
č. 6/2011 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské
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nadešel čas nejkrásnějších svátků, čas Vánoc. Nezadržitelně 
se blíží i konec roku 2011.

V České republice byl rok 2011 poznamenán neustálými do-
hady vládní koalice spojenými s malichernostmi, ale i s natolik 
závažnými událostmi, jakými jsou důchodová reforma a řada 
dalších opatření, která se v nadcházejícím období dotknou nás 
všech.

Světu se, bohužel, ani letos nevyhnuly velké tragédie. Těmi 
z největších byly apokalyptické tsunami a jaderná havárie 
v Japonsku, ale i masakr norských dětí na ostrůvku Utoya 
nedaleko Osla. V důsledku dluhové krize v eurozóně, nastarto-
vané v roce 2009, musela Evropská unie čelit nejtěžší zkoušce 
od svého založení.

V našem městě se konala v roce 2011 řada kulturních i spor-
tovních akcí, za jejichž uspořádání patří dík vám, občanům 
Sezemic, kteří jste se na jejich zdárném průběhu podíleli. Je po-
těšitelné, že naše město žije dlouhodobě čilým sportovním i spo-
lečenským životem, a to díky sportovním klubům, zájmovým 
spolkům, školám, aktivitám pořádaných knihovnou, městem, 
farností a dalšími institucemi, mnohdy za pomoci sponzorují-
cích fi rem. Rád připomenu, že v našem městě nezapomínáme 

na naše starší spoluobčany. Vedle domů s pečovatelskou služ-
bou začal v letošním roce fungovat vybudovaný stacionář pro 
seniory Sezemic a okolí, který provozují Sociální služby města 
Pardubic. 

V roce 2011 se v Sezemicích a v přisloučených obcích po-
dařilo realizovat významné investiční akce. Největší z nich byla 
1. etapa výstavby cyklistické stezky „Kunětický most – Po-
čáply“. Na stavbu za celkovou částku téměř 7 milionů korun 
přispěl polovinou Státní fond dopravní infrastruktury. V roce 
2012 by akce cyklostezka měla pokračovat 2. etapou z Počá-
pel do Sezemic.

V letošním roce byla dokončena další významná akce, zahá-
jená v roce 2010, nazvaná „Revitalizace mlýnského náhonu 
a obnova meandrů Loučné“. V průběhu akce byl opraven akva-
dukt, navýšena hrana rozlivového pásma Mlynářka a zemní 
val na západní straně 2. meandru. Na celkových nákladech 
pět a půl milionů korun se pěti miliony podílel Státní fond 
životního prostředí. V okolí náhonu byly technickou skupinou 
města pokáceny bezpečnost ohrožující stromy a okolí náhonu 
bylo osázeno kvalitními dřevinami.

Významnou investiční akcí, která byla zahájena v roce 2010 
a dokončena v letošním roce, byla rekonstrukce tělocvičny ZŠ.

V roce 2011 byla provedena oprava pomníku obětem 1. a 2. 
světové války včetně úpravy okolí pomníku. Na realizaci akce 
přispělo dotací Ministerstvo obrany ČR. 

Na všech investičních akcích se vedle realizujících stavebních 
fi rem podílela technická skupina města, která se v letošním roce 
zaměřila zejména na zlepšení místních komunikací.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v našem městě prospěla oprava 
hlavní silnice včetně mostů přes Loučnou a náhon, provádě-
ná pod patronací Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 
Vzhled Sezemic zkrášlila i kulturní památka, budova sezemic-
ké fary, opravená v režii sezemické farnosti.

Z mnoha společenských akcí mi dovolte připomenout velko-
lepé oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Sezemicích. Za těchto 130 let vykonali sezemičtí hasiči ob-
rovský kus prospěšné práce nejen v našem městě, ale i mimo 
náš region. K jejich letošním kulatým narozeninám sezemic-
kým hasičům ještě jednou gratulace a dík.

Protože nastává čas vánoční, nemohu nepřipomenout akci 
na první adventní neděli – Rozsvícení vánočního stromu u rad-
nice s bohatým vánočně laděným programem. Akce se zú-
častnilo více než dvě stě občanů všech věkových kategorií. Dík 
za krásný podvečer patří pořadatelkám, účinkujícím i všem, 
kteří se přišli jen podívat. 

Závěrem chci jménem svým, jménem zastupitelstva a rady 
města i jménem zaměstnanců městského úřadu popřát vám 
všem klidné prožití Vánoc a pevné zdraví do nového roku 2012.

Bohuslav Kopecký, starosta města 

Vážení spoluobčané,



www.sezemice.cz

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 6. 12. 2011
Usnesení č. Z/48/6/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto schvaluje.
Usnesení č. Z/49/6/2011
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu 
a bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného 
zasedání zastupitelstva města. 
Usnesení č. Z/50/6/2011
Zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů projednalo předloženou zprávu a
I.  schvaluje rozpočtové provizorium na období leden – březen 2012
II.  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria:
 1.  příjmy a výdaje budou uskutečňovány dle stanovených ukazatelů
 2.  v době rozpočtového provizoria se nebudou čerpat finanční pro-

středky na výdaje investičního charakteru
Usnesení č. Z/51/6/2011
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúč-
tování hospodaření města k 30. 9. 2011
Usnesení č. Z/52/6/2011
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
I.  schvaluje rozpočtové změny č. 1–10 uvedené v rozpočtovém opatře-

ní dle závazných ukazatelů č. 3/2011
II.  pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn 

k 31. 12. 2011 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upra-
veny ve výdajích na rezervu.

Usnesení č. Z/53/6/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci prodeje části pozemku 

p. č. 154/13 v k. ú. Kladina, s tím, že se pozemek dle územního plánu 
nenachází v zastavitelném území

II.  konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 154/13, orná 
půda, v k. ú. Kladina byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpi-
sů od 24. 10. 2011 do 9. 11. 2011

III.  rozhodlo, že město nebude část pozemku p. č. 154/13, orná půda, 
v k. ú. Kladina prodávat 

Usnesení č. Z/54/6/2011
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.  bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke 
dni 21. 11. 2011

II.  rozhodlo pro období roku 2012 výši místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů neměnit (místní poplatek je stanoven 
ve výši 500 Kč na jednoho poplatníka

Usnesení č. Z/55/6/2011
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I.  schvaluje odměny pro jednotlivé komise a výbory za práci v roce 

2011 takto:
 Finanční výbor  19 800 Kč
 Kontrolní výbor  14 400 Kč
 Komise sportu  48 600 Kč
 Komise pro občanské záležitosti 44 000 Kč
 Komise školství a kultury 32 400 Kč
 Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti 21 600 Kč
 Komise likvidační 7 200 Kč
 Komise pro projednávání přestupků 1 200 Kč
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/56/6/2011
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu 
I.  schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2012 

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

ve dnech 6. 3. 2012, 12. 6. 2012, 11. 9. 2012 a 4. 12. 2012  
od 17.00 hodin

Usnesení č. Z/57/6/2011
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání mění
1.  přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Sezemice, 

okres Pardubice
2.  přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Sezemice, okres Par- 

dubice

Usnesení č. Z/58/6/2011
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje 
plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2012
Usnesení č. Z/59/6/2011
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.  rozhodlo v roce 2012 nepřispívat na měsíční jízdné na dopravu žá-
kům, kteří dojíždějí do Základní školy Sezemice

Usnesení č. Z/60/6/2011
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí otevřený dopis 
ze dne 24. 11. 2011

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ZMĚNA
V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 odst. 1, písm. f) a odst. 4 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět 
vítání občánků z iniciativy městského úřadu. Iniciativa musí vycházet ze 
strany rodičů dítěte.
Vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích má dlouhodobou tradici 
a vždy byl velký zájem o tuto akci, o čemž svědčí stoprocentní účast všech 
rodičů a příbuzných nově narozených občánků. 
Pokud budou chtít rodiče své miminko slavnostně přivítat do života na 
Městském úřadu v Sezemicích, bude nutné, aby oba rodiče požádali pí-
semnou formou o zajištění účasti jejich dítěte na vítání občánků na Měst-
ském úřadu v Sezemicích, v žádosti uvedli osobní údaje dítěte a podepsali 
prohlášení o tom, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů svého dítěte 
k výše uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit rodný list dítěte 
a občanské průkazy obou rodičů. 
Týká se všech dětí narozených po 17. srpnu 2011.

Komise pro občanské záležitosti

OBČANSKÉ PRŮKAZY
V souvislosti s účinností novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, dochází ke změně nabírání žádostí o vydání občan. průkazu:
Do 30. listopadu 2011 bylo možné podat žádost o vydání občanského 
průkazu na matričních úřadech.
Od 1. 12. do 14. 12. 2011 budou žádosti podávány pouze na obecních 
úřadech obcí s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu obča-
na (Magistrát města Pardubic, Městský úřad Holice, Městský úřad 
Přelouč).
Od 15. 12. do 31. 12. 2011 bude výluka, takže v tomto časovém roz-
mezí nebude možné podat žádost o vydání OP na žádném místě.
Z důvodu nové koncepce a z důvodu úplně jiných elektronických typů 
občanských průkazů se budou žádosti o vydání občanského průkazu po-
dávat od 1. 1. 2012 pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností, tedy na Magistrátu města Pardubic. Nové OP se budou vy-
dávat bez poplatku s dobou platnosti 10 let.                             Matrika

PŮJČKY Z FONDU OBNOVY DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2012
Rada města na zasedání dne 1. 12. 2011 vyhlásila výběrové řízení na po-
skytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2012. Půjčky se 
poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek. Lhů-
ta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 19. prosince  
2011 do 25. ledna 2012. 
Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře na Městském úřadu 
Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru u p. Vohradníkové, kde 
budou poskytnuty další informace (tel.: 466 741 014, mobil 606 752 926)

Romana Vohradníková, vedoucí FO

KRAJSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
Vážení občané, v neděli 11. prosince 2011 se měnily jízdní řády mezi-
městských autobusů a vlaků v Pardubickém kraji.
Přibily nové spoje a některé původní změnily trasu. Aktuální jízdní řády 
najdete na webových stránkách www.oredo.cz v sekci jízdní řády a od 
neděle 11. prosince také na každé zastávce autobusu a vlaku.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
(TKO) V ROCE 2012
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde 
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2012 alespoň 
polovinu tohoto poplatku do 3. 3. 2012. Celý poplatek je splatný nejpoz-
ději do 31. 8. 2012. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2012 je 500 Kč 
na osobu, občané nad 80 let platí polovic, tedy 250 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. 3722č.p.

Bc. Hana Volfová, finanční odbor, tel.: 466 741 015

Zprávy z radnice
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MĚSTSKÁ POLICIE SEZEMICE
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období roku 2011 bylo v katastrálním území Sezemic a smluv-
ních obcí celkem odhaleno 648 přestupků, Policii České republiky předáno 
v pěti případech podezření z trestného činu, odchyceno bylo celkem 47 
volně pobíhajících zvířat. Struktura a způsob řešení odhalených přestup-
ků je uvedena v následující tabulce. Další podrobnosti k činnosti městské 
policie naleznete ve zveřejněné zprávě o činnosti na webových stránkách 
Městské policie Sezemice.

Porušení vyhlášek obcí 9

Narušování veřejného pořádku 19

Narušování občanského soužití 5

Přestupky proti majetku 2

Přestupky v dopravě 609

Podávání alkoholu a tabákových výrobků 3

Řešení přestupků

Domluvou 95

Blokovou pokutou na místě 282

Blokovou pokutou neplacenou 243

Správní řízení 27

Počínaje první adventní nedělí začíná nejen čas vánoční pohody, ale bo-
hužel také čas předvánočního shonu a napětí. Z hlediska dopravních sta-
tistik patří toto období k nejrizikovějším v roce a to především pro chodce. 
Nepozornosti lidí v čase vánočním zneužívají jednotlivci i organizované 
skupiny ke krádežím, otevřenosti zase podvodníci. Oslava příchodu nové-
ho roku je ve znamení novoročních ohňostrojů a přes každoroční prevenci 
v podobě varování a návodů dochází v důsledku nezodpovědnosti či ne-
opatrnosti k mnoha úrazům dospělých i dětí.
Buďte prosím proto zvláště v této sváteční době opatrní, zodpovědní 
a všímaví. Aby Vás nic z toho, nejen v období Vánoc, ale i v celém příštím 
roce nepotkalo, přejí strážníci Městské policie Sezemice.

Jsme tu pro Vás!

PROSBA PRO VŠECHNY PEJSKAŘE
O dodržování čistoty na veřejných plochách a chodnících pro majitele psů 
dnes nechceme psát. Blíží se vánoční svátky a Nový rok – dny plné rachejt-
lí a ohňostrojů. A naši pejskové a také kočičky trpí. Mají totiž více než 10x 
citlivější sluch než lidé. Najdou se mezi zvířaty i jedinci, kterým se rachejtle 
líbí. Ale těch je opravdu málo. Proto se snažte své miláčky zajistit hlavně 
na dvorku i na procházkách tak, abyste vy i strážníci Městské policie měli 
co nejméně starostí. Poraďte se případně i se svým veterinářem. 
Děkujeme všem ohleduplným majitelům. 

Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice
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PLESOVÁ SEZONA 2012
 13. ledna – Hasičský ples
 14. ledna – Myslivecký ples
 15. ledna – Dětský karneval
 21. ledna – Ples okresního sdružení myslivců
 28. ledna – Sportovní ples – fotbalisté
 11. února – Zahrádkářský ples
 17. února – Ples SRPŠ – Gymnázium Holice
 25. února – Ples SRPŠ – ZŠ Sezemice
 březen – Městský ples
 9. března –  Maškarní bál – hasiči
 23. března –  Ples Svazku obcí Loučná – KD Slepotice

Zástupci Města Sezemice ve spolupráci s Komisí sportu 
si Vás dovolují pozvat na 

„Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“ za rok 2011.
Slavnostní vyhlašování se koná ve středu dne 11. 1. 2012 

od 17.00 hodin ve víceúčelovém sále Města Sezemice. 
Těšit se můžete na významné sportovní hosty, bohatý program, 

akci moderuje reportér TV Nova Jakub Bystrzycki.
Těšíme se na Vás 

Zprávy z mateřské školy

Letošní školní rok 2011/12 naše mateřská škola ve svých sedmi třídách 
přivítala 163 dětí. 
Měsíc září byl věnován adaptačnímu programu. Tento proces zvykání 
na nové prostředí, nové kamarády děti postupně zvládly. 
Po celý školní rok jsou pro vaše děti připravena divadelní představení, 
9. 12. nás čekala pohádka „Míša, Máša a vánoce“.
Od října byly zahájeny kroužky angličtiny, keramiky, taneční průpravy 
a tvořeníčka. V prvním říjnovém týdnu v MŠ proběhl „Lesní týden“. Vy-
dali jsme se na polodenní výlet na Vysoké Chvojno do Arboreta. Děti zde 
mohly pozorovat podzimní přírodu, sbírat lesní plodiny. Navštívily blízký 
zookoutek, který je také součástí naučné stezky „Viselka“. Z nasbíraných 
lesních přírodnin si děti na každé třídě vyrobily svého „Podzimníčka“, 
kterým se pochlubily při „Barvičkovém dni“. Tento den přišly všechny děti 
do školky oblečeny v barvě, kterou si vybraly. Venku krepovým papírem 
své barvy ozdobily jeden strom. 

Během měsíce října také všechna oddělení navštívila městskou knihovnu, 
kde pro ně byl připraven program.
Od 1. 12. probíhá v naší škole „Perníkový týden“. Tato akce začala po-
lodenním výletem. Předškolní děti navštívily Střední průmyslovou školu 
potravinářství a služeb v Pardubicích. Prohlédly si starobylý mlýn a studen-
ti jim ukázali, jak to chodí v pekárně. Výlet jsme zakončili na zámku při 
prohlídce kralických betlémů. 
Mladší děti navštívily muzeum perníku v Perníkové chaloupce pod Kuně-
tickou horou. Děti zde viděly, jak Ježibaba peče staročeské perníčky ve své 
perníkářské dílně, Ježíškovo nebe a Peklo pod perníkovou chaloupkou. 
Výlet se nám moc vydařil. Během tohoto týdne se v každém oddělení 
budou péct vánoční perníčky.
5. prosince nás navštívila Mikulášská družina. 
Adventní čas, který děti intenzivně prožívají, vy-
vrcholí vánoční besídkou 20. 12. v 15.30 hodin 
v sále Sezemického domu, na kterou jste všichni 
srdečně zváni.

Krásné prožití svátků vánočních a hodně 
zdraví do nového roku přeje vaše MŠ.
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V uplynulém období se žáci školy zapojili do celoškolních projektů.
Jeden z nich se zaměřil na mezilidské vztahy. Do projektu se zapojili žáci 
1. až 9. tříd. Při jeho realizaci spolupracovali třídní učitelé s pracovníky 
Ekocentra Paleta, kteří měli pro žáky připravené adaptační hry a soutě-
že. V průběhu dvouhodinového programu si žáci vyslechli krátké příbě-
hy ze života, ale především si zahráli interaktivní hry, které byly založené 
na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a k pochopení 
nezbytnosti spolupráce a přátelství. Hry byly založeny na principu „JEDEN 
ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO“, což byl současně i název progra-
mu. Třídní učitelé měli možnost pozorovat, jak jsou jednotliví žáci přijímáni 
kolektivem, zda jsou schopni a ochotni se spolu domluvit, respektovat 
daná pravidla a navzájem si pomáhat. 
Další se týkal státních svátků, které slavíme 1. a 8. května a 5. a 6. čer-
vence. V první části studentky vysoké školy seznamovaly žáky s historií 
a významem těchto slavných dní. Další část práce bude již na žácích sa-
motných. V předmětu komunikační dovednosti budou vytvářet výstupy. 
Víte, že ve škole vzniká arboretum?
V průběhu měsíce listopadu se žáci 3.–7. ročníku podíleli na výsadbě 
prvních 330 sazenic stromů ve vznikajícím školním arboretu. Žáci vyšších 
ročníků se vedle sázení stromů podíleli také na přípravě ochranného ple-
tiva proti okusu v zimním období. V první polovině tohoto roku získala 
naše škola k dispozici nevyužívaný pozemek po lukostřelcích (rozlehlá 
plocha mezi školním hřištěm a náhonem) a od státního podniku Lesy 

ČR finanční dar ve výši 7 000 Kč, který byl použit na úpravu pozemku, 
nákup sazenic stromů a ochranného pletiva. Každé třídě byly přiděleny  
2 sektory a zakoupené sazenice dvou druhů dřevin, které žáci v průběhu 
hodin pracovních činností vysadili do vyznačených a očíslovaných sektorů. 
V jednotlivých třídách probíhaly i doprovodné aktivity – besedy o stro-
mech, prezentace jednotlivých druhů stromů, výpočty ceny všech sazenic, 
návrh rozmístění druhů dřevin podle vhodných stanovišť, kresby plánků 
arboreta apod. V následujícím období proběhne ochrana nově zasaze-
ných sazenic dřevin proti okusu v zimním období. Některé stromky bu-
dou ochráněny mechanicky – pletivem, které vyráběli samotní žáci vyšších 
ročníků, nebo seříznutými PET lahvemi, jiné budou ošetřeny speciálním 
zimním postřikem proti okusu. V jarním období roku 2012 plánujeme 
doplnit postupně vznikající arboretum o další druhy dřevin a ke Dni Země 
v dubnu roku 2012 proběhne za účasti veřejnosti slavnostní otevření ar-
boreta. Celou myšlenkou školního arboreta a zapojením žáků do výsadby 
stromů i podílením se na jejich ochraně chceme všem žákům naší školy 
nejen názorně přiblížit učivo o stromech, ale věříme především ve vý-
chovný, prožitkový a etický význam takového počínání žáků. V době, kdy 
v naší společnosti narůstá vandalismus a bezdůvodné ničení majetku, po-
važujeme za hezké a prospěšné, že se žáci spolupodílí na něčem, co svým 
přínosem může prospět i generacím příštím.
Žáci devátých tříd se velmi těšili na slibovanou exkurzi v Okresním soudu 
Pardubice. Zúčastnili se hlavního líčení, kde byl vyslýchán a souzen pacha-
tel trestného činu loupeže. 
V rámci volby povolání navštívili žáci 9. tříd moderní továrnu TPCA Kolín. 
Nejprve zhlédli filmy o podniku a pak následovala projížďka vláčkem, kte-
rý je provezl jednotlivými částmi továrny. Mohli pozorovat jednotlivé fáze 
montáže automobilů. Projeli lisovnu, svařovnu, do lakovny se nedostali 
(smí se tam pouze v antistatické kombinéze), dále viděli finální montáž 
a zkušební dráhu pro vyrobené vozy. 
Při projektovém dnu v listopadu, který připravili pro žáky osmých tříd pan 
učitel Pavel Firman a paní učitelka Stan. Plecháčková, se žáci seznamovali 
s finančními produkty, řešili „příběhy ze sousedství“, plánovali dovolenou, 
seznamovali se se smlouvami cestovních kanceláří, řešili etické problémy 

dovolené, prosazovali své názory,… Pracovní dopoledne, proložené hrami 
a soutěžemi, ubíhalo překvapivě rychle. Od dovolené snů, té vysněné, 
se museli vrátit do reálné situace a pracovat s rozpočtem, který jim byl 
dán v jednotlivých domácnostech. Celoroční projekt se dětem líbí, a proto 
jednotlivé části přijímají s chutí a pracují s plným pracovním nasazením.
Žáci čtvrtých tříd vyrazili do Prahy. Pod vedením průvodkyně se dopravi-
li pod Petřínskou rozhlednu, na kterou vystoupali a rozhlédli se po Pra-
ze. Pobavili se také v zrcadlovém bludišti. Cesta pokračovala na Hrad 
a do Zlaté uličky. 
Dále se třídy prvního stupně zapojily do akce Geomag na cestách a měly 
tak možnost dvě vyučovací hodiny stavět, tvořit, budovat a skvěle si hrát 
s úžasnou magnetickou stavebnicí. 

V 2. B proběhl třídní projekt nazvaný Podzim v lese. Děti si v něm shrnu-
ly učivo o přírodě, které v říjnu probíraly v hodinách prvouky. Pracova-
ly ve skupinách i samostatně, zahrály si hry a využily interaktivní tabuli. 
Důležitou součástí byla vycházka do přírody, kde děti hledaly a určovaly 
přírodniny. Po návratu je použily pro výtvarné práce a výstavku ve třídě.
Pěknou zajímavou hodinu prožili žáci pátých tříd. Využili nabídky pana 
Jana Rudolfa, který se dlouhodobě zabývá vojenskou historií, a v kostýmu 
uniformy rakouského polního myslivce žákům velmi poutavě povyprávěl 
o prusko-rakouské válce a o její nejvýznamnější bitvě na Chlumu u Hradce 
Králové v roce 1866. Žáky pochopitelně nejvíce zaujala zepředu nabíjená 
puška rakouských myslivců se 63 cm dlouhým sečným bodákem, klobouk 
s kohoutími pery a prapor 11. pluku polních myslivců. 
Žáci sedmých ročníků se zúčastnili dějepisného výukového programu His-
torie na procházce, vyzkoušeli si dobové kostýmy z období gotiky a re-
nesance. 
Chlapci a děvčata se aktivně zapojili do sběru papíru, kaštanů a žaludů.
V soutěži Pardubické střípky se ve výtvarné části na prvním místě umístila 
Lenka Hrobařová a na třetím místě Kristýna Voženílková. Slavnostní vyhlá-
šení proběhlo v Domě hudby v Pardubicích.
Ani v družině se děti nenudí. V listopadu proběhl ve družinách týden Ha-
lloween. Příprava – soutěže, čtení, malování, dlabání dýní a výroba masek 
– vyvrcholila velkým karnevalem všech družinek v tělocvičně. 
V adventním čase potěšily děti krátkým programem babičky a dědečky 
v penzionu. 
Všem dětem se líbil výlet do Hrádku u Nechanic, kde na ně dýchl před-
vánoční čas. 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA a jeho hosté zvou všechny své 
příznivce na vánoční koncert, který se koná 25. prosince od 17.00 h. 
v sezemickém kostele. 
Na závěr přejeme všem našim spoluobčanům krásné vánoční svátky 
a mnoho štěstí do nového roku.

Základní škola se hlásí

PANÍ PIPEROVÁ BUDE ZASAHOVAT NEJEN V SEZEMICÍCH…
Skvělou konverzační detektivní komedii protkanou pravým anglickým 
humorem „Paní Piperová zasahuje“, vidělo v Sezemicích v červnu le-
tošního roku více 400 diváků. Ti, co tuto možnost neměli, mají šanci 
hned dvakrát. V Sezemicích se můžete těšit na tuto komedii opět 
v neděli 26. února 2012 od 17.00 hod. (vstupenky – prodejna Elek-
tro Holubovi – od 1. 2. 2012). Druhý den, v pondělí 27. února 2012, 
sehrají ochotníci toto skvělé představení v Pardubicích. V nesoutěžní 
části celostátního Grand festivalu smíchu se jistě dobře pobaví ti, co 
zavítají od 19.00 hod. do kulturního domu v Hronovické ulici. Vstu-
penky na toto představení se již prodávávají v předprodeji Východo-
českého divadla. Vystoupení na této prestižní celostátní přehlídce je 
velkým oceněním pro celý soubor. Gratulujeme a přejeme hodně ro-
zesmátých diváků. Majka Schillerová, komise kultury a školství



Památník obětem světových válek v Sezemicích
Při příležitosti státního svátku Dne vzniku samo-

statného československého státu byl v Sezemicích 
v pátek 28. října 2011 slavnostně odhalen nově zre-
konstruovaný Památník obětem I. a II. světové války.

Památník obětem světových válek je symbolickým 
místem, které připomíná, že získání svobody bylo 
dosaženo za cenu nesčetných lidských životů polo-
žených v první i druhé světové válce. Mezi těmi, kteří 
za naši svobodu zaplatili tím nejcennějším, byli i ob-
čané našeho města.

V den svobody 28. října 1922 si připomenulo město 
Sezemice památku obětí I. světové války velkolepou 
a důstojnou tryznou. V tento den byl obětem I. svě-
tové války ze Sezemic odhalen památník. Umělecké 
dílo podle návrhu profesora architekta Václava Ma-
terky vybudoval stavitel Václav Burda z Pardubic. Re-
liéf génia Smrti v prostředním poli je dílem socha-
ře Zelenky z Chrudimi. Na deskách památníku jsou 
jména 88 mrtvých občanů Sezemic, kteří v I. světo-
vé válce položili své životy. Nechybí mezi nimi jméno 
slavného praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, 
který jako francouzský legionář padl v bitvě u Arrasu.

Atmosféru události přiblíží citace z archivních do-
kumentů z roku 1922: „O druhé hodině odpolední 
ubíral se z Velkého náměstí obrovský průvod všech 
korporací, spolků, školních dětí a občanstva z města 
i okolí. V jeho středu byla nesena trnová koruna a tři 
tabla mrtvých, jež zahajovala smutný zástup sirotků, 
vdov a válečných poškozenců. Za hlubokého ticha, 
jež přerývaly občas zvuky tklivé hudby, bral se zástup 
podobný přesmutnému pohřbu zamlklými ulicemi, 
z řad diváků ozýval se tichý pláč a nebylo téměř oka, 
jež bylo ušetřeno slz.“ 

Dobový popis ze dne odhalení Památníku obětem 
I. světové války nepotřebuje komentáře.

Odhalení Památníku obětem I. světové války, 28. 10. 1922

Odhalení Památníku obětem I. světové války, 28. 10. 1922



Památník obětem světových válek v Sezemicích

Polní oltář na Velkém náměstí, 5. 5. 1946

U nově zrekonstruovaného Památníku obětem světových válek, 28. 10. 2011

Tragická doba II. světové války 1939 až 1945 za-
nechala hluboké jizvy na duši celého českého náro-
da, sezemické občany nevyjímaje.

Rok po skončení II. světové války, v neděli 5. 5. 
1946, se konaly na Velkém náměstí v Sezemicích 
bohoslužby za padlé a umučené občany Sezemic za 
II. světové války.

Za účasti vojáků z kasáren Na Hůrkách byl na Vel-
kém náměstí postaven polní oltář, do něhož byla 
zasazena vysoká černá deska s nápisem: „Nezapo-
meňme popravených, umučených a padlých spolu-
občanů!“ Na desku byla napsána jména 27 obětí  
II. světové války ze Sezemic. Nechybí mezi nimi veli-
tel paraskupiny Silver A kapitán Alfréd Bartoš, spolu-
zakladatel odbojové organizace Obrana národa ge- 
nerál František Horáček a další, kteří za svoji odbojo-
vou činnost nebo rasu zaplatili životem. 

Původní Památník obětem I. světové války byl roz-
šířen o pomníčky se jmény obětí II. světové války ze 
Sezemic. 

Památník obětem světových válek v Sezemicích 
je pietním místem a hodnotným uměleckým dílem. 
V letošním roce se podařilo shromáždit potřebné fi-
nance, které byly věnovány na jeho opravu. Opra-
va byla realizována z prostředků města Sezemice 
a z dotace Ministerstva obrany ČR. Prováděla ji sta-
vební firma Viktor Lutera ze Sezemic a desky zhoto-
vila akciová společnost Lom Matula z Hlinska.

V den státního svátku 28. října 2011 byl nově zre-
konstruovaný Památník obětem I. a II. světové války 
slavnostně odhalen. V tento den zorganizovalo měs-
to Sezemice průvod od sezemické radnice k památ-
níku, kde byly položeny věnce a květiny.

Starosta Sezemic Bohuslav Kopecký a předseda 
Svazu vojenských veteránů ČR a člen Českého svazu 
bojovníků za svobodu Ing. Jiří Pešta, plk. v.v., připo-
menuli svými projevy oběti obou válek z řad sezemic-
kých občanů. Slavnostní události se zúčastnili hosté 
senátor JUDr. Miroslav Antl a poslanci Parlamentu 
ČR Ing. Květa Matušovská a PharmDr. Jiří Skalický, 
Ph.D. O hudební doprovod se postaral Žákovský de-
chový orchestr ZUŠ Pardubice-Havlíčkova.

Na slavnostním shromáždění byli vzpomenuti i ti 
občané, kteří bojovali v řadách legií a vytvořili tak 
podmínky pro vznik samostatné Československé re-
publiky. Především díky nim získala republika podpo-
ru  spojenců vítězné Dohody a stala se 28. října 1918 
jedním z nových států na mapě Evropy.

V řadách legionářů bojovali i občané ze Sezemic 
a okolních obcí. V tomto prvním československém 
vojsku bojovalo za svobodu národa na čtyři desítky 
sezemáků. 

Památník obětem válek patří i všem sezemickým 
rodákům a občanům, kteří byli době II. světové války, 
v letech 1939 až 1945, vězněni, mučeni a popravo-
váni, sezemickým občanům, kteří bojovali a umírali 
v boji proti fašismu, v boji za obnovení samostatné-
ho československého státu.

Mirek Balcar

Autor článku děkuje za zapůjčení archivních foto-
grafií panu Hájkovi a panu Holubovi z Pardubic 
a panu Zdeňku Benovi ze Sezemic.



Krásné a pokojné Vánoční svátky

S příchodem Vánočních svátků nastává 
období spojené s  nejrůznějšími zvyky 

a  obyčeji, krajovými tradicemi, pověrami 
a  pro ty nejmenší zejména se štědrým 
Ježíškem a zimními radovánkami.
Jedním z  těch relativně novějších zvyků, 
avšak v  dnešní době ohrožených elektro-
nickou poštou, je posílání vánočních po-
hlednic s vánočním přáním. 
O� ciální povolení k posílání pohlednic na 
našem území vydalo Rakousko-Uherské 
mocnářství v roce 1884. 

N ezbytnou součástí každé pohlednice jsou poštovní známky. V československé a později v české známkové tvorbě 
se motiv Vánoc začíná objevovat zejména v posledních několika letech. Nahlédněte, jaká „malá“ umělecká dílka

naši výtvarní umělci vytvořili.
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Z předvánoční knihovny

Předvánoční čas je plný zvláštního kouzla s vůní cukroví a výzdobou na 
Vánoce.
Nejinak tomu bylo i v knihovně. S pomocí dětí jsme vyzdobili vánočně 
knihovnu. Vystřihovali jsme sněhové vločky, omalovávali, malovali, a vy-
ráběli různé vánoční motivy a vyprávěli si o vánočních tradicích a zvycích. 
Nechybělo ani vánoční čtení a koledy, které neodmyslitelně patří k ad-
ventu. Knihovnou tak zazněl zpěv dětí, krásně podbarvený melodiemi 
vánočních koled. K prosincovým předvánočním dnům v knihovně patří 
i tradiční prodej dětských knih z nakladatelství Fragment, MF či Thovt. 
Snad každý ví, že darovat knihu znamená nejen vést děti ke čtení, ale 
také dát jim radost a potěšení. V předvánočním čase jsme ovšem neza-
pomněli ani na naše čtenáře. Do knihovny přibylo velké množství krás-
ných nových knih všech žánrů a to nejen pro malé, ale i dospělé čtenáře. 
O tom, jaké nové tituly se v knihovně nacházejí, se mohly přesvědčit i děti 
ze zdejší základní školy Sezemice při našich besedách. Společně jsme si 
nové knihy prohlédli, něco málo si o nich řekli a popovídali si nejen o Vá-
nocích. Předvánoční čas bývá pro děti nekonečně dlouhý, věříme, že jsme 
jim ho tradicemi v naší knihovně pomohli alespoň trochu zkrátit. Ať už to 
byly besedy, adventní víkend, rozsvícení stromečku či Mikuláš. 
S přáním příjemně prožitých vánočních chvil plných lásky a zdraví se 
na Vás těší za dětské oddělení Iva Říhová

Tak jako má kolegyně Iva z dětského oddělení i já bych Vás ráda naposle-
dy v tomto roce pozdravila z Městské knihovny. O tom, co jste měli mož-
nost zažít v knihovně v roce 2011, jsme Vás celý rok průběžně informovali 
a o akcích, které jsme pro Vás společně s kulturní komisí připravili na zá-
věr roku, se jistě dočtete v ostatních článcích. Proto mi dovolte, abych se 
raději věnovala tomu, na co se můžete těšit v rok 2012. Samozřejmostí je 
stálé doplňování knižního fondu obou oddělení. Již od prvního dne nás 
čeká změna otvírací doby. Ve čtvrtek bude otevřeno od 10.00 do 19.00 
hod. Svoji činnost také zahájí nový kroužek při městské knihovně pro ma-
minky s předškolními dětmi. Jeho první slavnostní schůzka bude v pondělí 
2. 1. 2012 od 10.00 hod. Novinkou také bude služba pro seniory a po-
třebné občany, která nám umožňuje půjčovat knihy do Domovinky, DPS 
a přidružených obcí. Pokračovat bude oblíbený cyklus seminářů Mudry, 
Mandaly a mé zdraví a nadále se jistě budete setkávat s akcemi, které se 
staly oblíbenými, a proto pravidelnými. Jejich seznam najdete v kalen-
dáři, který je přílohou tohoto čísla. V zásobě máme další nápady, jejichž 
realizace však není pouze na nás. V roce 2012 se i nadále budeme snažit 
naslouchat přáním našich čtenářů, ať malých nebo velkých, a plnit jejich 
nejen knižní přání. 
Ať tomu totiž někdo chce, nebo nechce věřit, přáním Městské knihovny 
Sezemice pro rok 2012 je, abyste se v knihovně a na akcích, které pořádá 
pro širokou veřejnost, cítili dobře. Aby Vám knihovna a to vše, co Vám 
nabízí, zpříjemnila všední dny. Akce pořádáme proto, abyste se pobavili, 
odpočali si, mohli se setkávat s přáteli a třeba se i něco přiučili. S Vašimi 
podněty, o které Vás stále žádáme, můžeme být ještě lepší.
Mé osobní přání je, aby lidé, kteří ještě stále dokáží myslet na druhé 
a pracovat pro ně ať už v jakékoli oblasti, měli stále dost energie a trpě-
livosti a nenechali se odradit malicherností a sobectvím. Abychom se do-
kázali alespoň občas zastavit a radovat se z maličkostí, které nám mohou 
pomoci překonat to zlé. Přeji nám všem do roku 2012, který jistě nebude 
snadný, pevné zdraví a víru, že bude líp.

Petra Procházková

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Již tradičně, vždy na Nový rok odpoledne, se společně 
scházíme, abychom si popřáli zdraví a pohodu. Tuto 

tradici určitě  neporušíme a zveme vás na setkání opět 
1. 1. 2012. Přijďte si poslechnout pěkné písničky 
v podání dechové hudby Živaňanka. Aby nám 

nebyla venku zima, zahřejeme se dobrým svařákem 
a teplým čajem. Tak tedy, v neděli v 15.00 hodin 

u Sezemického domu na viděnou. 
Těšíme se na vás. Město Sezemice

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 
dobré zdraví a hodně štastných dnů přeje 
výbor Českého zahrádkářského svazu. 
Srdečně zveme na tradiční Zahrádkářský ples,
který se koná 11. 2. 2012 v Sezemickém domě.

Z TRADICE NAŠICH PŘEDKŮ
To, že má Evropa kořeny zapuštěné hluboko v židovsko-křesťanských 
tradicích, dosvědčují i blížící se vánoční svátky. Jaká je jejich historie 
a jaké poselství v sobě skrývají? 
Už v 8. stol. před n. l. židovský prorok Izaiáš předpověděl, že „Panna 
počne a porodí syna a bude mu dáno jméno Emmanuel“, což v překla-
du znamená „S námi je Bůh!“ Na toto proroctví s postupem času na-
vazovali další předpovědi s výmluvnými podrobnostmi o jeho poslání, 
životě, utrpení a smrti. „Náš vykupitel je tvoje dávné jméno.“ Vykupite-
lem byl podle Mojžíšova zákona (14. stol. př. n. l.) člověk, jehož povin-
ností bylo vykoupit členy svého rodu, pokud se pro dluhy dostali do ot-
roctví. Vykupitel se měl i při jiných příležitostech zasazovat o rodová 
práva. „Neboj se, človíčku, ... já ti pomohu praví Hospodin.“ Dojemná 
slova slyšel tehdy zbědovaný židovský lid skrze proroky od Hospodina, 
přistupujícího k člověku jako k opuštěné ženě, ... Tvým manželem bude 
tvůj stvořitel, Hospodin zástupů je jeho jméno, tvým vykupitelem je 
Svatý Izraele!“ Lid měl pochopit, že Bůh je mu velice blízký, je otcem, 
příbuzným, ba i manželem, zkrátka tím, který se staví na stranu člověka 
tonoucího v nesnázích.
Proroctví se až podezřele přesně naplnili v narození a životě Krista. 
Osoba Ježíše z Nazareta je historicky nevyvratitelným faktem. Pole-
mickým u nevěřících zůstává tvrzení církve, že je vtěleným Bohem. 
Z náboženské nauky se dále dovídáme, že na svět přišel proto, aby zlo 
v jednání lidí bylo někým prolomeno a zástupně odčiněno vzhledem 
k vyšší spravedlnosti (satisfakce za hříchy lidstva). Dále měla být člo-
věku navrácena jistota, že je Bohem milován i přes svou potřísněnost 
hříchem. Lidé hledající svůj ideál (ideál lásky), dostávají od Boha přímou 
smysly uchopitelnou odpověď. Kdo jsem? (Obraz a podoba Boha.) 
V čem je smysluplné naplnění mého života? V lásce. Nesobecké, dělící 
se s druhým stejnou mírou, vycházející k němu jako první, mající druhé-
ho rád bez podmínek, i nedokonalého, milující do krajnosti a milujícího 
i nepřítele. V lásce na božský způsob je obsažený celoživotní formační 
program „nového člověka“, vykoupeného a ospravedlněného Kristem. 
Posledním sdělením Boha lidem skrze Ježíše z Nazareta je radostná 
zpráva (Evangelium), že boj mezi dobrem a zlem je epochálně zavr-
šen. A známe i vítěze. Smrt, kterou Kristu způsobilo sobectví mocných 
tohoto světa, byla prolomena obnovením života v principu (zmrtvých-
vstáním). Je už jenom na nás, na kterou stranu se přidáme. 
Může takové učení akceptovat i nevěřící? Ideál lásky je snad vlastní 
každému. Až na naši neschopnost odpustit a milovat nepřítele. Od-
puštěním je i to, že se rozumově rozhodnu nevrátit druhému stejnou 
mincí zlo, které mi způsobil. I když jeho přítomnost prožívám s odpo-
rem (zranění citu), zastavím narůstající zlo odplaty. Podstatou lásky je 
skutek ve prospěch druhého. A ne cit. Ten pouze rezonuje v touze jako 
snaha, souznít s obdivovanými kvalitami přitažlivého. Láska bez citu je 
sice neúplná (chybí empatie, senzus), ale v pozitivním jednání i když 
chladném přináší lepší stav věci. Je záslužnější, než citová, protože stojí 
víc sebezáporu – námahy a odbourává následky destrukce. 
Přeji všem lidem dobré vůle, aby byli poctění náležitou úctou od svého 
okolí a aby jim nechyběla nesobecká láska od druhých (zvláště těch 
na kterých jim nejvíce záleží) a k druhým. To je duch vánoc, kde si to 
navzájem projevujeme i dary.                                             Milan Vrbiak



TJ SPARTAK SEZEMICE – KOPANÁ
Bilance našich družstev po podzimní části ročníku 2011/2012

A-tým: okresní přebor 1. místo
Před podzimní částí sezony jsme si kladli za cíl bojovat o přední pozice, 
což se nám také podařilo. Za tímto účelem jsme posílili tým, z hostování 
byli staženi 2 hráči a další 2 máme na hostování do konce sezony. Z 13 
utkání při bilanci 9 výher, 2 remíz a 2 proher při celkovém skóre 36:17 
jsme získali 29 bodů a 8 bodů plusových v tabulce pravdy. Ani s těmito vý-
sledky však nemůžeme být plně spokojeni, neboť naše nedisciplinovanost 
(a s tím související zbytečná vyloučení hráčů) nás stála ztrátu tak potřeb-
ných bodů. V tom je naše největší slabina, proto by se každý jednotlivec 
měl zamyslet nad svým přístupem! Jarní část soutěže slibuje vzhledem 
k vyrovnané špičce tabulky urputný boj o přední místa. Během zimní pře-
stávky čeká hráče náročná a kvalitní příprava.

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Sezemice A 13 9 2 2 36:17 29 (8)

2. Přelovice A 13 9 2 2 30:18 29 (8)

3. Dříteč A 13 8 2 3 37:24 26 (8)

4. Opatovice A 13 7 3 3 48:16 24 (3)

5. Roveň A 13 7 2 4 29:19 23 (2)

6. Chvojenec A 13 7 2 4 37:32 23 (2)

7. Mikulovice A 13 7 0 6 36:33 21 (0)

8. Přelouč B 13 6 1 6 19:31 19 (1)

9. Újezd A 13 5 3 5 27:24 18 (0)

10. Choltice A 13 4 2 7 27:27 14 (-4)

11. Ostřešany 13 4 2 7 30:32 14 (-7)

12. Dašice A 13 2 3 8 22:36 9 (-9)

13. Chvaletice A 13 2 2 9 20:45 8 (-10)

14. Lipoltice 13 1 0 12 10:54 3 (-15)

B-tým: III. tř. Holicko 13. místo
Naše béčko z 13 zápasů 2 vyhrálo, 3 remizovalo a 8 prohrálo. Zde je cíl 
naprosto jasný, stabilizace mužstva a především jeho záchrana!

Dorost: krajský přebor I. tř. skupina A 8. místo
Hráči obsadili střed tabulky, když z 13 zápasů 5 vyhráli, 2 remizovali a 6 
prohráli. U týmu jsme se dlouho potýkali s obsazením trenérského mís-
ta, kdy po dlouhých a velmi úspěšných letech skončili trenéři H. Janota  
a Z. Plecháček. Tímto jim ještě jednou za odvedenou práci děkujeme. Zá- 
roveň skončila i hlavní osa týmu, kdy pětice hráčů přešla do mužských 
tříd. Po dohodě s R. Trojanem, který se stal novým trenérem, začala po-
řádná příprava. Jejich umístění je vzhledem k okolnostem velmi dobré 
a očekáváme jejich postupný vzestup.

Starší žáci: krajský přebor I. tř. skupina A 1. místo
Podzimní část sezony je pro starší žáky velmi úspěšná, z 12 zápasů 10 vy-
hráli, 1 remizovali a 1 prohráli při skóre 91:17! Mají velký náskok 11 bodů 
na druhého a předvádějí asi nejpohlednější fotbal v Sezemicích.

Mladší žáci: krajský přebor I. tř. skupina A 4. místo
Mladší žáci jsou ve středu tabulky, což je velmi pěkné umístění vzhledem 
k problémům s hráčským kádrem. Větší počet z nich přešel do starších 
žáků, a tak doplňují základní sestavu hráči z přípravky do 10 let. Z 12 zá- 
pasů 7 vyhráli, 1 remizovali a 4 prohráli při skóre 77:25.

Přípravky do 10 a 8 let
S potěšením můžeme konstatovat, že naše přípravky si vedou velmi 
dobře. Tyto kategorie se však nebodují, aby děti neodradily případné ne- 
úspěchy!

Fotbalový klub děkuje především všem trenérům, bez kterých bychom 
takovýchto výsledků nedosáhli! U žákovských kategorií patří vřelý dík be-
zesporu trpělivým a nadšeným rodičům, jejichž podpora a skvělé fandění 
nesporně přispívá k jejich výsledkům! Samozřejmě děkujeme za podporu 
našim příznivců a fanouškům, kteří jezdí ve stále větším počtu i na naše 
venkovní zápasy. Cíl klubu zůstává stále stejný. Hrát pohledný a atraktivní 
fotbal. 

Na závěr bych chtěl popřát všem příznivcům sezemické kopané hezké vá-
noční svátky, hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím roce 2012. Zároveň 
všechny zveme na fotbalový ples, který se bude konat 28. 1. 2012.

za oddíl kopané Jaroslav Kříž
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Sport

NOHEJBAL
Nohejbalovému oddílu TJ Spartak Sezemice se v letošním roce podařilo 
vyhrát soutěž okresního přeboru hranou v období jaro–podzim. Na tomto 
úspěchu se podíleli tito hráči: Aleš Blažek, Patrik Mareš, Milan Mládek, 
Petr Netušil, Jaroslav Jedlička, Jiří Kašpar, Tomáš Kašpar a Jiří Kašpar ml.

Klub tak postoupil do vyšší no-
hejbalové třídy. Dále nohejbalový 
klub oznamuje, že od 1. 1. 2012 
vystupuje z tělovýchovné jednoty 
Spartak Sezemice. Za dlouhole-
tou spolupráci moc děkuje a přeje 
všem novým a stávajícím členům 
mnoho sportovních úspěchů.
Od příštího roku bude tým hrát 
na hřišti sportovního areálu Kladi-
na pod novým názvem NK Klem-
pířství Luboš Kamenický. Všem pří-
znivcům nohejbalu oznamujeme, 
že proběhne nábor a registrace 
nových členů. 

V případě zájmu volejte  
777 178 935 p. Mládka.

Do nového roku přejeme všem 
hodně zdraví a sportu zdar.

STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Jistě se mnou budete souhlasit, že to musí být už velký koníček pro ně-
které střelce, kteří tráví svůj veškerý volný čas na střelnici. I naši sezemičtí 
střelci nejsou výjimkou. Jak dospělí, tak i mládež se o víkendech zúčastňují 
střeleckých soutěží na střelnicích v různých koutech republiky. 
V Pardubicích se 15. 10. konal zá-
vod „Štít města Pardubic“. V pis-
tolové disciplíně SP 30+30 ran si 
z našich nejlépe vedli dospěláci  
A. Demuth, S. Hozáková a za mlá-
dež J. Forman.
Další sobotu 22. 10. pořádal se-
zemický klub svůj poslední závod 
v tomto roce – 11. ročník „Seze-
mický podzim“ sportovní pistole 
SP 30 ran. Slušné zastoupení jsme 
měli v kategorii ŽENY – DOROST, 
kde S. Hozáková získala 1. místo, 
druhý byl J. Forman a třetí L. Bla-
žek. V mužích skončil F. Čihák na 
šestém, A. Demuthna na sedmém 
a V. Hájek na osmém místě. V Tý-
ništi se rozjela liga mládeže hra-
deckého a pardubického kraje. 
Po dvou kolech mají zatím nejlepší 
výsledky K. Procházková a K. Dvo-
řáková. Obě nastřílely v disciplíně VzPu 30 ran vleže 299 bodů. Z nováč-
ků našeho klubu překvapili v této disciplíně L. Vyhnálková a F. Rotrekl. 
Také v Hrochově Týnci se rozjel závod „O putovní pohár SSK Chrast“. 
V sobotu a v neděli 19.–20. 11. si J. Novák a J. Forman vyjeli do Liberce. 
Nejeli ovšem na výlet, ale čekala je zde sportovní hala a v ní dva závody  
– GRAND PRIX NISA LIBEREC a VELKÁ CENA STRÁŽE. Oba dva podali 
slušné výkony, a tak s nimi mohl být trenér základny z Ostravy, který je 
sem doprovázel, spokojený. Další víkend se oba Kubové zúčastnili v Plzni 
mezinárodních závodů „GRAND PRIX KOOPERATIVA“. Na ně byla no-
minována i V. Štěrbová, pro kterou to byla první zkušenost na tak velkých 
závodech. V sobotu si puškař J. Novák odstřílel disciplínu VzPu 60 ran. 580 
bodů mu přineslo 8. místo a tím i účast na rozstřelu ve finálové hale, kde 
si toto místo obhájil. V neděli ve stejné disciplíně získal za 575 bodů 13. 
místo. Pro pistoláře J. Formana nebyla sobota nejlepší. Na palebnou čáru 
nastoupil mírně nervozní a na jeho výkonu, v disciplíně VzPi 60 ran, to bylo 
znát. Za 549 bodů skončil na 10. místě. Ovšem neděle byla jiná. Nervozita 
se nedostavila a vypracované rány byly perfektní. Proto mu rozhodčí na-
sčítali 565 bodů a to ho vyneslo na 3. místo. A on se ocitl na palebné čáře 
ve finálové hale. Rozstřel bravurně zvládl a své 3. místo si udržel.
A protože se blíží konec roku, chtěli bychom vám všem popřát za střelec-
ký klub krásné a pohodové svátky vánoční a v novém roce 2012 hodně 
zdraví, životních a sportovních úspěchů.

SSK Sezemice 



TJ SPARTAK SEZEMICE, ODBOR SPV
zve všechny věkové skupiny na pohybové aktivity do tělocvičny Základní 
školy Sezemice

Rodiče a děti  
s Lenkou Kopeckou

čtvrtek 17.00–18.00 hod.

Aerobic pro dívky  
se Šárkou Novotnou

středa a čtvrtek 17.00–18.00 hod.

Žákyně 1.–9. třída  
s Annou Remešovou  
a Alenou Foglovou

pondělí 17.00–18.30 hod.

Žáci 2.–6. třída 
s Jardou Plecháčem  
a Pavlem Veselým

pátek 17.00–18.30 hod.

Zdravotní cvičení  
s Martinou Ptáčkovou

úterý 18.30–19.30 hod.

Relaxační cvičení  
s Janou Levinskou

úterý a pátek 17.00–18.00 hod.

Aerobic s prvky zumby,  
body styling, strečink,  
relaxace s Evou Holečkovou

liché pondělí 18.30–19.30 hod.

Aerobic s prvky zumby,  
body styling, strečink,  
relaxace s Martinou Ptáčkovou

sudé pondělí 18.30–19.30 hod.

Aerobic, body styling, strečink 
s Romanou Jakoubkovou

středa 20.00–21.00 hod.

Aerobic, posilování  
problémových partií těla  
s Renatou Málkovou

 čtvrtek 19.30–20.30 hod.

Muži mladší  
s Petrem Vlasákem

úterý a pátek 20.00–21.00 hod.

Muži starší  
s Martinem Valentou

pátek 19.00–20.00 hod.

Karate s Ivanem Konečným středa 18.00–19.30 hod.

Florbal s Ivo Brettem neděle 18.30–20.00 hod.

Břišní tance pro maminky  
a dětičky s Martinou Ptáčkovou

sudá neděle 16.30–17.30 hod.

Bližší informace podá p. Remešová, tel.: 728 439 895

Pohodové a klidné Vánoce, v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost  
za TJ Spartak Sezemice – SPV přeje Anna Remešová

4. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA JELÍNKA
V pátek 2. prosince uspořádal místní Spolek omrzelců již 4. ročník turnaje 
v malé kopané Memoriál Petra Jelínka. 
Sezemická tělocvična žila sálovým fotbalem a praskala ve švech. Již věko-
vě zralejší omrzelci tentokrát pozvali i své o něco mladší kolegy. Ti přišli, 
zahráli si a zvítězili. Nejlepší družstvo ve složení František Plaček, Roman 
Srazil, Martin Srazil, Petr Vlasák a Tomáš Cink nastřílelo svým soupeřům 
18 branek. Nejlepším střelcem se 7 vstřelenými góly byl František Plaček. 

Ti starší se na příští 5. ročník připra-
ví ještě lépe, pokud to jejich bolavé 
nohy dovolí…

Mirek Balcar a Petr Mareš
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Životní prostředí

SOUTĚŽ VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE V PLNÉM PROUDU
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 soutěží obce Pardubického 
kraje o trofej zvanou „Perníková popelnice“. Toto ocenění si mohou odnést 
vesnice a města, která za rok vytřídí nejvíce odpadů. S Perníkovou popel-
nicí získají i �nanční bonus od 40 do 130 tisíc korun. 
„Soutěž O  Perníkovou popelnici 2011 je v  tuto chvíli v  plném proudu, 
ukončena bude v poslední den letošního roku. Už nyní ale mohu naznačit, 
že výsledky letošního ročníku budou velmi zajímavé a že nás čeká několik 
překvapivých výsledků,“ pochvaluje si Tomáš Pešek, regionální manažer 
společnosti EKO-KOM, a. s.
Obce zapojené v systému EKO-KOM soutěží ve třech kategoriích podle po-
čtu obyvatel. Utkat se tak mohou obce do 500 obyvatel, do 5 000 obyvatel 
a nad 5 000 obyvatel. Hlavním kritériem hodnocení je celkové množství 
vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v přepočtu na jed-
noho obyvatele obce. Přihlíží se také ke  komplexnosti služeb obce pro 
občany v oblasti nakládání s odpady, jako např. zapojení obce do sběru 
bioodpadů nebo umožnění sběru nebezpečných odpadů. 
V každé kategorii budou vyhodnocena první tři místa. Ocenění je spojeno 
s  �nanční odměnou 40 tisíc, 70 tisíc, resp. 130 tisíc korun. Kromě toho 
bude udělena také cena „Skokan roku“, ve které jsou obce hodnoceny bez 
ohledu na počet obyvatel. Získá ji ta obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl 
bodového ohodnocení mezi rokem 2010 a  2011. Tato cena je spojena 
s �nanční odměnou 30 tisíc korun. Samostatné ocenění bude uděleno 
i obcím, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení s kolek-
tivními systémy ELEKTROWIN a. s. a ASEKOL s. r. o.
„ELEKTROWIN v  rámci soutěže Perníková popelnice vyhlašuje pro naše 
smluvní obce a města dvě kategorie – první kategorie je určena obcím 
s počtem obyvatel do 1500 a druhá pro obce s počtem obyvatel nad 1500, 
přičemž hodnotícím prvkem bude výtěžnost sběru vysloužilých elektroza-
řízení v přepočtu na jednoho obyvatele dané obce“, říká Tereza Ulverová, 
ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN a. s. a  dodává: „Spolupráce 
s obcemi si velmi ceníme, a proto jsme si pro výherce připravili zajímavé 
odměny. Obec s počtem obyvatel do 1500 získá odměnu ve výši 15 000 Kč, 
obec s více než 1500 obyvateli si odnese výhru ve výši 25 000 Kč.“
Výsledky budou vyhodnoceny v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012, slavnostní 
vyhlášení a předání cen se pak uskuteční v dubnu 2012.
Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz

TŘÍDÍTE ODPADY?
Ti z Vás, kteří jste třídili odpady do pytlů a označovali je čárovými 
kódy máte nárok na odměnu, která bude vrácena občanům for-
mou úlevy na místním poplatku za odpady pro období roku 2012.
Do soutěže se mohl zapojit každý občan s trvalým pobytem na území 
města Sezemic nebo občan, který vlastní nemovitost na území města Se-
zemice. Každý občan mohl získat v soutěži odměnu do maximální výše 
180 Kč/rok. Poplatníkovi, který platí místní poplatky včas a ve správné výši 
a je současně zapojen do systému třídění komunálního odpadu – „pyt-
lový 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 po-
skytnuta úleva ve výši 1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím 
sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu. Při uplatně-
ní úlev v roce 2012 se bude vycházet ze sledovaného období od  
1. prosince 2010 do 30. 11. 2011.
Úleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč. Při nezaplacení míst-
ního poplatku včas, nebo ve správné výši nárok na úlevu zaniká. Tyto úle-
vové podmínky jsou platné do doby změn v sazbách odměn pro obec ze 
strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je upřes-
ňuje čtvrtletně. Svoz komunálního odpadu budou i nadále zabezpe-
čovat SmP- Odpady a. s. Každý sudý týden v úterý (Sezemice, Lukovna, 
Dražkov a Počaply) a ve středu (Veská, Kladina, Koloděje). Sběrná nádoba 
musí být označena známkou nejpozději do konce března 2012. Po tomto 
datu již svozová firma nádobu bez označení nevysype. Známky se budou 
vydávat po zaplacení místního poplatku na odboru správy majetku a ži-
votního prostředí (dále jen SM aŽP) v 1. patře zdejší radnice. Na známce 
je vyznačena velikost sběrné nádoby a číslo popisné. Z tohoto důvodu 
bude zamezeno přistavovat k výsypu nádoby, které nebyly odborem SMa-
ŽP přiděleny. Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří poctivě třídili 
komunální odpady, a pomohli tak získat nové kontejnery a koše na třídě-
ný odpad a nemalou finanční částku do odpadového hospodářství města. 
Budiž tento příklad výzvou i pro ostatní.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití ad-
ventního období a úspěšný rok 2012.                                    Odbor SMŽP
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MICHAL BRÁT
Servis a uvádění plynových zařízení do provozu

Autorizovaný servis s oprávněním provádět servis těchto značek
plynových spotřebičů: 

DAKON, JUNKERS, THERM, PROTHERM, VIADRUS, BAXI, DESTILA, 
ARISTON, COSMOGAS, KARMA, KP, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM.

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:
• uvádění plynových kotlů a bojlerů do provozu
• pravidelné servisní prohlídky
• čištění a opravy plynových kotlů a seřízení těchto spotřebičů
• montáž termostatů a jejich seřízení včetně dodání 
• výměna plynových zařízení (kotlů) včetně všech potřebných revizí
• práce voda – topení – plyn

MICHAL BRÁT
Za Humny 704
533 04 Sezemice
Tel.: 603 964 296
E-mail: plynoservis.brat@tiscali.cz

Servis a uvádění plynových zařízení do provozu

Autorizovaný servis s oprávněním provádět servis těchto značek
plynových spotřebičů: 

DAKON, JUNKERS, THERM, PROTHERM, VIADRUS, BAXI, DESTILA, 
ARISTON, COSMOGAS, KARMA, KP, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM.

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:
• uvádění plynových kotlů a bojlerů do provozu
• pravidelné servisní prohlídky
• čištění a opravy plynových kotlů a seřízení těchto spotřebičů
• montáž termostatů a jejich seřízení včetně dodání 
• výměna plynových zařízení (kotlů) včetně všech potřebných revizí
• práce voda – topení – plyn

MICHAL BRÁT
Za Humny 704
533 04 Sezemice
Tel.: 603 964 296
E-mail: plynoservis.brat@tiscali.cz

PROVÁDÍME:
■  Realizace a rekonstrukce střech
■  Pergoly a přístřešky
■  Dřevěné ploty a různé dřevěné výrobky
■  Okapové systémy
■  Falcované krytiny, taškové krytiny, lehké krytiny
■  Montáže plastových i dřevěných oken
■  Zprostředkování plastových a dřevěných oken
■  Drobné zednické práce
■  Půjčování systémového lešení na rodinné domy
■  Prodej palivového štípaného dřeva

KOUPÍM poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky, 
tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli.

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292
nebo tiskarna@komurka.cz

DARUJI ŠTĚNĚ VOŘÍŠKA, odběr leden.
Tel.: 608 608 370

Myslivecké sdružení Sezemice všechny srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
v sobotu 14. ledna 2012 od 20.00 hodin

v prostorách sálu nové radnice.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Univerzál, 
je připravena velmi bohatá zvěřinová i věcná tombola.

Myslivecké sdružení Sezemice si dovoluje popřát všem občanům 
našeho města klidné a pohodové prožití 
nadcházejících vánočních svátků 
a také mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2012.

Nyní slevy od 15% do 30%

Kontakt: +420 776 888 021 nebo +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

KLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍ

Realizace a rekonstrukce střech

Dřevěné ploty a různé dřevěné výrobky

Kladina – Sezemice


