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Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Veselé Vánoce

a šťastný nový rok 2013

přeje redakce

Vážení spoluobčané,

nadešel čas vánoční, čas, kdy rok
2012 kráčí ke svému závěru. Rok
2012 byl rokem četných šarvátek
na naší politické scéně doprovázených
častými změnami na nejvyšších státních
postech. Byl to rok, ve kterém byla naše společnost
znepokojena řadou korupčních skandálů, ale i rok poctivé
práce velké většiny občanů České republiky.
V říjnu proběhly volby, v nichž mohli voliči rozhodnout o nových krajských
zastupitelstvech a třetině Senátu. V našem městě proběhly volby zastupitelů Pardubického kraje. V České republice, stejně jako v Pardubickém kraji, se voliči přiklonili k levicovým stranám, nejinak tomu bylo i v Sezemicích, kde se voleb zúčastnilo 40 % voličů. Samotný závěr
roku je pak ve znamení příprav první přímé volby prezidenta ČR, jejíž konání se předpokládá v lednu 2013.
V Sezemicích se konala v roce 2012 řada kulturních a sportovních akcí. Z mnohých akcí, které přinášejí radost
všem zúčastněným, mi dovolte připomenout alespoň několik z nich. Byly to například tradiční vyhlašování nejlepších
sportovních talentů, slavnostní zápis do prvních tříd, soutěž o čtenáře roku, vítání občánků, pasování prvňáčků, dětský den,
Sezemická lávka, kanoistický Pohár Sezemic, lampionový průvod, adventní dílna, mikulášská nadílka spojená s rozsvěcením
vánočního stromu a vánoční koncerty. Poděkování patří Vám všem, kteří jste se o jejich uskutečnění zasloužili, a již jako
jednotlivci nebo v rámci akcí městské knihovny, sezemických škol, sportovních a zájmových spolků, komisí města a dalších
institucí.
Rok 2012 byl pro Sezemice a přisloučené obce rokem, ve kterém se podařilo zabezpečit důležité investiční akce. Na základní
škole byla realizována nástavba střechy objektu dílen a zastřešení objektu dílen, u tělocvičny byla provedena úprava točny
včetně pokládky povrchu, bylo provedeno oplocení hřiště u základní školy, proběhly stavební úpravy prostor v budově hasičské
zbrojnice pro potřeby mateřské školy, bylo rozšířeno a rekonstruováno veřejné osvětlení v Kladině, proběhly opravy chodníků
u tělocvičny, dále ve Smetanově, Masarykově a Pernštýnské ulici. K uchování památek určitě prospěly nátěry střech staré
radnice a domu č. p. 92 na Husově náměstí. Byla dobudována část komunikace Ke Křížku a osazen dřevěný most na mlýnském náhonu. Vedle subdodavatelů se na většině prací podíleli pracovníci technické skupiny města Sezemice, za což i jim
patří naše poděkování.
Za sebe i všechny zastupitele našeho města Vám, vážení spoluobčané, chci říci, že naším společným cílem je, aby občané
našeho města byli spokojeni a aby se nám společně dařilo konstruktivně řešit i takové situace v našem městě, na které nepanuje vždy jednotný názor.
Závěrem mi dovolte jménem svým, jménem zastupitelstva a rady města Sezemic i jménem všech zaměstnanců městského
úřadu popřát Vám klidné Vánoce, hodně zdraví, vzájemného porozumění a osobních i pracovních úspěchů v roce nadcházejícím, v roce 2013.
Bohuslav Kopecký, starosta města Sezemic
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Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 4. 12. 2012
Usnesení č. Z/38/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto schvaluje
Usnesení č. Z/39/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/40/5/2012
Zastupitelstvo města dle § 13 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednala předloženou zprávu a
I. schvaluje rozpočtové provizorium na období leden–březen 2013
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/41/5/2012
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 9. 2012
Usnesení č. Z/42/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
I. schvaluje rozpočtové změny č. 1–23 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2012
II. pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn
k 31. 12. 2012 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu
Usnesení č. Z/43/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 910/81 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/44/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/46/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. konstatuje, že záměr města převést pozemky st. p. č. 704 a část
p. č. 404/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byly zveřejněny v souladu
s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů
II. schvaluje převod pozemku st. p. č. 704 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
a části p. č. 404/4, nově označené jako pozemková parcela č. 404/5
v k. ú. Sezemice nad Loučnou o výměře 25 m2, formou kupní smlouvy,
kde prodávající je Město Sezemice a kupující jsou majitelé bytových
jednotek čp. 603, přičemž kupní cena je stanovena ve výši 400 Kč/m2,
(celková výměra převáděných pozemků činí 292 m2) za následujících
podmínek:
1. kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu – oddělení části pozemku p. č. 404/4 v k. ú. Sezemice nad Loučnou a doložení potřebného množství
2. kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru
nemovitostí a další případné náklady spojené s uzavřením smlouvy
3. kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní
smlouvy na účet města Sezemice
III. ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem
pozemků uvedených v bodě II. tohoto usnesení a uzavřením kupní
smlouvy
Usnesení č. Z/47/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I. bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
II. 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. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV je přílohou tohoto usnesení)
III. stanoví sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve výši 500 Kč, která je tvořena:
1. z částky 250 Kč za kalendářní rok a
2. z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok
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IV. stanoví osvobození a úlevy od poplatku takto:
1. Od poplatku je osvobozen
a) poplatník, kterým je třetí a každé další nezaopatřené dítě ve věku
do 15 let žijící s rodiči nebo zákonnými zástupci ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě
dovrší uvedený věk
b) poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV, který se po dobu celého kalendářního roku trvale zdržuje mimo území České republiky
c) poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV po dobu pobytu v sociálních zařízeních (domovy důchodců, LDN) mimo území města Sezemice
d) poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV po dobu výkonu trestu nebo
vazby
e) poplatník dle čl. 3 písm. a) OZV, kterému byl zrušen trvalý pobyt,
je evidenčně hlášen na adrese ohlašovny Městského úřadu Sezemice, a zároveň se ve městě po dobu celého kalendářního roku
nezdržuje
f) poplatník, který se narodil v příslušném kalendářním roce
2. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 3 písm. b) OZV, který má
na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuelní rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a zároveň má v obvodu území města Sezemice pobyt
3. Poplatníkovi, který dosáhne v příslušném kalendářním roce 80
a více let věku, se poskytuje úleva ve výši 250 Kč
4. Poplatníkovi, který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz označený čárovým kódem od domu“ podle
této vyhlášky je poskytnuta úleva ve výši 1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince
do 30. listopadu
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
V. ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 v souladu s § 12
zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Usnesení č. Z/48/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice
I. nesouhlasí se stavbou bioplynové stanice na území města Sezemice
II. ruší záměr výstavby „Bioplynové stanice Sezemice“
III. ukládá starostovi:
1. zastavit veškeré přípravné práce a vypovědět všechny plné moci
udělené k realizaci záměru výstavby Bioplynové stanice Sezemice
2. bez odkladu vzít zpět žádost o umístění stavby Bioplynové stanice
Sezemice, která je předmětem dosud nepravomocného rozhodnutí
Městského úřadu Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního
plánování o umístění stavby – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ
– Územní rozhodnutí ze dne 21. 9. 2012 č. j. 4246/2012/OSÚÚP,
sp. Zn. 2084/2012/OSÚÚP/Wi a je přezkoumáváno Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor majetkového a stavebního úřadu
Usnesení č. Z/49/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu, bere ji na vědomí a podle § 28 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. schvaluje názvy ulic č. 1–č. 3 v lokalitě navazující na ulici Kladinská
dle přiložené mapy takto:
1. Ulice č. 1 – na části pozemků p. č. 927, 985/20 a 985/27 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou – Boční
2. Ulice č. 2 – na části pozemků p. č. 938/1, 923 a 927 v k. ú. Sezemice nad Loučnou – Uzavřená
3. Ulice č. 3 – umístění na části pozemků p. č. 985/27 v k. ú. Sezemice
nad Loučnou – Východní
II. ukládá zajistit potřebné náležitosti spojené s pojmenováním ulic
Usnesení č. Z/50/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. schvaluje odměny pro jednotlivé komise a výbory za práci v roce
2011 takto:
Finanční výbor ................................................................... 12 000 Kč
Kontrolní výbor.................................................................. 10 500 Kč
Komise sportu ................................................................... 50 000 Kč
Komise pro občanské záležitosti ........................................ 47 000 Kč
Komise školství a kultury.................................................... 35 000 Kč
Redakční rada.................................................................... 19 000 Kč
Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti ............... 16 000 Kč
Komise likvidační ................................................................. 4 500 Kč
Komise pro projednávání přestupků ..................................... 1 000 Kč
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II. pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým členům výborů a komisí, a to s přihlédnutím na návrh předsedů výborů
a komisí
III. zmocňuje radu města ke schvalování výše odměn pro členy komisí
a členy výborů
Usnesení č. Z/51/5/2012
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 373 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 zastupitelstva a komise rady ve výši
1 008 Kč
K odměně bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve výši 247 Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2013, 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. Z/52/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu
I. schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2013
bez výhrad
II. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve
dnech 5. 3. 2013, 4. 6. 2013, 10. 9. 2013 a 3. 12. 2013 od 17.00 hod.
Usnesení č. Z/53/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje
plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2013
Usnesení č. Z/54/5/2012
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a souhlasí
s poskytnutím příspěvku pro rok 2013 ve výši 300 Kč na jízdné městské
hromadné dopravy pro občany, kteří mají trvalý pobyt na území města
Sezemice a jsou starší 70 let
Usnesení č. Z/55/5/2012
Zastupitelstvo města Sezemice
I. souhlasí se vzdáním se funkce starosty pana Bohuslava Kopeckého
ke dni 31. 12. 2012 (včetně)
II. rozhodlo o konání volby do funkce nového starosty, případně do
funkce místostarosty města na dnešním zasedání
III. schvaluje veřejný způsob volby starosty města a tajný způsob volby
místostarosty města
IV. zřizuje za účelem řízení voleb místostarosty města volební komisi
V. volí členy volební komise v tomto složení Jiří Kolář, Marie Schillerová,
Dagmar Brožová
VI. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném a účinném znění volí s účinností od 1. 1.
2013
1. starostu města Martina Staňka
2. místostarostu města Ing. Vlastimila Plecháčka

Vítání občanků
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 písemnou formou o zajištění účasti jejich dítěte na vítání občánků na Městském 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. Podrobné informace je možné získat
na matrice Městského úřadu Sezemice.
Komise pro občanské záležitosti

Narozeníček
Březen 2012: Antonín Radvanovský
Květen 2012: Adéla Mikolášková
Červenec 2012: Tereza Dostálová
Září 2012: Adéla Klabenešová, Eliška Klabenešová,
Matěj Škoda
Říjen 2012: Štěpán Moravec
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.

Informujeme
PŮJČKY Z FONDU OBNOVY DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2013
Rada města na zasedání dne 27. 11. 2012 vyhlásila výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2013. Půjčky
se poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek.
Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 19. prosince
2012 do 25. ledna 2013.
Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře na Městském úřadu
Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru u p. Vohradníkové, kde
budou poskytnuty další informace (466 741 014, mobil 606 752 926)
R. Vohradníková, vedoucí FO
PROSBA PRO VŠECHNY PEJSKAŘE
O dodržování čistoty na veřejných plochách a chodnících pro majitele psů
psát dnes nechceme. Vánoční svátky a Nový rok se nezadržitelně blíží
a s nimi i spousty rachejtlí a ohňostrojů. A naši čtyřnozí kamarádi moc
trpí. Mají totiž více než 10x citlivější sluch než lidé. Najdou se mezi zvířaty
i jedinci, kterým se rachejtle líbí. Těch je ale 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
OHLÉDNUTÍ ZA SEZEMICKÝMI AKCEMI ROKU 2012
Na začátku každého roku si plánujeme, co všechno uděláme. Ať už je
to v soukromém životě nebo v práci. Proto nám dovolte bilancovat také
v kulturní oblasti. Doufáme, že si z letošních akcí mohl vybrat opravdu
každý bez rozdílu věku. Jestli se nám to podařilo, necháme na Vás. Některé z nich jsme realizovali s dalšími partnery, mimo jiné s Městskou knihovnou, Městskou policií a se sezemickými organizacemi. Připomeňme
si je: Vítání Nového roku, Novoroční koncert, divadelní představení Paní
Piperová zasahuje, Společenský večer města Sezemice, Bleší trhy, Divadlo
Pavla Trávníčka, Čarodějnice, akce pro žáky ZŠ – Kamarád, pomocník,
ochránce, Vzpomínkový večer na Fredu Bartoše, Hurá na prázdniny, Škola
začíná, lampionový průvod, Vánoční koncert, Mikuláš, Rozsvícení vánočního stromu, Posezení s pěknými písničkami a Zlatá neděle. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomáhali a pomáhají. Bez nich
bychom řadu akcí organizačně nezvládli a jsme za to moc vděční.
Pro příští rok dle Vašich ohlasů chceme opět v řadě akcí pokračovat. Pokud byste měli jakýkoliv nápad, sem s ním. Stále je co vylepšovat.
Děkujeme za Vaši přízeň. Užijte si krásné vánoční svátky v kruhu Vašich
nejbližších a do toho Nového roku, i když s třináctkou na konci, hodně
zdraví, pohody, lásky a spousty zajímavých zážitků.
Marie Schillerová, komise školství a kultury

OZNAMUJEME,
že Městský úřad v Sezemicích
bude ve dnech 27. 12. 2012–31. 12. 2012 uzavřen.

Děkujeme Všem spoluobčanům,
kteří se přišli rozloučit se zesnulým
panem Josefem Malým, dne 10. 11. 2012
do chrámu Páně Nejsvětější Trojice v Sezemicích,
též za projevy soustrasti a kondolence.
Rodina

www.sezemice.cz
Životní prostředí
TŘÍDÍME KOMUNÁLNÍ ODPAD
Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří poctivě třídili komunální
odpady a pomohli tak získat nové kontejnery a koše na tříděný odpad
a nemalou finanční částku do odpadového hospodářství města. Budiž
tento příklad výzvou i pro ostatní.
Ti z Vás, kteří jste třídili odpady do pytlů a označovali je čárovými kódy,
máte nárok na odměnu, která bude vrácena občanům formou úlevy na
místním poplatku za odpady pro období roku 2013.
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 1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu. Při uplatnění úlev
v roce 2013 se bude vycházet ze sledovaného období od 1. prosince
2011 do 30. 11. 2012. Úleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč.
Prosincový pytlový svoz se uskuteční 2. 1. 2013.
Svoz komunálního odpadu budou i nadále zabezpečovat 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 2013. Po tomto datu již
svozová firma nádobu bez označení nevysype.
Známky se budou vydávat po zaplacení místního poplatku na odboru
správy majetku a životního 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 SMaŽP přiděleny.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití
adventního období a úspěšný rok 2013.
Odbor SM a ŽP
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (TKO)
V ROCE 2013
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2013 alespoň
polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2013. Celý poplatek je splatný nejpozději do 31. 8. 2013. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2013 je
500 Kč na osobu, občané nad 80 let platí polovic, tedy 250 Kč.
Nově zákon rozšiřuje výčet poplatníků, kterých se týká povinnost poplatek hradit také o fyzické osoby,
– kterým byl podle zákona, upravujícího pobyt cizinců na území ČR, povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
– které podle zákona, upravujícího pobyt cizinců na území ČR, pobývají
na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
– kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona, upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona, upravujícího dočasnou ochranu cizinců
– které mají ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Úlevy na poplatku za třídění odpadu zůstávají pro rok 2013 ve stejné výši,
tj. 1 Kč za bonusový bod.
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., kdy je
nutné do zprávy pro příjemce vyjmenovat, za které poplatníky je poplatek
hrazen.
Veškeré další informace jsou uvedené v Obecně závazné vyhlášce města
Sezemice č. 2/2012, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Tel.: +420 466 741 015
Bc. Hana Volfová

DRUHY ODPADŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Pardubice, 11. 12. 2012 – Třídění odpadů je činnost, která se dá chápat v několika rovinách. Pro naprostou většinu z nás je to aktivita
spojená s barevnými kontejnery a tříděním plastu, papíru a skla.
Ve skutečnosti je však třídění odpadů pojem mnohem obsáhlejší.
„Zákon o odpadech, který je obecně platný pro každého z nás, nařizuje,
že odpady je nutné třídit podle jejich vlastností a podle těchto vlastností
s nimi nakládat. Pokud se chceme zákona držet, musíme nejprve vědět,

5
jaké vlastnosti náš odpad má,“ vysvětluje regionální manažer společnosti
EKO-KOM, a. s. pro Pardubický a Královéhradecký kraj Tomáš Pešek.
Nejdůležitějším odpadem pro občany je odpad komunální, tedy odpad
vznikající z činnosti fyzických osob na území obce. Největší součástí komunálního odpadu je odpad z domácností (domovní odpad) a dále odpad z údržby veřejných prostranství (odpad z odpadkových košů, údržby
zeleně, chodníků a cest, případně ze hřbitovů). Protože o údržbu veřejných prostranství se stará zpravidla obec, budeme se dále věnovat odpadům domovním.
Jednotlivé složky domovního odpadu se od sebe liší, a proto se s nimi
i odlišně nakládá. První složkou je odpad objemný, tedy takový odpad,
který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické popelnice
či kontejneru. Objemný odpad je zastoupen zejména kusy nábytku, podlahovými krytinami a sanitárním vybavením domácnosti. Sbírá se do velkokapacitních nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v menších obcích jsou tyto kontejnery v pravidelných intervalech přistavovány
na veřejná prostranství. Objemné odpady se mohou ještě dále třídit, např.
na kovy a dřevo, které se předávají k recyklaci, dále se upravuje jejich
objem a ukládají se na skládkách nebo odstraňují ve spalovnách komunálních odpadů.
Druhou skupinou jsou nebezpečné odpady. Takové odpady mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a v případě neopatrné manipulace
s nimi může dojít k poškození zdraví lidí, zvířat nebo k ohrožení životního
prostředí. Mezi nebezpečné odpady patří některé barvy, laky, rozpouštědla, domácí chemie, minerální oleje, ropné látky apod. Pro naši snazší orientaci jsou obaly s nebezpečnými látkami označovány výstražnými
značkami ve tvaru oranžového obdélníku se zvláštním symbolem. Nebezpečné odpady se sbírají dvěma způsoby – prostřednictvím mobilních sběren (v menších obcích 2x do roka) nebo průběžně ve sběrných dvorech.
Některé odpady, které donedávna patřily mezi nebezpečné, jsou nyní
označovány jako výrobky podléhající zpětnému odběru. „Jedná se
o veškerá elektrozařízení, léky, baterie a zářivky, motorové oleje a pneumatiky. Tyto výrobky se odevzdávají na místech zpětného odběru – v prodejnách, sběrných dvorech či speciálních kontejnerech pro zpětný odběr
elektrozařízení,“ říká Tomáš Pešek.
Následuje velká skupina odpadů využitelných, tzn. takových odpadů,
které lze po vytřídění dále recyklovat či jiným způsobem využít (např. energetické využití). Využitelnými odpady jsou již dříve zmíněný papír, sklo,
plasty, kovy, nápojové kartony, případně textil a biologicky rozložitelný
odpad. Využitelné odpady se sbírají do barevných kontejnerů či pytlů, případně shromažďují ve sběrných dvorech. Následně jsou odváženy na třídící linky, které je upravují podle požadavků konečných zpracovatelů.
Teprve to, co nám po vytřídění výše uvedených odpadů zbyde, je směsný
komunální odpad, který by měl končit v popelnicích nebo černých kontejnerech. Směsný odpad se poté ukládá na skládkách nebo odstraňuje
ve spalovnách komunálních odpadů.
Takto široce chápaný pojem třídění odpadů dává této činnosti jiný
rozměr s mnohem hlubším významem.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s.
v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického
kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal podporu
z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách
www.rrapk.cz.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Sezemickému sboru
dobrovolných hasičů, kteří i letos v naší ulici – Mezi mosty
pomohli při odčerpávání vody způsobené, tak jako každý rok,
nárazovými dešti.
Jsme jim za jejich obětavou pomoc velice vděčni.
Manželé Krejzlíkovi, Mezi mosty 2

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce
hlavně hodně zdraví,
optimismu a zahrádkářských
i osobních úspěchů
přeje za ZO ČZS
Ladislav Srazil, předseda

Krásné a pokojné Vánoční svátky

P

osílání vánočních pohlednic je krásným zvykem, který má na našem území více než stoletou tradici. Zatím vede
nerovný boj s elektronickými přáními a esemeskami. Pohlédněme na vánoční pohlednice, které putovaly mezi
přáteli před téměř sto lety.
Mirek Balcar

Pokus o rekord ve vypouštění balonků
s přáníčky k Ježíškovi 2012

I když jsem se původně nechtěla vracet k uplynulým akcím, přeci ještě zmrzlá usedám ke
klávesnici, abych se plna dojmů s Vámi podělila o zážitek, který mě opravdu moc potěšil.
Připojili jsme se k celorepublikové akci, kterou
pořádá nadace Agency Je5 při projektu Český Ježíšek (více na www.ceskyjezisek.cz).
Protože to bylo poprvé, říkala jsem si 100 balónků, no to jsem optimista, ale děti a s nimi
samozřejmě rodiče mě vážně dostali… sešlo se jich víc, než jsme čekali, ale i tak byli
všichni úžasní. Vidět, jak dva kamarádi drží
jeden balónek, aby se dostalo na všechny, je
nejen krásné, ale hlavně maximálně nabíjející.
Omlouvám se těm, na které se letos nedostalo, a slibuji, že se polepšíme.
Velice děkuji všem, kdo přišli, všem, kdo pomohli, ale především základní škole a hlavně
paním družinářkám, které do toho s námi šly,
a doufám, že příští rok vychytáme chybičky
a znovu se u této akce sejdeme. Zda se podařilo rekord překonat, v tuto chvíli ještě nevím, ale určitě vím, že v Sezemicích dnes zase
odstartovala jedna prima akce, která se stane
tradicí. Hezké Vánoce.
Petra Procházková

www.sezemice.cz
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Ohlédnutí za Mikulášem…

ZLATÁ NEDĚLE V SEZEMICÍCH
Předvánoční přípravy jsou v plném proudu a všichni se už těšíme na rozsvícený vánoční stromek, na štědrovečerní večeři a dny plné odpočinku
v kruhu rodiny a přátel. Nevím, jak hodně tyto přípravy narušíme, ale řekli
jsme si letos poprvé, že tuto vánoční atmosféru něčím zpestříme. A proto,
zastavíte se s námi v neděli 23. prosince asi tak na hodinu a půl? Pokud
ano, budeme moc rádi. 2. prosince spolu s Mikulášem a rozsvícením vánočního stromu jsme totiž odstartovali adventní čas. A na zlatou adventní
neděli, v předvečer Štědrého dne, bychom si toto setkání rádi zopakovali.
Nevíme, jaké bude počasí, jestli bude bílo nebo na blátě. Ale snad to
nebude mít vliv na program pro Vás připravený. Cca od 16.00 hodin bude
nainstalován venkovní betlém se živými zvířátky. Ten určitě navodí tu pravou předvánoční atmosféru. Po půl šesté požehná vánočním svátkům farář Milan Vrbjak. Poté si poslechnete vánoční písničky v podání dětského
pěveckého souboru Rolnička pod vedením Radky Svatoňové, na klavír je
bude doprovázet Jiří Kožnar. Hostem tohoto setkání bude zpěvák Bohuš
Matuš. Kromě známých písniček v jeho podání uslyšíte i několik písní vánočních s malým překvapením na závěr. Nebojte se, zima Vám rozhodně
nebude. Svařáček a čaj je již připravený. Těšíme se na Vás.
Marie Schillerová, komise školství a kultury
VÁNOČNÍ SLOVA Z KNIHOVNY
Tak jako každý rok i letos Vás srdečně zdravíme z vánoční knihovny…
i když se rok pomalu blíží ke svému konci, naše práce ještě zdaleka nekončí a vlastně už znova začíná. Knihovna byla vždy jedním z hlavních
pilířů kultury v Sezemicích a myslím, že ani v současné době tomu není
jinak. Obecně se nejen v České republice, ale i po celém světě snaží všechny knihovny maximálně dle svých možností rozšířit služby tak, aby co
nejvíce vyhovovaly uživatelům. Ať jsou to děti, rodiče, pracující či senioři,
knihovna pro ně všechny nejen nakupuje, zpracovává a půjčuje knihy, ale
také je učí, baví a snad i pomáhá. Služby by měly být dostupné v hezkém
prostředí, ale i z pohodlí domova. Vždy bylo naší snahou dostát všem
těmto cílům a snad se nám povedlo i něco navíc. Chtěli jsme, aby se
knihovna stala místem, kam chodíte rádi, kde se potkáváte a vždy najdete, co hledáte. Chtěli jsme, aby akce, které pro Vás pořádáme, byly
pro vás přínosem i pobavením. Nechci dnes vypočítávat a vyjmenovávat
vše, co bylo, a ponechám si jako překvapení to, co připravujeme. Chtěla
bych dnes jen upřímně za celý tým knihovny poděkovat všem, kdo svojí
účastí na našich akcích říkají, děláte to dobře, všem, kdo nás pochvalným
slovem utvrzují v tom, že naše práce má smysl. Poděkování patří také našim dobrovolníkům, lidem, kteří ve volných chvílích podávají pomocnou
ruku a bez kterých by naše nápady nenabyly reálné podoby. V neposlední
řadě bych ráda poděkovala vedení města Sezemice, které je zřizovatelem
a provozovatelem knihovny, za podporu, kterou i v této nelehké době
knihovně a jejím akcím věnují. Díky moc Vám všem. Závěrem chci za sebe,
ale i za kolegyni Ivu Říhovou Jarkovskou, která se stala nedílnou součástí
týmu knihovny, popřát Vám všem: Krásné vánoční svátky, plné upřímné
lásky a porozumění. Ať nikdo z Vás není sám a přítomnost Vašich nejbližších ať Vám pomůže zapomenout na starosti všedních dní… Do nového
roku pak mnoho zdraví a energie a také víry, víry že bude líp.
Petra Procházková
PŘIVÍTEJME SPOLEČNĚ NOVÝ ROK
Tradičně se setkáme v závěru roku, tradičně se setkáváme i na Nový rok.
Nebude tomu jinak ani v roce 2013. První lednové odpoledne od 15.00
hodin se potkáme opět v sále Sezemického domu. Po úvodním slovu
starosty města zazní sálem opět písničky v podání dechového souboru
Živaňanka. Těšíme se na Vás.
Marie Schillerová, komise školství a kultury

POZNEJ A PROŽIJ VÁNOCE DUCHOVNĚJI
„Z výňatku katechizmu kardinála Tomáška z r. 1955“.
Advent. – Dobou adventní začíná církevní rok a zároveň příprava na Hod
Boží vánoční. „Ejhle, Hospodin přijde.“ (Zach. 14, 5) – zpívají věřící na začátku každé mše až do Vánoc. Rozeznáváme trojí příchod Páně. Na první
příchod čekali věřící Starého zákona a toužebně jej vyhlíželi. Druhý příchod
se děje, když Pán Ježíš přichází do srdce lidí svou milostí, nebo osobně při
svatém přijímaní. V čase adventním máme jemu otevřít svá srdce. „Je tu
hodina, abychom už ze spánku procitli.“ (Řím. 13, 11) Třetí příchod nastane, když nás přijde Pán Ježíš soudit hned po smrti a v soudný den. Na to
se máme v adventu připravit „neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou
netušíte!“ (Luk. 12, 40).
Adventní neděle jsou čtyři. Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, slavený 8. prosince, je krásným symbolem „Hvězdy jitřní“, jež zasvítila lidem
před východem slunce – narozením Ježíše Krista.
„Připravte cestu Páně!“ (Mat. 3, 3) – v adventu se modlíváme více než jindy, a to zvlášť radostný růženec, společně doma. I ve všední dny chodíváme
na mši svatou. Ta se slouží časně zrána ještě za tmy a říkáme jí roráty,
protože začíná slovem „rorate celi“ – „Dštěte nebesa a vyroste Spasitele!“
(Iz. 45,- 8). Svátek svatého Mikuláše, 6. prosince, nabádá všechny k milosrdné lásce k nuzným a strádajícím. Fialová barva mešního roucha v neděli vybízí: „Čiňte pokání!“ (Mat. 3, 2) Hlučné zábavy jsou katolíkům v adventu zapovězeny. Církev zve všechny věřící ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.
„Kdyby se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil, ale nezrodil se ve tvé duši,
pak spásu svou jsi zahodil!“ Děti chystaly k Vánocům „betlémy“. Po dobu
adventní měly splnit taková předsevzetí, která jim pomáhala opustit různé
zlozvyky.
Štědrý den. – Na Štědrý den je přísný půst, abychom se kajícností připravovali na Hod Boží vánoční. Říkáme Štědrý den, poněvadž si připomínáme,
jak štědrý byl k nám Nebeský Otec, že nám poslal svého Syna na svět, aby
se stal člověkem a vykoupil nás. Proto i lidé jsou si navzájem štědří a dávají
si dárky, zvlášť rodiče dětem. Rodinné společenství usedá ke štědré večeři u vánočního stromku s „betlémem“. Začíná společnou modlitbou a končí
vánočními koledami.
Svátek Narození Páně neboli Hod Boží vánoční se světí 25. prosince.
Bohoslužby začínají o půlnoci, poněvadž se Pán Ježíš narodil v noci. Z radosti
a na oslavu narození Páně bývala sloužena v každém kostele trojí mše svatá.
První „andělská“, druhá „pastýřská“ a třetí „slavná“.
A právě na „andělskou“ o půl noci jste srdečně zváni. Letos při ní zazní
„Česká mše vánoční“ Jana Jakuba Ryby.
Obsazení:
orchestr a sbor je složen z hráčů a zpěváků pardubických uměleckých těles
Sólisté: Veronika Šlégrová (soprán), Eliška Hájková (alt)
Jan Serbousek (tenor), Jan Jiráček (bas)
Varhany: Radka Zdvihalová; Dirigent: Jiří Kožnar

Sto let elektřiny v Sezemicích
Elektřina patří mezi mladší obory fyziky. Její bouřlivý rozvoj nastal
po roce 1800, po zkonstruování Voltova článku, prvního zdroje stálého elektrického proudu.
Roku 1837 Američan Samuel Finley Breese Morse představil veřejnosti svůj vynález, telegraf. Po několika letech byla zprovozněna
první telegrafní linka a slabý elektrický proud začal po drátech přenášet zprávy. V Sezemicích byla zřízena telegrafní stanice obstarávající spojení Sezemic s okolním světem 15. září 1878.
Období druhé poloviny 19. století bylo ve znamení technických
aplikací elektřiny a jejich zavádění do výroby a domácností. Mezi
nejvýznamnější vynálezy patří žárovka, elektromotor, telefon, ale
i řada dalších. V současné době je elektřina každodenní samozřejmostí našeho života, ať již v podobě domácích spotřebičů, výrobních či komunikačních prostředků a dlouhé řady dalších zařízení.
K slavným vynálezcům doby bouřlivého vývoje elektřiny patřil
i Čech František Křižík. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací.
Největší zásluhy úspěšného přenášení zvuku jsou přičítány americkému fyziku Alexandru Grahamu Bellovi, který v roce 1876
zdokonalil telefon tak, že se jím dal na větší vzdálenost přenášet i hlas. V Sezemicích se
po deseti letech jednání

(od roku 1907) s C. k. ředitelstvím pošt a telegrafů podařilo zřídit
telefonní stanici až v roce 1917.
Historie veřejného elektrického osvětlení sahá do počátků devatenáctého století prvními pokusy s elektrickým obloukem. V Sezemicích bylo zbudováno elektrické veřejné osvětlení a započata elektrifikace města právě před sto lety, v roce 1912.
Ještě v roce 1910 bylo k osvětlení města Sezemic zakoupeno 6 petrolejových lamp značky OLSO. Avšak již v roce 1913 bylo na 151
sloupech nataženo 5 370 metrů drátů elektrického vedení. Vedle
třiceti elektrických žárovek bylo k městskému veřejnému osvětlení
i nadále používáno šest petrolejových lamp. V dalších letech byla
rozvodná síť vedena i na nejodlehlejší místa Sezemic.
V roce 2001 zahájila VČE v Sezemicích pokládku nízkonapěťového
kabelového vedení. Město využilo této situace k pokládce kabelů
veřejného osvětlení a vlastní informační kabelové sítě. Sloupové vedení elektrorozvodné sítě v Sezemicích tak už dnes patří historii.
Vraťme se na chvíli o sto let zpátky, ale v Sezemicích zůstaňme…
V roce 1912 bylo rozhodnuto o zřízení elektrorozvodné sítě a osvětlení města Sezemic elektrickým proudem. Celý podnik byl řízen
a spravován obcí. Byl zvolen elektrárenský odbor, v němž zasedali městští radní – učitel Josef Urban jako předseda, ředitel sezemické školy Josef Nešpor, sládek Adolf Klindera a hospodář Václav
Procházka. Odbor byl pověřen vedením a veškerým zařizováním
záležitostí souvisejících s vybudováním elektrorozvodné sítě v Sezemicích.

Po přezkoumání třech nabídek znalcem při zemském výboru byla
stavba zadána elektrotechnickému koncesovému závodu v Pardubicích – Jan Jankovec & Otakar Kraus za nabídnutou cenu 23 942,50 K,
který podal nejvýhodnější nabídku. S Pardubickou elektrárnou byla
uzavřena smlouva o dodávání elektrického proudu a odborný dohled nad stavbou byl svěřen inženýru Kopeckému, majiteli Poradní
a projektové kanceláře elektrotechnické a strojní v Praze.
Koncese „k živnostenskému provozování vlastní sekundární elektrorozvodné sítě napájené z centrály Pardubické za účelem odbytu
proudu k osvětlování, převodu síly a jinakého používání v živnostech a domácnostech, jakož i koncese k provádění instalací elektric-

kého vedení ve spojení s vlastní elektrovodnou sítí se stanovištěm
v Sezemicích, za podmínky, že bude dbáno všech příslušných předpisů“ byla městu Sezemice udělena v prosinci 1912.
Vlastní elektrifikaci Sezemic předcházela rozsáhlá osvěta. Elektrárenským odborem obecního úřadu byl vydán dokument „Váženému
občanstvu královského komorního města Sezemic“, podepsaný
předsedou odboru Josefem Urbanem a starostou města Václavem
Novotným v srpnu 1912. Dokument pěje chvalozpěvy o elektřině,
zdůrazňuje výhody elektřiny a v neposlední řadě přesvědčuje k odebírání elektrického proudu. V následujícím textu uvádím jen několik
autentických odstavců z onoho dokumentu, které stojí za přečtení…

Již v průběhu zavádění elektrického proudu bylo pro uživatele vydáno „Poučení o užívání elektrického zařízení“. Dokument radil uživatelům, jak zacházet s elektrickými zařízeními, jako jsou vedení, pojistky, vypínače, zásuvky, žárovky, topicí aparáty, elektromotory apod.
Vybral jsem několik odstavců i z tohoto dokumentu, které v dnešní době na nejedné tváři vyloudí úsměv…
Mirek Balcar
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Zprávy z mateřské školy
Začátkem listopadu jsme v mateřské škole měli tradiční barvičkový týden.
Součástí této akce byla výroba barevných papírových draků a setkání dětí
ze všech oddělení na školní zahradě. Draci se dětem moc povedli a zdobí
spojovací chodbu.

Jako každý rok navštívila školku mikulášská družina s čerty. V jednotlivých
třídách proběhla krátká vystoupení dětí. Mikuláš všechny děti obdaroval.
Adventní čas, který naše děti intenzivně prožívají, vyvrcholil vánočními besídkami. Besídky se konaly 11. a 12. 12. Zájem rodičů a prarodičů se každým rokem zvyšoval, tudíž jsme rozhodli pro rozdělení besídky do dvou
dnů. Děti se pilně připravovaly, pekly perníčky a nacvičovaly svá vystoupení. Úspěch byl po zásluze odměněn potleskem všech přítomných. 13. 12.
děti navštívil „Ježíšek“ přímo ve třídách a donesl spoustu dárků.
V posledním předvánočním týdnu jely všechny děti na výstavu do pardubického Mázhausu.

www.sezemice.cz
Další sběr proběhne v březnu a jsme přesvědčeni o tom, že tuto akci podpoří všichni žáci školy. Organizace nám bude každoročně podávat zprávu
o tom, jakých pokroků dívka dosáhla díky naší pomoci. Dvacet kilogramů
papíru jednou ročně určitě stojí za pocit, že jsme pomohli zlepšit život
jednomu dítěti.
Děti z pátých tříd si při návštěvě elektrárny v Opatovicích vyslechly mnoho
zajímavých informací, prohlédly si strojovnu, kotelnu, zauhlovací most,
skládku uhlí z Mostecka, odsiřovací zařízení, horkovod a další zařízení.
Dozvěděly se o ekologickém a hospodárném využití spalin.
Čtyři žáci naší školy se zúčastnili soutěže „Den zručnosti 2012“, kterou
připravila pro uchazeče o studium na automobilní škole SOŠ automobilní
Holice. Žáci prokazovali své schopnosti při demontáži kola, nasazování
sněhových řetězů, jízdě na trenažéru, jízdě s dálkově ovládanými modely,
při výměně žárovek, seřízení světel apod. Seznámili se s technickým vybavením školy, prohlédli si školní areál. Po obědě byli vyhodnoceni nejšikovnější žáci. Adam Pašťalka skončil na vynikajícím druhém místě ze třiceti
soutěžících a obdržel diplom a pěkný propagační materiál.
Tři družstva naší školy se zúčastnila Okresního přeboru školních družstev
v šachu. Všichni šachisté si v turnaji vedli velice dobře a přispěli k hezkým
umístěním svých družstev. Tým ve složení Dominik Řezníček, Petr Plíva,
Matěj Komárek a Jiří Bydžovský nás dále reprezentoval i v krajském kole.
Na základě vyhodnocení soutěže Zelený ParDoubek 2012 získala naše
škola ocenění v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v podobě certifikátu „Ekologická škola Pardubického kraje
4. stupně“ (stupeň 4 je určený školám a zařízením s dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků). Ve výše uvedené soutěži se hodnotila činnost a aktivity školy v oblasti EVVO. Žáci spolu s učiteli
vysazovali stromečky do arboreta a stromečky připravili na příchod mrazu.
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili školního kola celostátní soutěže Olympiáda
v českém jazyce. V soutěži si poměřili své znalosti rodného jazyka a sepsali písemnou práci na téma „Tak za tohle ti patří dík“. Nejlépe si vedly
žákyně Karolína Svatoňová, Lucie Procházková a Tereza Matysová. První
jmenovaná postupuje do okresního kola této soutěže, které se uskuteční
v únoru v Domě dětí a mládeže BETA Pardubice.
V prosinci proběhne školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes,
na soutěž se připravují řečníci 7.–9. tříd.
Žáci prvního stupně se v průběhu podzimu zúčastnili programu Zdravá Pětka. Program seznámil žáky s pěti základními zásadami zdravého
stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným
režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé
svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli
vysvědčení a dárečky Zdravé Pětky.
V listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili interaktivního programu zaměřeného na primární prevenci Hrou proti AIDS, který pořádala Střední zdravotnická škola v Pardubicích. Žáci měli možnost netradičním způsobem,
tedy hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV,
ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v různých rizikových situacích. Program byl doplněn o problematiku papilomavirů, které
mohou u žen vyvolat rakovinu děložního čípku i další onemocnění.

Do nového roku Vám přeje mateřská škola vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.

Základní škola se hlásí
V předvánočním adventním čase se ozýváme, abychom se s vámi podělili
o naše zážitky. Před letními prázdninami zástupci Školního parlamentu
zareagovali na žádost organizace PAAJAF, která se zabývá adopcí dětí
na dálku. Připravili nástěnku o projektu, který pomáhá dětem z Ghany
k tomu, aby jim byla dána možnost navštěvovat školu a aby měly pravidelně jídlo. Vypočítali, že k lepšímu životu dítěte stačí 1 dolar denně, který
se rozhodli získat tím, že každý žák školy v průběhu školního roku přinese
při sběrových akcích 20 kilogramů papíru a výtěžek z tohoto sběru bude
odeslán na konto organizace, která dětem pomáhá. Všechny třídy vybíraly mezi třemi vytipovanými dětmi a rozhodly, že budeme sponzorovat
holčičku jménem Nidaar. Na začátku letošního školního roku jsme si ověřovali věrohodnost organizace, která adopce zprostředkovává, a zorganizovali jsme sběr papíru. Při podzimní akci se nasbíralo 101 metrických
centů a část peněz z tohoto sběru byla zaslána na konto malé Nidaar.

Výborných výsledků dosáhlo družstvo florbalistů starších žáků v okrskovém kole v Holicích. Zde kluci vyhráli svou skupinu a o týden později pak
ve finále v Moravanech postoupili do okresního kola, které pořádá Asociace školních sportovních klubů v Pardubicích. Nejvýraznější oporou týmu
byl v obraně Dominik Řezníček a v útoku David Lát.
Vánoce jsou přede dveřmi a děti je už netrpělivě očekávají. Předvánoční
čas tráví povídáním o adventu, Mikuláši a Vánocích.

www.sezemice.cz
Školní družina připravila pro děti mnoho pěkných akcí. Poslední říjnový
den se ve školní družině uskutečnila akce, která byla inspirována starou
keltskou tradicí. Děti ze všech družin se zúčastnily Halloween party. Oblékly se do strašidelných kostýmů, zasoutěžily si a zatančily.
Pěkná akce proběhla pod názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“. V tělocvičně byla připravena velká překážková dráha, na které ve dvojicích nadšeně soutěžily družinové děti. Pro všechny byla připravena odměna.
O podzimních prázdninách družina uskutečnila výpravu do Afrického
muzea v Holicích. Celý se výlet se dětem líbil.
Na drakiádě ve družině se sešlo velké množství draků a dráčků. Mile nás
překvapili rodiče a děti, kteří splnili „domácí úkol“ a draka se pokusili
sami vyrobit. Ti mají od nás velikou jedničku s hvězdičkou. Přestože bylo
téměř bezvětří, většina draků se vznášela na obloze.
V adventním čase družina navštívila vánoční výstavu ve skanzenu lidových
staveb na Veselém Kopci. Děti viděly život našich předků a tradice vánočních svátků v minulém století. Svoje umění předvedli dráteník, perníkář
nebo výrobci skleněných ozdob. Vánoční atmosféru podtrhl první čerstvě
napadlý sníh, který dětem udělal velikou radost.
Týden od 19. do 23. listopadu byl ve družinkách ve znamení kočičího
dovádění a děti si také upekly medovníčky. Další zajímavé akce na ně
ještě čekají.
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Zveme vás i na další vánoční zpívání, které se uskuteční o zlaté adventní
neděli navečer u sezemické radnice.
Na závěr bychom chtěli jménem vedení školy a všech zaměstnanců popřát všem krásné a klidné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a pohody
do nového roku.
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na tradiční vánoční koncert
pěveckého sboru Rolnička. Koncert se uskuteční v úterý 25. 12. 2012
od 17.00 hod. v sezemickém kostele Nejsvětější Trojice, účinkují děti z pěveckého sboru a hosté.

České jabloně
Blaník – plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru
s malými žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu
překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina
je světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Více o odrůdě na internetu – google Blaník – nová perspektivní odrůda.
Petra – plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným
žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu.
Dužnina je bílé barvy, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je
navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až
výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti
padlí jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme
pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.

V pátek se děti ze školní družiny přesunuly do tělocvičny, kde je čekal
anděl s čertem a koš naplněný perníčky. Aby si je zasloužily, musely zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku. Někdy se objevily i slzičky, když si
nemohly vzpomenout na text básničky. I čert měl práci s několika hříšníky.
Nakonec se děti vydováděly při diskotéce a spokojené odcházely s rodiči
domů.

Žáci z pěveckého sboru se v prosinci zúčastnili zatím dvou koncertů. Ten
první se konal v kostele obce Dříteč a proběhl navečer v úterý 4. 12. Děti
z místní základní a mateřské školy si připravily krásný program a i naši
zpěváci nezůstali pozadu. Nakonec si všichni dohromady zazpívali tradiční
vánoční koledy. Následovalo milé pohoštění, prohlídka a nákup na adventním trhu v obecním domě.
Další milé setkání proběhlo ve čtvrtek 6. 12. odpoledne v sezemickém
kostele. Pěvecký sbor Rolnička vystoupil společně s klienty denního stacionáře Slunečnice z Pardubic a Domova pod Kuňkou Ráby.

Tábor – plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je
žlutavé barvy, jemné konzistence, nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je navinule sladká až nasládlá, slabě aromatická velmi dobrá.
Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně
husté. Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do února.
Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti napadením padlím
jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami
a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality
dosahují plody ve středních a teplejších polohách.
Vltava – plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až středně silná. Slupka
hladká, středně silná, slabě mastná základní barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až ¾
povrchu plodu. Dužnina je středně pevná, krémové barvy, jemná, středně
až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později rozložité,
středně husté. Plodnost raná dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí
asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna.
Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až polozakrslé, v horších půdních podmínkách lze pěstovat i na bujných podnožích
na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná na polohu, půdy
vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti
houbovým chorobám.
Bližší informace o odrůdách můžete získat na kontaktech:
Tel.: 317 814 354, 728 044 917
E-mail: kumstapetr@seznam.cz
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Bioplynová stanice v Sezemicích
STOP VÝSTAVBĚ BIOPLYNOVÉ STANICE V SEZEMICÍCH
Městský úřad Sezemice, odbor stavebního a územního plánování vydal
dne 21. 9. 2012 na základě žádosti Města Sezemice (dále Město) územní
rozhodnutí o umístění stavby Bioplynové stanice Sezemice na pozemcích
v katastrálním území Sezemice nad Loučnou (dále rozhodnutí). Na základě této informace o investičním záměru Města, který nebyl občanům
podrobně představen, vznikla občanská iniciativa několika jednotlivců,
kteří podali do uvedeného rozhodnutí odvolání s tím, že výstavba nebyla před zahájením předmětného řízení schválena zastupitelstvem města.
Pro tento nesporný fakt a neinformovanost občanů vznikl petiční výbor
„STOP výstavbě Bioplynové stanice v Sezemicích“, který během krátké
doby získal podpisy 404 signatářů (později i 144 signatářů obce Choteč)
a začal zjišťovat to, co již měli občané dávno vědět. Tím spíše, že na veřejném přestavení závěru výstavby PBS dne 5. 11. 2012, které následovalo
po doručení petice občanů, bylo konstatováno, že záměr je připravován
již od roku 2007.
Hlavním informačním zdrojem pro hodnocení projektu je tzv. Studie
proveditelnosti (Feasibility Study – dále Studie), která musí obsahovat
všechny aspekty záměru, včetně podrobné ekonomické rozvahy uvažující kompletní investiční a provozní náklady, logistiku biomasy, programy
látkových výstupů, dopad na životní prostředí atd. K zásadním otázkám
patří zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin.
Při hodnocení Studie (investice zpracování materiálových vstupů 18 000 t/
rok) se ukázalo, že ekonomické vyhodnocení v přiložené Studii je provedeno v pevných cenách. Standardní ekonomické vyhodnocení je nutné
počítat v pohyblivých cenách a tím zohlednit vlivy změny výkupní ceny,
vliv růstu nákladů – ať už vlivem inflace nebo z jiných důvodů, vliv odpisů,
změny cen energií, reinvestice, výdaje na event. platby daně z příjmů,
které také nejsou součástí výdajů.
Studie dále postrádá vyhodnocení základních rizik projektu pomocí citlivostní analýzy (obvykle na propad výroby, změny cen vstupů, změnu
investičních nákladů, změnu podmínek financování, výpočet minimální
výkupní ceny, kterou projekt unese).
Bez ohledu na tyto nedostatky je na straně 15 Studie konstatováno, že
při ceně 168 693 140 Kč je plánována návratnost 14,5 let. Na veřejném
přestavení odpadové bioplynové stanice bylo oznámeno a v mediích potvrzeno (časopise 5+2 dny Pardubicko), že investice bude astronomických
280 000 000 Kč s proklamovanou návratností (ničím nepodloženou)
8–10 let (???). Proč ničím nepodloženou? Cena 168 693 140 mohla vycházet alespoň z projektu pro rozhodnutí o umístění neschválení stavby, ale pro tuto novou cenu jsme nenalezli žádné rozumné vysvětlení.
Protože neexistovala žádná odpověď, provedli jsme srovnání s obdobnými investicemi. Např. projekt v Jičíně, proti němuž vznikly 3 petice, je
za 140 000 000 Kč, ale má zpracovávat 21 000 tun materiálových vstupů,
tedy o 3 000 t/rok více než naše.
Pokud jde o moderní zahraniční technologii v PBS, se kterou měli zájemci možnost seznámit se ve švýcarském Curychu, hledali jsme odpovědi ve Studii, v dokumentaci pro územní rozhodnutí a v projektu, kde je
uvedeno, …„navržená technologie nebyla v ČR dosud použita a způsob
fermentace není naší legislativou popsán“… Z uvedeného je zřejmé, že
k tomu, aby BPS splňovala švýcarské parametry, by bylo nutné koupit
projekt, vč, licence a „vše kolem“ by muselo být švýcarské, vč. disciplíny.
Zvýšený zájem nás vedl k pozornému čtení Studie a projektu. Na jedné
straně je uváděno, že jde o přísně uzavřený projekt špičkové evropské
úrovně, na straně druhé je na straně 9 Studie uvedeno následující. Citujeme: …„materiál bude přímo z kamionů vykládán a zpracováván, a dále
bude ukládán ve stávajících silážních jámách, a to především pro zajištění
provozu stanice v zimních měsících, kdy nebude možné zajistit dodávku
kukuřice a travní siláže“… Tyto silážní jámy jsou v areálu firmy Flor a podle závěrů zjišťovacího řízení KÚ Pardubického kraje OŽPZ ze dne 29. 7.
2010 mají být prostorem pro uskladnění kukuřice a travní siláže přikrytým
plachtou. Těžko si je představujeme jako součást špičkového zahraničního
projektu.
Vzhledem k absenci logistiky biomsy ve Studii, jsme se začali zabývat dnes
největší překážkou spojenou s provozem všech BPS, to je zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin. Ze zahraničních pramenů víme,
že nezbyté zajistit je smluvně na celou dobu životnosti. Navštívili jsem
několik provozovaných PBS, kde jsme se podrobně s touto problematikou seznamovali. Nevynechali jsem ani PBS ve Vysokém Mýtě, která byla
pořízena cca za 80 mil Kč, ale musela být jako ztrátová prodána pro nedostatek zelené biomasy způsobené rostoucí cenou a nekázní dodavatelů. Smluvní zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin po celou
dobu životnosti (ve Švýcarsku a Německu je to dokonce podmínka povolení stavby) je základním a existenčním předpokladem pro následné kroky
k realizaci zařízení. Vyjdeme-li z toho, že smlouvy absentují a že se během
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času zásadně změnily poměry v důsledku výstavby PBS ve Dřítči, Rokytnu
a Ostřetíně, je tím otevřen zásadní a nový problém. Vstupy jsou s výjimkou biologického tříděného odpadu, který měl sezemické BPS tvořit cca
25 % vstupů, v zásadě stejné. Z uvedeného důvodu a pro změnu poměrů
je podle nás BPS naprostou cestou do neznáma.
V oblasti životního prostředí máme po návštěvách ostatních BPS jasno
v tom, že zápach se šíří při sběru biologicky tříděného odpadu, při převozu vstupních materiálů, kolem příjmového objektu a přípravě v něm, při
manipulaci s fugátem a nelze zapomenout ani na zmíněné silážní jámy.
Na zápach není „žádná norma“, když jde o subjektivně vnímanou veličinu. Dovolte, abychom pravdivost tohoto tvrzení podpořili citací z rozptylové studie (str. 4 stanoviska ČIŽP ze dne 19. 7. 2010)… „Na základě
vypočtených špičkových hodnot koncentrací pachových látek zpracovatel
rozptylové studie konstatuje, že za nepříznivých povětrnostních podmínek může být v závislosti na subjektivním pocitu a zdravotním stavu
obyvatel v dotčené lokalitě vnímán pach z posuzované technologie jako
obtěžující“…
Stavba je v dokumentaci pro územní rozhodnutí zařazena do kategorie:
Skladování, úprava nebo využívání nebezpečných látek (Příloha č. 1 zákona 100/20001 kategorie II bod 10. 1.) To vyvolává otázku, proč je v základním materiálu Studii proveditelnosti zakotven požadavek na výstavbu
ČOV, ale v dokumentaci pro územní rozhodnutí již ČOV není (?). Na straně druhé je z dokumentace pro územní rozhodnutí zřejmé, že v areálu
budou i kontaminované dešťové vody z manipulační a výdejní plochy a je
nebezpečí, že např. při přívalových deštích může být kontaminován jen
několik metrů vzdálený rybník. Rozpor mezi Studií a projektem jsme zahrnuli do kategorie nejistot.
Výstupem z BPS je fermentační zbytek digestát a po oddělení tuhý separát a kapalný fugát. Před povolením výstavby je nezbytné na celou dobu
životnosti PBS uzavřít smlouvy (viz. zahraniční praxe) s okruhem těch,
komu bude separát a fugát na pole dodáván. Jakým způsobem je zajištěn
odvoz a další využití digestátu, který často provozovatelé prezentují, jako
kvalitní organické hnojivo (ač v odborných kruzích nepanuje jednota),
není zřejmé. Digestát rozvážený po polích a loukách při nezodpovědné
aplikaci znamená také konec výskytu drobné zvěře v takovéto lokalitě.
Zemědělci chovají nedůvěru v jeho kvalitu a příliš o něj nestojí (viz údaje
z tisku).
Investor musí při sjednávání smluv, které zde chybí, uvažovat, že lokality Sezemice, Kladina, Časy a Lukovna spadají dle nařízení vlády‚ ČR
č. 262/2012 ze 4. 7. 2012 do tzv. „Zranitelných oblastí“, ve kterých je
užívání dusíkatých hnojivých látek velmi limitní a platí zde přísné zásady
střídání plodin a provádění protierozních opatření. Žádné smlouvy v uvedeném směru neexistují a chybí i v zahraničí povinné Programy uložení
digestátu.
Jednou z klíčových otázek je zvýšení dopravní zátěže v Sezemicích i Chotči v souvislosti z provozem PBS. Je nesporné, že již dnes je zátěž především v Sezemicích na hranici snesitelnosti a pro obyvatele podle průjezdové silnice často deprimující. Z uvedeného důvodu není namístě počítat,
o kolik vozidel doprava ještě naroste, ale je správné zeptat se občanů,
zda o další nárůst dopravy stojí. Svůj názor již vyjádřili v petici. Již dnes je
frekvence dopravy taková, že v určitém čase musí chránit život občanů
na přechodech policie, za což ji tímto jménem občanů děkujeme. Jen
naokraj. V zahraničí jsou stanovené přesné grafikony dopravy a používají
se i speciální vozidla. S ničím takovým není ve Studii uvažováno.
Z dokumentace vyplývá, že skutečnou hlukovou studii BPS bude možné
provést až po realizaci záměru. KHS Pardubického kraje ve svém vyjádření ze dne 23. 7. 2012 požaduje v rámci zkušebního provozu předložení
výsledků měření hluku v době noční ze všech stacionárních zdrojů hluku
BPS s tím, že v případě překročení hygienického limitu pro dobu noční,
bude současně KHS požadovat realizaci protihlukových opatření. To je podle našeho názoru pozdě, neboť to již nemusí být technicky ani investičně
proveditelné. Má-li jít o špičkovou zahraniční technologii (podle propagace švýcarskou), pak chybí již před realizací záměru ujištění občanů, že
hluk nepřekročí hygienické limity.
U BPS se jedná o projekty prolínající se tematicky mnoha obory (ochrana
životního prostřed, odpady, hnojiva atd.). To klade mimořádné nároky na
předinvestiční přípravu. Získání kladného stanoviska místní správy a veřejnosti je nutným předpokladem pro uvažované kroky.
Mimořádná výše uvažované ceny investice nepodložená Studií, neprokázaná dostatečnost vstupů zelené biomasy při konkurenci PBS Dříteč a Rokytno, Ostřetín, nesjednané uplatnění digestátu v pevném i kapalném
stavu, nejistá (nedoložená) návratnost investice, dosud neznámý investor
(Město uvedené v nepravomocném rozhodnutí o umístění stavby to nebude), zhoršení životního prostředí (zápach, emise, doprava) a nebezpečí
eroze půdy, to vše vytváří podstatné faktory, které vedou občany k odmítnutí záměru.
Vážení spoluobčané, blíží se vánoční doba dárků. Podle názoru petičního
výboru jste dostali jeden dárek navíc.

www.sezemice.cz

13

Zastupitelstvo města Sezemice projednalo petici občanů v souladu se zákonem a dne 4. 12. 2012 rozhodlo tak, že nesouhlasí se stavbou bioplynové stanice na území města Sezemice a současně ukládá starostovi
města zastavit veškeré přípravné práce a bez odkladu vzít zpět žádost
o umístění stavby BPS a tak probíhající správní řízení zastavit.
Rozšířený petiční výbor „STOP výstavbě Bioplynové stanice v Sezemicích“
REAKCE ZASTUPITELŮ NA VYSTOUPENÍ STAROSTY V TELEVIZI V1
Pan Kopecký v rozhovoru pro televizi V1 reagoval na zamítavé stanovisko
zastupitelů k záměru výstavby bioplynové stanice (BPS). Při tom použil
naprosto zavádějící a tendenční argumenty, proti kterým se chceme touto
formou ohradit:
1. starosta neměl od zastupitelstva mandát pro výstavbu BPS
2. nikdy jsme v souvislosti s BPS nepoužívali argumentaci o SPALOVNĚ
3. naše zamítavé stanovisko bylo podloženo jednoznačnými fakty o megaprojektu, který dle našeho názoru není v současné době vhodný pro
město Sezemice (neprůhledné financování, neustálý nárůst ceny projektu, nevyřešené vstupy, nárůst dopravy, výstavba nových BPS v okolí
Sezemic).
Zastupitelé: Přemysl Hron, Aleš Kačer, Hana Krátká, Vladimír Michalec,
Martin Srazil, František Matúšů

Fima CANDY
Jak žijeme a pracujeme v areálu bývalého zemědělského družstva
Při vyhledávání a orientaci v množství firem působících v Sezemicích nám
v pohodlí domova pomůže internet. Můžeme zjistit, že například v Žižkově ulici v areálu bývalého zemědělského družstva sídlí nejméně třináct
firem. Jsou v různé kondici, mají různá data založení, některé jsou mladé,
jiné „už to mají za sebou“, u mnoha vidíme červenou poznámku „v likvidaci“. Jako obvykle platí, že na internet není spolehnutí – informace
na síti jsou často neúplné, zkreslené, zastaralé. Nejlepší je občas se svým
městem projít a podívat se, jak se mění.
Areál zemědělského družstva, založeného v roce 1949 a likvidovaného
od roku 1995, byl postupně s komplikacemi vracen bývalým vlastníkům
a jejich potomkům. Dnes je v něm podnikatelské centrum Sezemic s dílnami vytrvalých živnostníků i větších společností zdaleka už ne jen zemědělsky zaměřených. Vjezd do areálu střeží jedna z architektonicky nejcennějších budov v Sezemicích, Řehounkova vila. Příští rok bude stoletá
a po nedávné rekonstrukci vyzdvihuje jako jedna z místních architektonických a technických památek kulturní význam města.
Od roku 1993, příští rok tomu bude dvacet let, působí v areálu naše společnost CANDY. Původně maličká obchodní firma se dvěma zaměstnanci
a se sídlem v pardubickém Svítkově používala pro dovážená kanadská
krmiva jako sklad pronajatou „fermentačku“. Metodou „až na to budeme
mít“ jsme postupně budovu koupili, s pomocí místních řemeslníků opravili od podlahy ke střeše, vestavili malou kancelář. Obchod s kanadskými
krmivy pro psy a kočky v devadesátých letech se nám podařilo rozvinout
velmi dobře, uvedli jsme v Čechách na trh krmivo značky K-9 Selection,
oblíbenou Kádevítku a řadu krmiv Nutram pro psy a kočky. Sezemickým
skladem dodnes prošly tisíce tun těchto nejkvalitnějších krmiv z Kanady.
Jak firma CANDY postupně rostla, přibývali i zaměstnanci ze Sezemic
a okolních obcí (až k dnešním patnácti) a zároveň i nové prostory a aktivity. Podařilo se přikoupit další „jezedovo“ budovy. Z veliké budovy léta
opuštěného prasečáku se nám podařilo k využití zachránit a na hospodářskou budovu zrekonstruovat jedno ze tří křídel, kde ještě mnozí sezemičtí důchodci pamatují úspěšnou odchovnu selat. Starší části budovy,
takzvaná porodna a jalovárna, byly desetiletími nepřetržitého intenzívního provozu tak vybydlené, že se už nedaly zachránit, částečně spadly samy, částečně jsme je museli demolovat. Nebylo mi to lhostejné, při
svém předchozím výkonu veterinární praxe jsem v těch pavilonech několik let zažívala s prasnicemi a selaty ledasjaká dobrodružství, přes zábradlí
kotců v úprku skákala, hezkých pár kafí s ošetřovatelkami prasat vypila.
Pach z modráků už vyvanul, vzpomínky na pracovité a přátelské lidi ještě
ne. Možná i proto budujeme a rozšiřujeme provozy v Sezemicích a nehledáme výhodnější místa.
Od roku 2004 společnost CANDY postupně rekonstruovala budovu bývalého kravína. Celá administrativa a obchodní úsek se musel vestavbou
vejít do takzvané přípravny. Z prostoru, kde stávalo 96 krav, a z velkorysé
půdy jsou dnes moderní potravinářské výrobní prostory. Mimořádné české výrobky – pamlsky pro domácí zvířátka a pro lidi – značek CANDIES
a FAMILY SNACK, vyvinuté a vyráběné v našem provozu v Sezemicích,
jsou známé v celé Evropě. (To by ale bylo téma na další článek.)
Kdo se občas projde kolem Loučné, ten jistě nepřehlédl, že pracovníci
CANDY vyčistili a zrekultivovali i pozemky okolo budov. Z křoví a náletů se
vyloupla oku ladící rekreační zóna, kterou zatím využívají jen organizovaní

cvičitelé psů k různým sportovním aktivitám. Pro ně i pro další sezemické
chovatele psů a koček jsme zde otevřeli i podnikovou vzorkovou prodejnu
krmiv. Na jaře areál plánujeme otevřít i dalším aktivitám.
O firmách v bývalém zemědělském areálu u Loučné mohu napsat více
zase do dalšího Zpravodaje. Vždyť jenom s CANDY souvisí několik dalších
zde působících společností a výrob. Na malé ploše v několika budovách
zde najdete mnoho aktivních a vytrvalých lidí – živnostníků a firem, kteří
se rozhodli dokazovat, že něco umí a dokážou se uživit řemeslem.
MVDr. Zdeňka Dvořáková, CANDY, s. r. o.

Skauti
Na podzim se kromě pravidelných schůzek a stále ještě probíhající a asi
nikdy nekončící rekonstrukce naší klubovny podařilo uspořádat i několik mimořádných akcí. V září proběhla za účasti dětí i dospělých brigáda
na řezání a úklid dřeva, snad máme celou zimu čím topit.
22. září se několik z nás účastnilo již tradiční akce s názvem Skautský
den železnice na úzkorozchodné železnici v Mladějově. Po celé trati byla
místa s různými disciplínami, které jsme museli splnit, a naše skupinka jela
hned až na konečnou parní mašinou. Jednalo se např. o přelézání lanových překážek, poznávání rostlin a zvířat, zdravověda, lana a uzle a jiné.
O týden později ti nejodvážnější a ti, co vědí, jak na chlad (a pak se také
ukázalo, že i na déšť) vyrazili jen do blízkého lesa pod celtové stany upéct
si špekáčky, zazpívat písničky, popovídat si a ráno se nasnídat na čerstvém
vzduchu. 6. řijna se sportovní elita našeho chlapeckého oddílu účastnila
lehkoatletických závodů v Pardubicích a zatímco loni jsme získali dvě medaile, tak letos nastala medailová žeň a dovezli jsme jich rovnou 6! A to
jednu bronzovou, tři stříbrné a dvě zlaté! V bodovém hodnocení středisek
jsme skončili druzí a chybělo jen málo a mohli jsme si na rok vystavit putovní pohár pro nejlepší sportovce. Že by motivace na příští rok?
Roverský filmový večer se konal 20. října v naší klubovně a roverský kmen
(skupina mladých od 15 do 25) SEVRAZ si užil celou noc plnou oblíbených
filmů a pojídání mňamek od maminek (nebo své vlastní výtvory).
Celý podzim pilně opravujeme „chlapeckou“ klubovnu a kupujeme deskové hry, abychom mohli v brzké době rozšířit náš menší klub Dračího
doupěte a vytvořit i Klub deskových her pro pořádání nepravidelných hracích odpolední. Na tyto akce jsme dokonce získali dotaci od programu
Think Big.
Informace o Betlémském světle lze získat v úterý a čtvrtek od 17.00
do 18.30 hod. v naší klubovně nebo na čísle 721 801 739. Zajisté bude
možné domluvit se na předání světla 22. a 23. 12, nejistý je termín vánoční schůzky 20. 12.
Přejeme krásné svátky a zdárné vykročení do nového roku!
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Sport
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Letní lenošení uteklo jako voda a opět jsme se vrátili do reality všedních dnů. Naše mladé střelce zastihl konec prázdnin na plzeňské střelnici
31. 8.–2. 9. na finále Českého poháru talentované mládeže (ČPTM)
a na finále Kontrolních závodů reprezentace (KZR).
Do finále ČPTM se probojovala tři nejlepší děvčata: L. Hrobařová, K. procházková, V. Štěrbová.
V kategorii Dorostenky soutěžily v disciplínách: VzPu 40 ran, SM 60
ran a SM 3 x 20 ran (polohy). L. Hrobařová si dobře vedla v polohovém
závodě 3 x 20, kde nastřílela 548 bodů a získala to neoblíbené, ale nám
milé 4. místo. I v disciplíně VzPu 40 ran se Lence povedl slušný výsledek.
Za 371 bodů obsadila jedenáctou příčku a čtrnáctou V. Štěrbová za 362
bodů. Ani v SM 60 ran si nevedla děvčata špatně: K. Procházková 572
bodů, L. Hrobařová 570 bodů a V. Štěrbová 557 bodů.
Naše účast ve finále KZR byla: v pušce – T. Čihák v mužích, J. Novák
v juniorech. V pistoli – junior J. Forman a ten si vedl opravdu bezvadně.
Ve svých disciplínách VzPi 60 ran (554 b.) a v LP 60 ran (513 b.) si vystřílel
pátá místa a ve finálových rozstřelech si tato umístění obhájil. Dobrým
výsledkem se může pochlubit v mužské kategorii v disciplíně LM 3x40 ran
T. Čihák. V polohovém závodě si za 1137 bodů a sedmým místem zajistil
postup do dalšího, už jen osmičlenného finále. V disciplíně LM 60 ran
skončil na 13. místě s 589 body.
Junior J. Novák se nominoval jen do jedné disciplíny VzPu 60 ran. Za 577
bodů si vybojoval pěkné 10. místo.
Je tu další víkend 13. 9.–16. 9. a opět jste nás zastihli na plzeňské střelnici. V tyto dny se pořádalo Mistrovství ČR 2012 z kulových zbraní.
Střelci z celé republiky všech věkových kategorií soutěžili o co nejlepší
výkony ve střeleckých disciplínách.
Za sezemický klub závodili: T. Čihák, J. Novák, L. Hrobařová, K. Procházková, V. Štěrbová, S. Hozáková, K. Málková, J. Forman, L. Blažek a P. Hovorka. V mužské kategorii LM 60 ran se T. Čihákovi povedl výsledek 592
bodů – 6. místo a opět se ocitl ve finálové hale na rozstřelu. V něm si svoji
šestou pozici obhájil. V polohovém závodě LM 3 x 40 ran si za 1139 bodů
vystřílel 10. místo. Stejné disciplíny jako muži mají i junioři. Do těch patří
J. Novák. V LM 60 ran skončil dvacátý třetí s 572 body a šestnáctý s 1122
body v LM 3 x 40 ran.
A jak si vedla děvčata? V SM 60 ran se jim nic moc nevedlo. V. Štěrbová
575 bodů, K. Procházková 574 bodů, L. Hrobařová 566 bodů. V polohách už to bylo lepší. L. Hrobařová odvedla slušnou práci a nastřílela 549
bodů – 9. místo a za čtrnácté s 537 body se nemusí stydět ani V. Štěrbová.
V Pistoli LP 60 ran si J. Forman opět zajistil (516 b. – 5. místo), postup
do finále a to jako obvykle ustál. Jakub má stále dobré výsledky, a proto
si ho státní trenér vybral, aby se zúčastnil od 4. 10.–7. 10. pistolových
závodů v Polsku.
Ale i mladá pistolářka K. Málková se vytáhla. V SP 30 + 30 si vystřílela
slušné 10. místo za 514 bodů. V těchto čtyřech dnech se někomu dařilo,
a komu se nedařilo, na toho se více zaměří trenér F. Čihák. I pro něho
byly tyto dny dost náročné, ale zároveň mohl být spokojený se slušnými
výkony svých svěřenců.
A co bychom řekli, že jsme dělali v sobotu 22. 9.? No samozřejmě, zase
závodili. Na „Velkou cenu Hradce Králové“ jsme nepřijeli jenom my,
ale i střelci z Německa. Náš dorost se ale nezalekl a střílel jako o život.
V disciplíně SM 60 ran si K Procházková nastřílela osobní rekord 587 bodů
a vystoupila na 3. příčku stupně vítězů. Sedmou obsadil za 579 bodů,
J. Novák, dvanáctou L. Hrobařová, patnáctou V. Štěrbová a osmnáctou
O. Kamenický. Stejnou disciplínu odstřílely za ženské osazenstvo S. Hozáková a J. Adamová. V polohové disciplíně SM 3 x 20 L. Hrobařové napočítali 551 bodů a zase to 4. místo bylo její. Pátý, se stejným výsledkem jako
Lenka 551 bodů, byl J. Novák a šestá s 541 body V. Štěrbová.
A aby toho neměli málo, zúčastnili se T. Čihák a K. Procházková po dvě
zářijové neděle, závodů v Zábřehu na Moravě.
Po dosti náročném září byl říjen takový „odpočinkový“. Na zdejší střelnici
se 15. 10. odstřílel poslední letošní závod SP30 ran „Sezemický podzim“. Na startovní listině převažovala jména místních střelců, ale přijeli
i přespolní. V mužské kategorii si 2. místo vystřílel sezemický T. Rotekl
a P. Hrobař místo čtvrté.
V kategorii Ž + D + V s přehledem zvítězil J. Forman, na třetím místě skončila S. Hozáková a dále potom L. Blažek, K. Málková, F. Čihák, V. Hájek,
P. Hovorka, B. Teplý.
Každoročně v listopadu pro nás začíná liga v Týništi a pohár v Chrasti.
Začátkem listopadu se pořádalo 10.–11. 11. dvoudenní soustředění na
naší střelnici ve vzduchovkové hale.
Účast byla povinná pro 4 pistoláře a 5 puškařů. Dohled nad nimi si převzali státní trenér pro pistoláře, p. Putna a šéftrenér ostravské základny
p. Tomeček, pod kterou spadáme.
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Přítomnost těchto trenérů souvisí s přípravou na kvalifikační závody pro
juniorské mistrovství Evropy. Velkou šanci uspět dostal J. Forman a J. Novák. Podmínka ale je, že se kluci zúčastní mezinárodních závodů v Liberci
a v Plzni. A tak se i stalo. Do Liberce odjeli 16.–18. 11. na GRAND PRIX
NISA 2012. Zároveň s nimi jela i K. Málková. Všichni se umístili ve svých
kategoriích kolem desátého místa.
Další víkend 23.–24. 11. strávili na plzeňské střelnici. Na VC KOOPERATIVY PRAHA – DOROST odjeli J. Novák, L. Hrobařová a V. Štěrbová.
Lence se tyto dva dny dařilo. Její poctivá příprava se vyplatila a ukázalo se
to na výsledcích. V disciplíně VzPu 40 ran nastřílela 381 bodů, umístila se
na 5. místě a za 384 bodů na 3. místě. Verča neměla šťastné dny. Pro ni
je 365 bodů strašně málo. V disciplíně VzPu 60 ran zabodoval J. Novák.
Napočítaných 584 bodů ho vyneslo na 5. místo a zařadil se do osmičlenného finále. Po něm si pátou pozici obhájil.
Týden utekl jako voda a 30. 11.–2. 12. odjíždí J. Forman a K. Málková
na GRAND PRIX do Plzně a následující víkend 8.–9. 12. J. Novák, P. Hrobař, J. Forman s L. Hrobařovou na Velkou cenu do Liberce. Jak čtete,
jmenovaní se nemají čas nudit. A co dělají ostatní mladí střelci? Ti taky
nezahálí! Do Brandýsa jsme 24. 11. odjeli na závod „O pohár starosty
Brandýsa“. Závody v Brandýse jsou známé svými krásnými a hodnotnými
cenami, a protože děcka střílela jako o život, některé ceny se přemístily
i do jejich rukou. Velkou radost všem udělala K. Procházková. Letošním
rokem končí disciplíny vleže a ukončila je se vší parádou.

Kačka sázela do terče jednu desítku za druhou a tak nebylo těžké počítání. V disciplíně VzPu 30 ran – dívky do 14ti let nastřílela 300 bodů
s 29ti středovými desítkami a krásné 1. místo bylo její. Je velice zajímavé,
že stejný výsledek nastřílela ještě další dvě děvčata. Organizátorům nezbývalo nic jiného, než udělit 3x 1. místo. Děvčata obdržela zlatou medaili, poháry a malého plyšáka.
L. Vyhnálková si v disciplíně VzPu 30 ran – dívky do 12ti let vystřílela
6. místo za 290 bodů. Ve stejné disciplíně v chlapcích byl F. Rotekl s 292
body také šestý a J. Puhlovský s 291 body desátý. Tito jmenovaní vytvořili
družstvo a to získalo po sečtení výsledků 3. místo. I oni byli odměněni medailemi, pohárem a malým dárkem. Nervozita ovládla D. Kuchaře
a na výsledku to bylo znát. Příště to snad bude lepší. A nakonec nezbytné
foto a hurá domů.
Ještě objedeme několik málo závodů a je tu konec roku.
Všem přejeme radostné a klidné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí a pohody
do nového roku 2013.
SSK Sezemice
SPORTOVNÍ KYNOLOGIE – MISTROVSTVÍ SVĚTA FCI
Ve dnech 20.–23. 9. 2012 se konalo Mistrovství světa všech plemen v Zalaegerszegu (Maďarsko), kam se po náročné kvalifikace za ZKO Sezemice
kvalifikovala Dita Finsterle s fenou Forta Marko Gero jako CZ-03 a Jitka
Krupičková se psem Barney Lebensborn jako CZ-04. Reprezentační tým
byl pětičlenný. Závodu se zúčastnilo celkem 130 závodníků s nejlepšími
pracovními psy z celého světa. Jitka Krupičková a Dita Finsterle předvedly úžasnou práci a umístili se nejlépe z českého reprezentačního týmu.
V celkovém hodnocení Jitka Krupičková získala 277 bodů a obsadila 20.
místo a Dita Finsterle získala 274 bodů, což znamenalo 32. místo. Česká
republika pak obsadila celkově 6. místo. Příští Mistrovství světa všech plemen se koná v Roudnici nad Labem (Česká republika). Umístění závodníků ze ZKO Sezemice opět potvrzuje perfektní práci v přípravě a v tréninku
a opět ukazuje, že kynologové ze Sezemic jsou jak v České republice, tak
ve světě na té nejvyšší úrovni.
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zároveň vyhlášena reprezentace pro Mistrovství světa belgických ovčáků,
které se koná ve Slovinsku, kam postupuje za ZKO Sezemice jako CZ01 Tomáš Taubner, CZ-02 Michaela Kuncová a jako náhradník Jitka Krupičková. Česká reprezentace bude mít pravděpodobně jako na letošním
MS FCI dva zástupce ze ZKO Sezemice. Věříme, že se zde naši zástupci
určitě neztratí. Složení reprezentačního týmu pro Mistrovství světa belgických ovčáků je velmi silné a budeme držet palce k dosažení co nejlepšího
výsledku jak jednotlivců, tak celého reprezentačního týmu. Poděkování
za celou nadmíru úspěšnou sezónou patří všem, co se podílejí na výborném chodu kynologické organizace, na výcviku, obětují svůj volný čas,
jezdí podporovat a pomáhat závodníkům na akce. Výkony, kterých pak
v letošním roce dosáhli, mluví za vše. ZKO Sezemice má vítěze dvou výběrových závodů, mistra republiky belgických ovčáků, vicemistra republiky belgických ovčáků, mistra republiky všech plemen, 11. místo na MS
belgických ovčáků, 20. a 32. místo na MS všech plemen a dále pak řadu
krásných umístění z vrcholových závodů.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
– MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY BELGICKÝCH OVČÁKŮ
Mistrovství České republiky belgických ovčáků se letos uskutečnilo ve
dnech 5.–7. 10.2012 v Třeboni. Jelikož je zastoupení belgických ovčáků
v sezemické kynologické organizaci nejpočetnější, je tento závod velmi
sledovanou a prestižní akcí a je to zároveň závod, kterého se musí zúčastnit každý psovod, který se chce dostat do reprezentace pro MS belgických ovčáků. Za ZKO Sezemice nastoupil vysoký počet startujících a to:
Tomáš Taubner se psem D’Artagnan Lebensborn, Dita Finsterle s fenou
Forta Marko Gero, Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn, Michaela Kuncová se psem Jaguar de Alphaville Bohemia, Jan Jirásek se
psem Andreas Extra Temperament a Jana Krohová se psem Bommo Lebensborn. Závodu se celkem zúčastnilo 35 závodníků. Tomáš Taubner
obsadil první místo a stal se mistrem republiky s celkovým součtem 288
bodů (94/96/98). Byl mu udělen titul šampiona práce. Michaela Kuncová
obsadila celkově 2. místo s 288 body (94/97/97). Jan Jirásek pak obsadil
16. místo, Jitka Krupičková 19. místo a Jana Krohová 24. místo. Dita Finsterle bohužel odstoupila pro zranění. Tomáš Taubner si vítězstvím v tomto závodě zajistil přímý postup na Mistrovství světa belgických ovčáků
jako CZ-01, které proběhne na přelomu dubna a května ve Slovinsku.

Zástupci sezemické organizace opět obsadili ty nejvyšší příčky. Výborný
je i postupně zvyšující se počet závodních psů a účastníků vrcholových
závodů za ZKO Sezemice.
SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
– MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VŠECH PLEMEN
Posledním závodem letošní sezóny bylo Mistrovství České republiky všech
plemen, které proběhlo ve dnech 19.–21. 10. 2012 ve Velešíně. Na tento
závod se za sezemickou organizaci kvalifikovala z prvního postupového
místa Michaela Kuncová se psem Jaguar de Alphaville Bohemia a z druhého místa pak Tomáš Taubner se psem D’Artagnan Lebensborn. Dále
pak Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn a Dita Finsterle s fenou
Forta Marko Gero. Mistrem republiky se na tomto závodě stala Michaela
Kuncová s celkovým počtem 282 bodů (90/96/96) a odnesla si pohár
pro nejlepší poslušnost a obranu. Zároveň obdržela titul šampiona práce.
Na krásném 5. místě se umístila Jitka Krupičková s počtem s 271 body
(95/84/92) a na 6. místě Dita Finsterle s 270 body (90/90/90). Tomáš
Taubner se umístil na 14. místě. Po tomto posledním závodě sezóny byla

TJ SPARTAK SEZEMICE
TJ Spartak Sezemice – odbor SPV nabízí následující cvičení
Oddíl
Vedoucí
Den
Čas
Rodiče a děti Tereza Srazilová
čtvrtek 17.00–18.00
Žákyně
Anna Remešová,
pondělí 17.00–18.30
1.–5. třída
Alena Foglová, Šárka Eliášová
Žákyně
Anna Remešová,
čtvrtek 17.00–18.00
5.–9. třída
Alena Foglová
Žáci
Jan a Jar. Plecháčovi,
pátek
17.00–18.30
3.–7. třída
Pavel Veselý, Anna Remešová
Tanečky
– kurz
Martina Ptáčková
neděle 16.30–17.30
pro pokročilé
Renata Málková,
AE ženy
pondělí 18.30–19.30
Martina Ptáčková
AE ženy
Romana Jakoubková
středa
19.30–20.30
AE ženy
Renata Málková
čtvrtek 19.30–20.30
Zdravotní
Martina Ptáčková
úterý
18.30–19.30
cvičení
Relaxační
Jana Levinská
úterý
17.00–18.00
cvičení
Relaxační
Jana Levinská
pátek
17.00–18.00
cvičení
Muži mladší Petr Vlasák
úterý
20.00–21.00
Muži mladší Petr Vlasák
pátek
20.00–21.00
Muži starší
Martin Valenta
pátek
19.00–20.00
Florbal
Ivo Brett
neděle 18.30–20.00
Karate
Ivo Konečný
středa
18.00–19.30
Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice
Hledáme instruktorku cvičení žen se zaměřením – aerobik, P-class.
Další informace na MT 728 439 895 či e-mail: remanna@seznam.cz

Příjemné a klidné Vánoce,
v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost
Vám všem přeje za Sport pro všechny Anna Remešová
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www.sezemice.cz

Inzerce

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice

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

Nyní slevy od 15% do 30%

Komise sportu Vás zve
ve středu dne 9. 1. 2013 od 17.00 hod. na slavnostní
„Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“
za rok 2012.
Vyhlašování se koná v sále Města Sezemice.
Za komisi sportu Lic. Lenka Černá

Prodám byt 2+1 v Sezemicích, 60 m2 v I. NP. 1. vlastník. Cena dohodou. Informace na mobilu 603 302 402.

XIII. REPREZENTAČNÍ PLES

Svazek obcí Loučná Vás zve na

který se koná 25. ledna 2013 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Kostěnicích

K tanci a poslechu hraje taneční orchestr James Band z Hradce Králové
Bohatá tombola
Doprovodný program

Předprodej vstupenek na městských a obecních úřadech
Doprava zajištěna

Sezemické noviny vydává Město Sezemice, Husovo náměstí 790. Redakční rada: P. Mareš, M. Liduchová, P. Procházková.
IČO 274241. Příští číslo vyjde 22. 2. 2013. Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce.
Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

