajích, byla polévka
hrachová, čočková, bramborová, cibulačka nebo
couračka, černý kuba, hubník, jahelník, pučálka, kapustnice, kapr na černo,
pukance s medem a mákem, muzika, křížaly, jablka, ořechy a mnoho dalších dobrot.
Již v dobách dávno minulých se peklo vánoční
cukroví nejrůznějších chutí
a pojmenování. V bohatších rodinách pak hospodyňky pletly vánočky s rozinkami.
Kapr si postupně získával oblibu na štědrovečerní tabuli v 19. století, a to
nejdříve v bohatších rodinách z rybníkářských krajů. V rodinách chudších

se v první polovině dvacátého století objevovaly masové pokrmy z chovaného
užitného zvířectva, často
nechyběly řízky z králíka
s bramborovým salátem.
Se zbytky jídel se o Štědrém večeru nezapomínalo
na dobytek ve chlévě, aby
poskytoval následující rok
dobrou obživu, na domácí
zvířata – pejsky a kočičky,
aby dobře hlídala stavení před nezvanými hosty
a myškami, na kořeny stromů na zahrádce, aby se
urodilo hodně ovoce, i dostudně se obvykle vhodily
drobky z vánočky, to aby
dávala stále dobrou vodu.
Dnes, a to nejen v Sezemicích, pomalu mizí hospodářská zvířata, ubylo
i studní.
Ovoné stromky však na našich zahrádkách zůstávají. Pravděpodobně ani domácích zvířecích kamarádů – především pejsků a kočiček neubylo. Jistě mnozí z vás nezapomenou ani na ně.
z tradičních vánočních dobrot se v dnešní době vánočky objevují v pekařstvích po celý rok, ale nechybí ani o Vánocích. Také vůně čerstvě pečeného
vánočního cukroví se v předvánoční čas line z většiny českých domácností
dnes stejně jako v dřívějších dobách. I ovoce na našich vánočních stolech
zůstalo, jen byly některé typicky české ovocné druhy nahrazeny ovocem
dovezeným z exotických zemí.
Hlavním chodem v mnoha rodinách bývá často smažený kapr nebo jiný
smažený řízek s bramborovým salátem.
Po Štědrém dnu přichází Boží hod vánoční, svátek narození Páně. V tento den se dříve nepracovalo ani v domácnostech, aby nebyl svátek znesvěcen.
Přestože kytice květů svázaná ze zvyků, pověr a obyčejů spjatých s vánočním časem poněkud uvadá, je jisté, že tradice českých Vánoc a Štědrého
večera je stále živá i v dnešní tak uspěchané době.

S blížícími se Vánocemi přichází i paní zima. Letos se přihlásila sněhovou peřinou a mrazy již na samém počátku adventního období. Jistě nezapomeneme se svojí štědrostí ani na drobné obyvatele Sezemic, kteří se nám za naši štědrost již na jaře odmění zpěvem. Že o naši štědrost skutečně stojí,
dokumentují obrázky vyfocené v loňském a letošním vánočním období na jedné ze zahrádek v ulici za Humny. Ta je dnes čilou ulicí našeho města
a již dávno neleží za humny Sezemic. Až sem si drobní opeřenci pro trochu ptačích dobrot doletí.
A že tu s námi v Sezemicích skutečně žijí, můžeme spatřit u krmítek na našich dvorečcích a zahrádkách i v samém středu Sezemic. Stačí jen hrstka
semínek či drobků, trocha ticha a klidu, abychom je nevyplašili, a potěší i naše oko.
Mirek Balcar

Foto a archiv M. Balcara
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Zprávy z mateřské školy
Dopis ježíškovi
„Ten, kdo psát neumí, tak jako já,
své přání nakreslí, za okno dá.
Ježíšek poletí okolo nás,
dobře ví, že je tu vánoční čas.
zastaví, poslouchá, pak přijde blíž,
na všechny dárečky tajnou má skrýš.“
začal prosinec a s ním i těšení se na Vánoce. Děti byly netrpělivé, zda i v letošním roce navštíví naši školku hodný Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Přišli a přinesli dětem balíček dobrot, ale za to na oplátku
očekávali od dětí básničky nebo písničky. Děti jim je s radostí přednesly
a byly rády, když se za čertem zavřely dveře.

Všechna oddělení se snaží o co nejkrásnější výzdobu své třídy, vyrábějí přáníčka nejen pro své rodiče, ale i pro babičky a dědečky z penzionů v Sezemicích, kam je každý rok osobně se svými učitelkami roznášejí.
10. prosince jedou děti do ekocentra Paleta v Pardubicích, kde se dozví
něco o vánočních zvycích a tradicích a vyrobí si zde i svícen z přírodního
materiálu. čeká nás společná vánoční besídka 15. prosince v 15.30 hodin
v sále městské radnice Sezemice. Sejdou se zde rodiče, prarodiče a všichni
známí, kteří se moc těší na vystoupení svých dětí a chtějí si užít vánoční
atmosféru. Druhý den po vánoční besídce máme pro děti překvapení
– vánoční nadílka na třídách.
naším přáním je, aby si děti užily vánoční atmosféry a těšily na „Jéžíška“.
Vám Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a do roku 2011 hodně
štěstí a zdraví.
i. Prausová, Mš Sezemice

Základní škola se hlásí
Ve škole se stále něco děje. nespokojujeme se pouze s tradiční výukou,
ale snažíme se vzdělávání žáků co nejvíce zpestřovat.
Přihlásili jsme se k pokusu o vytvoření světového rekordu v počtu městských znaků vyrobených z odpadového materiálu. cílem této akce je
vedle propagace třídění odpadu také snaha blíže se seznámit s historií
a původem znaku města, ve kterém žijeme. ekoznak z víček od PeT lahví, které shromažďovali žáci celé školy, nakonec dokončili mladší
školáci.
zapojili jsme se s žáky
osmé třídy do projektu
Rozumíme penězům,
v jehož rámci se učí
zodpovědnému finančnímu rozhodování. celá společnost zjišťuje,
že ani někteří dospělí
nemají dostatečnou finanční gramotnost. nejde o to, aby žáci uměli odříkat ekonomické
poučky nebo vyjmenovat finanční produkty. Hlavním poselstvím projektu
je umět zodpovědně se rozhodovat a jednat. zodpovědnost je v tomto
případě spojována s dovedností zjišťovat, porovnávat, stanovit si kritéria,
vyhodnocovat, znát rizika, pracovat s rozpočtem. A jak žáci pracují? Jsou
rozděleni do tradičních „domácností“, ve kterých řeší situace, do kterých
se každá rodina dostává. zatím vytvořili rodinný rozpočet, plánovali do-
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volenou a chystají se na nákup automobilu. Je zajímavé sledovat, jak se
společně domlouvají na strategii, aby se dlouhodobě nedostali do platební neschopnosti a aby se pro svou domácnost co nejlépe rozhodli. Učivo
jsme začlenili do učiva výchovy k občanství, komunikačních dovedností
a do celodenních projektů, první se uskutečnil 15. listopadu.
Dne 16. listopadu se žáci druhého stupně zúčastnili okrskového kola ve
florbalu v Holicích. Turnaj reprezentovalo osm týmů. naši žáci s přehledem vyhráli, postoupili do semifinále, kde porazili domácí tým a zajistili
si tím postup do finále. celkovým vítězstvím postupují do okresního kola
v Pardubicích.
V pátek 3. prosince žáci prvního stupně v projektu nebe, peklo, ráj výtvarně a literárně zpracovali téma Mikuláše a čerta.
I nadále pokračujeme v besedách s pracovníky Městské policie v Sezemicích, strážník Lubomír Frei s žáky besedoval o prodeji a použití zábavné
pyrotechniky a odpovídal jim na všetečné dotazy.
Všichni žáci ve dnech 6. a 8. prosince pracovali na projektu Státní svátky
české republiky. chceme, aby chápali historii a odkaz těchto významných
dnů a nebrali je jen jako další volné dny. Ve dvou hodinách s žáky pracovaly studentky Univerzity Pardubice, v dalších sami zpracovávali informace a shromážděné materiály. Výstupem byly plakáty, referáty a úvahy
na témata – 28. září, 28. říjen a 17. listopad.
V úterý 7. prosince osmé třídy vyrazily na poznávací exkurzi na zámek
do Litomyšle a na hrad Svojanov.
A něco ze školní družiny. návštěvníci školy obdivovali dýňová strašidla.
Jak se k nám dostala? Děti přinášely veliké dýně, které potom dlabaly,
zdobily a krášlily. Vznikla krásná světýlka, která nás vítala při příchodu
do školy. Dužina z dýní se také uplatnila. Děti ochutnaly dýňovou polévku
a upekly dýňovou dobrůtku.

Ani v adventním čase bychom neměli zapomínat na naše nejstarší spoluobčany. Družinové děti navštívily babičky a dědečky žijící v domě s pečovatelskou službou. na návštěvu se těšily a připravily si papírové ozdobičky,
kterými ozdobily vánoční stromeček. členové družinového kroužku Flétnička zahráli a zazpívali vánoční koledy. Ty nejznámější si s nimi babičky
zazpívaly. Potom si všichni popovídali o tom, jak se Vánoce slavili dříve
a jak nyní. Talentmanie se nevyhnula ani nám, inspirace televizními pořady je veliká. Děti soutěžily ve všech oborech, které zvládají nejlépe. Předváděly, co umí, hodnotily a hlavně se výborně bavily.
na závěr přejeme všem našim spoluobčanům krásné a klidné vánoční
svátky plné pohody, štěstí, lásky a zdraví.

pomÁhÁme liDem žít s DUševní nemocí
zažíváte vypjaté okamžiky kvůli předvánočnímu shonu? Vypjaté okamžiky jsou pro naše klienty denní rutinou. Proč? Jsou duševně nemocní. zajímá Vás život duševně nemocných? K příležitosti 15. narozenin
naší neziskové organizace Péče o duševní zdraví jsme vytvořili nové
webové stránky na adrese www.pdz.cz, kde naleznete odpovědi
na Vaše otázky.
Šťastné prožití svátků bez duševních otřesů Vám přeje PDz.
občanské sdružení péče o duševní zdraví
Již 15 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocněním a jejich
rodinám. Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizujeme
vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádáme osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí
o životě lidí s duševním onemocněním.
leona hniličková, manažerka PR
o. s. péče o duševní zdraví
Bělehradská 389, 530 03 Pardubice
http://www.pdz.cz • e-mail: leona.hnilickova@pdz.cz
Tel.: 773 915 753
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Sezemice objektivem
Rok 2010 uzavíráme snímky našeho stálého dopisovatele Míry Balcara.
Velmi nás těší zájem o rubriku Sezemice objektivem, a tak se s ní
setkáte i v příštích číslech Sezemických novin.
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Knihovna
miKUlÁšsKÁ BesíDKa
Je jen málo věcí, na které se můžete spolehnout. Jednou z nich je fakt,
že Mikuláš každý rok navštíví Sezemice. Také letos si pro svoji návštěvu
vybral Sezemický dům a v neděli 5. 12. 2010 dorazil i se svojí početnou
družinou. Ale pěkně od začátku. Již před 16. hod. se začaly scházet děti
se svým doprovodem. Všechny přítomné přišel pozdravit a večer zahájil
pan místostarosta Martin Staněk. než Mikuláš dorazil, bavila nás různá
vystoupení, jako například malé slečny z mateřské školky Sezemice, které
předvedly pod vedením Martiny Ptáčkové krásnou ukázku břišních tanců.
Inspirovat nás také přišla skvělá Veronika Trejtnarová, která je cvičitelkou
zumby a která nám ukázala, jak po svátcích můžeme ztratit přebytečné „špíčky“. Aby dětem nebyla dlouhá chvíle, připravila pro ně Martina
Ptáčková ještě čertovskou rozcvičku a potom už jsme společně s dětmi zavolali Mikuláše. naštěstí právě nenaděloval na severním pólu, a tak naše
volání uslyšel a přišel i se dvěma anděly a čtyřmi čerty. Opravdu se čtyřmi, aby prý zvládli pobrat všechny hříšníky. nadílka pod stromečkem byla
veliká a dětí plný sál, ale ať se čerti snažili, jak chtěli, žádného hříšníka se
jim do pekla odnést nepodařilo. Tak si s dětmi alespoň zasoutěžili a zatančili. Večer pak pokračoval vystoupením tanečnic Gaji a Katyii, které
nás provedly arabským světem. Tančily v egyptském, tureckém i indickém
rytmu a opravdu se bylo na co dívat. Děti byly víc než nadšené z návštěvy
psíků různých plemen, které mezi nás přivedla vedoucí klubu Agility Sezemice Renata novotná. A aby těch vzácných návštěv nebylo málo, přijely
pozdravit Sezemáky legendy pardubického hokeje Radovan Biegl, Libor
Bárta a Honza čerlinský. Mikuláš bedlivě dohlížel na jejich zápolení s dětmi i s čerty a pak už se musel rozloučit, vždyť ho ještě čekalo tolik práce.
Ale my jsme ještě ani zdaleka neskončili. čerti s dětmi dováděli a tančili
a celý večer zakončila Gaja magickým tancem s ohnivými vějíři. To už byli i čerti unavení, rozloučili se i s anděly a pomalu jsme se začali všichni
vracet do svých domovů, kde zaplála druhá svíčka na adventním věnci.
Večer to byl, myslím, plný krásných zážitků a kdo chtěl, našel si v něm své.
Aby byl tenhle článek úplný, nesmí v něm chybět poděkování všem, kdo
se na akci podíleli: Město Sezemice jako pořadatel akce, Mikuláš – Martin
Holeček, andělé – Iva Říhová a Kája Svatoňová, čerti – zdeněk Levinský,
Tomáš Procházka, naďa Kudrnová a Lucka Procházková. Technické zázemí zabezpečoval Honza Kašpar,muziku pouštěl Marek Levinský a s dárečky pomáhala zdena Karlová. Velké díky patří neviditelným duším, které
se staraly o kostýmy, vánoční výzdobu, prodej i úklid. Upřímně bych jim
všem chtěla, snad i za Vás, poděkovat. Bez nich by to nešlo. Program pro
Vás připravila, slovem celý večer provázela a článek pro Vás napsala
Petra Procházková
zÁvěr roKU v Knihovně
Stalo se už tradicí, že knihovna v každém ročním období přichystá pro
své čtenáře, a nejen pro ně, tématické akce. Proto jste v podzimních listopadových dnech mohli vidět naši knihovnu oblečenou do pestře barevného podzimního kabátku. Děti si u nás pohrávaly s barvami podzimu,
modelovaly, vystřihovaly a barvily. nezapomněli jsme ani na vydlabávání
dýní, které k podzimu jistě patří. Ve „Strašidelném“ týdnu jsme si s dětmi
četli a vyprávěli strašidelné historky, prožili večerní halloweenskou stezku
odvahy a celý strašidelný týden ukončili lampiónovým průvodem. Večerní
město krásně rozzářila světýlka z dětských lampionů, která i s průvodem
doputovala až na sezemickou střelnici. Tam bylo pro všechny účastníky
připraveno sportovní soutěžení a sladká odměna nakonec. Přízeň dětí
i rodičů byla veliká, počasí přálo, co víc jsme si mohli přát. A pak už tu
byla zima. V adventním víkendu jsme pomocí dětí knihovnu převlékli
do kabátu zimního. V pátek 26. 11. jsme za pomoci šikovné paní Renaty
Kolářové mohli vyrábět adventní výzdobu, v sobotu 27. 11. jsme s dětmi
slavili Den dětské knihy a v neděli jsme i letos přivítali advent koledami
a rozsvíceným stromečkem. Knihovnu provoněl svařáček a atmosféra byla
vpravdě předvánoční. Krásné svátky přišel všem popřát pan místostarosta
Martin Staněk a potkat jste mohli i pana starostu s jeho paní. V knihovně
se prodávaly knihy, ale i lampiony přání a také krásná cD „Polámal se
mraveneček“, které dětem představila Majka Schillerová. Všem Vám děkujeme, že jste se přišli podívat ve větším počtu jak loni a podpořili tuto
krásnou předvánoční akci. závěr roku v knihovně patřil besedám nad
novými knížkami. Dětem z celé základní školy byly představeny novinky,
popovídali jsme si s nimi o akcích, které v knihovně byly a budou, a pro
zpestření jsme pro ně připravili anketu, ve které jsme se ptaly na to, co
podle dětí v knihovně schází a co by chtěly změnit. Ankety se zúčastnilo
314 dětí a jejich postřehy a nápady opravdu stály za zamyšlení. Od rozšíření otvírací doby přes karaoke až po automaty na nápoje. Podobnou
anketu, zcela anonymní, jsme připravili i pro dospěláky, a protože bude
uzavřena až koncem roku, o výsledcích Vás budeme informovat. Rok zakončíme sladkým vánočním půjčováním 20. a 22. 12. 2010, kdy nikdo

neodejde s prázdnou, a otevřeno bude až do 18 hod., aby všichni mohli
knihovnu navštívit. co Vás čeká příští rok, to si necháme do příštího článku, ale už teď se můžeme chlubit, že toho bude moc… Věříme, že akce,
které pro Vás chystáme, se Vám budou líbit, a že si každý najdete tu svou.
Také slibujeme, že pro Vás nadále budeme svědomitě vybírat knihy a plnit
Vaše „knižní“ přání. naší odměnou bude Vaše spokojenost a hojná účast.
Od roku 2002 Vám touto cestou Městská knihovna Sezemice přeje krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku.
Také letos Vám od srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu
dobrých přátel, mezi které bychom rádi patřili i my…
Petra Procházková, iva Říhová

Informujeme
nÁhoDný archeologicKý nÁlez v sezemicích
Při výkopech před domem č. p. 72 v nerudově ulici našel pan M. Daněk
řadu zlomků novověkých střepů nádob a komorových kachlů. nacházely
se v odpadní jámě vedle základů starého, již zbouraného domu postaveného nebo opraveného roku 1939. Datování střepů lze s přesností určit
podle erbu na jedné z kachlí, na které je vyobrazen „státní znak“, tj. císařský orel, a iniciály Ferdinanda III., který vládl v letech 1637–1657. Podle velkého množství keramiky by se dalo diskutovat o tom, zda má souvislost s tzv. „Marčákem“ na konci nerudovy ulice, kde se podle místních
zdrojů těžila hlína hrnčířská.

Skutečnost, že tento nález pan Daněk nejen ohlásil a odevzdal, ale i dovolil zdokumentovat místo nálezu, nás vrací do doby dávno minulé, kdy
sedláci a vlastníci byli hrdi na to, že se na jejich pozemcích nacházejí
archeologické nálezy a probíhá archeologický výzkum.
Tímto Východočeské muzeum v Pardubicích archeologické oddělení
děkuje nálezci.
Petra Žaloudková, Archeologické oddělení
Východočeské muzeum v Pardubicích
proč svítit…
Vážení spoluobčané, dovolil bych si upozornit na trvalý a každoročně se
opakující problém. Jedná se o neosvětlené cyklisty, případně osvětlené
pouze jedním matně blikajícím světlem. V podzimním a obzvláště teď
v předvánočním čase, kdy tma přichází velmi brzy, je tento problém palčivější než v létě. Mnozí z nás, kteří máme řidičské oprávnění, jsme se
s touto situací nejednou setkali. Tito, z mého hlediska nezodpovědní lidé,
velmi riskují. Bohužel nejenom své zdraví, ale i osudy těch, kteří je mohou
přehlédnout. Snížená viditelnost, černé oblečení bez reflexních znaků
a nulové osvětlení z nich dělají neviditelné účastníky silničního provozu.
Dále chci upozornit neosvětlené účastníky, že tímto jednáním porušují vyhlášku č. 341/2002 Sb. a dopouštějí se přestupkového jednání dle
§ 22/11 z. č. 200/1990 Sb. za tento přestupek strážník MP může uložit
blokovou pokutu až do výše 2000 Kč. Určitě stojí za zamyšlení, zda si „blikačky“ – bílou v před a červenou vzad nepořídit. Vyjde to zcela jistě levněji než zmíněná pokuta. navíc pocit určitého bezpečí je k nezaplacení.
Krásné prožití svátků vánočních a všeho nejlepšího do nového roku Vám
přeje vrchní str. Horák se svým kolektivem.
Výbor Českého zahrádkářského svazu v Sezemicích
přeje všem svým členům, příznivcům a spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2011
štěstí, zdraví a k tomu radost z květin a výpěstků na svých zahrádkách.

www.sezemice.cz
přeDvÁnoční step By rocK naDěloval!
11. 12. 2010 Rokytno. To byl den, kdy se sál zdejší hospody rozezněl
ostrými tóny rockových kytar. Udála se zde benefiční akce, jejíž výtěžek
bude věnován Dc Veská.
celkem přišlo 106 platících lidí, což bylo cca o 30 lidí méně než minulý
rok, což lehce udělalo nám organizátorům čáru přes rozpočet, ale i přes
to se podařilo nějaký peníz ušetřit a vybrat, za což jsme velice vděčni.
na programu bylo 5 hudebních kapel a jedna žonglérská skupina. celý
večer otevřeli pardubičtí GenTLe PATIence. Byl to velice příjemný rozjezd
celé akce. Kytarové rify se nesly sálem k posluchačům, kteří polehoučku
ochutnávali jejich předkrm. V pořadí druhá kapela SWeeT zOne dokázala
dostat návštěvníky do varu. Svůj set začaly svojí vlastní písní „Pádím“, pak
se ale z jejich instrumentů řinuly tóny slavných rockových legend jako Ac/
Dc, nirvana nebo Guns n’Roses. nutno podotknout, že věkový průměr
v kapele je 15 let a tvoří ji jen děvčata. Třetí a zároveň nejočekávanější kapelou byli sezemičtí sešLOST. Jejich grunge-punk-rock nenechává posluchače chladnými. Téměř každý, kdo měl ruce a nohy, na jejich vystoupení
tančil, křepčil, či se jinak pohybově vyjadřoval. SešLOST zdobí charakteristická energie z nichž čišící a velmi zajímavé texty, které zpívá v češtině. Kapela je zároveň spoluorganizátor celé akce. Večer pak zpestřili svou
magickou Light Show žongléři z hradecké skupiny AScARYA. Jejich vystoupení protkané mystikou a světýlky okouzlilo snad každého, kdo přihlížel. Dalším milým hostem na festivalu byla kapela z čáslavi – cIVILní
OBRAnA. I přes technické problémy kapela podala strhující výkon a opět
dostala návštěvníky festivalu do varu. zazněly i největší hity kapely jako
Hrdina a To stačí z nového alba [So:wA]?, který je opatřen i videoklipem.
Večer už se chýlil ke konci, ale „kapela z knihovny“ VYPUŠTĚnÉ KOUPALIŠTĚ nehodlala připustit, aby se odcházelo za zvuku tklivých balad. Jejich
punk-rock hezky od podlahy nedal zbývajícím přihlížejícím jinou možnost
než bláznivě skotačit. Žádný večerníček, ale Punk’s not dead! Step by rock
je akce, která se opakuje vždy po půl roce a pomáhá nejen dětem z Dc
Veská, ale snaží se dostat do podvědomí posluchačů i mladé kapely. Další
půlročník se uskuteční 11. 6. 2011 v Sezemicích na hřišti a mezi hlavní
hosty budou patřit vítězové naděje Beatu Afterspoon a east Park.
vÁnoční Koncert
V pátek večer 10. prosince opět Východočeská tiskárna, město Sezemice
a restaurace Sezemický dům připravili pro veřejnost tradiční Vánoční koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice.
VUS si letos pod dirigentskou taktovkou Tomáše Žídka pozval k vystoupení ještě chrudimskou komorní filharmonii, Komorní sbor Orfeus se
sbormistrem Josefem Línkem a Smíšený sbor cantus amici se sbormistrem Miloslavem Drahošem. na jevišti se tedy sešlo bezmála osmdesát
účinkujících. Posluchači svoji hojnou účastí rovněž přispěli k výborné atmosféře koncertu.
V první polovině programu zazněly písně Thomase Tallise, Hans Leo
Hasslera, Josefa Bohuslava Foerstera a dalších. Druhá část zcela patřila
dílu Mše D Dur, Lužanská od Antonína Dvořáka, jehož provedení řídil
Martin Profous.
chtěl bych poděkovat všem účinkujícím za krásný zážitek a Vám za plný sál.
Ladislav Chrobok
Východočeská tiskárna, s. r. o., Sezemice

Sport
střelecKý KlUB sezemice
Posledním závodem jsme 16. 10. ukončili letošní sezónu v kulových disciplínách. Jubilejní 10. ročník Sezemického podzimu byl příznivý pro Formana Jakuba. V pistolové disciplíně SP 5 + 30 ran si vystřílel 3. místo.
Tradičně se zúčastňujeme střelecké ligy Královehradeckého a Pardubického kraje, která se koná v Týništi nad Orlicí, a v chrasti soutěžíme o „Putovní pohár SSK chrast“. Střílí se ze vzduchových zbraní v teplé tělocvičně. z pěti kol máme za sebou již dvě a zbývající nás čekají v lednu, únoru
a březnu nového roku.
V Liberci se 20.–21. 11. konal střelecký závod granD priX nisa 2010.
za náš klub byl nominován novák Jakub. Ten se v disciplíně VzPu 60 ran
v kategorii MUŽI – JUnIOŘI probojoval do první desítky s 578 body.
Týden nato 25.–27. 11. si trenér čihák odvezl své svěřence Štěrbovou
Veroniku, nováka Jakuba a Formana Jakuba na plzeňskou střelnici. zde
se konal jedničkový závod granD priX Kooperativa. Sobotní závody
byly asi zakleté, výsledky nic moc, zato v neděli si děcka napravily reputaci. V pistolové disciplíně Forman Jakub vystřílel 10. místo s 550 body.
V puškové disciplíně ukázal novák Jakub, že umí. V hlavním závodě VzPu
60 ran se v kategorii junioři ocitl na 8. místě a tím pádem postoupil do finále. Ve finálovém kole se utkalo už jen osm nejlepších střelců. novák
tento rozstřel slušně ustál (všichni jsme mu drželi pěsti) a z osmé příčky
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poskočil na sedmou. Pochvala od trenéra a ostatních přítomných ho neminula. I Štěrbová Veronika si zasloužila pochvalu. V disciplíně VzPu 40
ran se s nástřelem 374 bodů vyšplhala na 12. místo. Jinak se na sezemické střelnici stále něco děje, i když by se někdo nejraději uložil k zimnímu
spánku. Mládež má pravidelné tréninky, lidé si k nám jezdí zkoušet své
střelecké schopnosti nebo jen tak si popovídat se známými. Těsně před
svátky se zde konají zkoušky na zbrojní průkaz. A je tu opravdu konec
letošního ruku.
Střelecký klub Vám všem přeje krásné a spokojené Vánoce, do nového
roku mnoho pohody, zdraví, životních a sportovních úspěchů.
SSK Sezemice
FotBalový KlUB sezemice
Jak napovídá pohled na tabulky okresního přeboru a třetí třídy, tak se
našim mužům v uplynulé půlsezóně nevedlo nejlépe. A-tým je na 11 pozici a „Béčko“ je poslední. Oboje je po loňské sezóně zklamáním. Je to
však způsobeno objektivními příčinami. V A-týmu nehrálo kvůli zraněním,
ukončení kariéry nebo nemocem 6 hráčů základní sestavy. Ti museli být
nahrazeni těmi, kteří loni táhli B-tým k postupu do třetí třídy. Po doslova
tragickém vstupu do sezony se alespoň v posledních zápasech zkonsolidovala obrana a začalo se dařit i v útočné fázi. Doufáme, že se forma
A-týmu přenese do jarní části sezony.
naproti tomu nám velkou radost dělají mužstva dorostenců a žáků. Prvně jmenovaní jsou v I.A třídě dorostu první s dvoubodovým náskokem
na Řečany. zvláště některé zápasy byly doslova reklamou na ofenzivní fotbal. Tomu odpovídají i výsledky a skóre. Družstvo starších žáků je zatím
na sedmém místě. Jelikož má potenciál na vyšší příčky, doufáme, že se
v jarní části ještě zlepší. Mladší žáci si zatím vedou výborně a vedou svoji
soutěž o tři body před Pardubičkami. Mužstva přípravek se také pohybují
v horních částech tabulek. V těchto kategoriích však jde více o pohyb
a radost ze hry než o body a vstřelené branky. Přesto těmto našim zástupcům přejeme hodně úspěchů.
na závěr bychom rádi poděkovali trenérům ve všech kategoriích, bez jejichž nadšení by sezemický fotbal byl pouze historickým pojmem. Dále
chceme poděkovat našim oddaným příznivcům, popřát jim hezké vánoční
svátky, hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím roce 2011. Věříme, že se
váš počet bude dále rozrůstat a že bude v jarní části na co se dívat.
Konečně chceme všechny příznivce dobré zábavy pozvat na tradiční fotbalový ples konaný 29. ledna 2011.

Sezemičští hasiči
při předávání vánočního dárku
v kojeneckém ústavu ve Veské

www.sezemice.cz
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Inzerce
Městský úřad a farní úřad Sezemice Vás srdečně zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
PARDUBICKÉHO KOMORNÍHO SBORU
CANTUS AMICI,

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A VŠECHNO NEJLEPŠÍ
V NOVÉM ROCE
PŘEJÍ
SKAUTI SEZEMICE

který se koná v neděli dne 2. ledna 2011 v 18.00 hod.
v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích
Dirigent: Tomáš Žídek
Program: vánoční skladby českých autorů
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Zveme občany města Sezemice k uvítání nového roku 2011
před radnicí na Husově náměstí.
Začátek 1. 1. 2011 v 15.00 hodin.
K poslechu zahraje dechová hudba Živaňanka, občerstvení zajištěno.
Martin Staněk, místostarosta města

Prodám byt 2+1 Sezemicích 60 m v I.NP.
Cena dohodou. • Informace na tel. čísle: 724 303 263

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Vít Centner
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533 22 Býšť 150
Tel.: 736 250 202
E-mail: vit.centner@seznam.cz

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice
Kontakt:
+420 776 888 021, +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

Nyní slevy
od 15% do 30%
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