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

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2014
přeje redakce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jménem zastupitelstva města, zaměstnanců městského úřadu i jménem svým.
Chtěl bych Vám poděkovat za vstřícnost a spolupráci v letošním roce, které si velmi vážíme.
V roce 2013 se nám podařilo zrealizovat několik projektů, které naše město již nutně potřebovalo.
Jako nejhodnotnější investiční akce bych připomněl zateplení a výměnu oken na Mateřské škole Pohádka
v Sezemicích, výstavbu dětského hřiště pod farou, opravu kanalizace u Základní školy v Sezemicích
a rekonstrukci chodníků na Husově náměstí.
Velice si vážím Vás, občanů, kteří se aktivně zapojujete do dění v našem městě a přisloučených obcích,
ať již tříděním odpadů nebo sečením trávy a úklidem sněhu na pozemcích města v místech, kam se naše
technika nedostane.
Poděkování patří i všem zaměstnancům Městského úřadu v Sezemicích jak z administrativní části,
tak i technické skupině, která se stará o úklid města a podstatnou část stavebních a montážních prací
ve městě.
Nesmím zapomenout ani na Městskou policii a sdružení dobrovolných hasičů. I jejich práce a pomoc
při řešení nenadálých událostí byla v letošním roce nepřehlédnutelná.
Užijte si všichni krásné vánoční svátky a závěr letošního roku a do nového roku 2014 vykročte tou
správnou nohou.
Martin Staněk, starosta města Sezemice
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Zprávy z radnice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 3. 12. 2013
Usnesení č. Z/54/5/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto schvaluje
Usnesení č. Z/55/5/2013
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/56/5/2013
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo důvodovou zprávu a podle § 12 z. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. schvaluje
1. rozpočet města Sezemice na rok 2014 o celkových příjmech ve výši
54 733 800 Kč, celkových výdajích 55 949 800 Kč a celkovém financování ve výši 1 216 000 Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2014 a to tak,
že stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do tříd 1, 2, 3, 4 a závazné ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapitálové výdaje dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
3. příspěvek příspěvkovým organizacím takto:
		 a) Základní škole v Sezemicích:
			 1. příspěvek na provoz ve výši 5 215 000 Kč
2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
		 b) Mateřské škole v Sezemicích:
			 1. příspěvek na provoz ve výši 2 450 000 Kč
			 2. příspěvek na investice ve výši 0 Kč
			 4. příděl do Sociálního fondu ve výši 300 000 Kč
			 5. p
 oskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným
k účasti na slavnostních aktech formou odměny a stanoví výši
příspěvku na úpravu zevnějšku v částce 150 Kč na osobu a den,
ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude poskytnut pověřeným osobám s účinností od 1. 1. 2014
II.	pověřuje Radu města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
1. schválením podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2014
2. schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2014 a stanovením
„Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné
členy zastupitelstva města v roce 2014“
3. rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním
žadatelům
4. přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města,
přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města
na rok 2014
III.	pověřuje zaměstnance Městského úřadu Sezemice v souladu s § 109
odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, plněním úkolů spojených s realizací rozpočtu na rok 2014
Usnesení č. Z/57/5/2013
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednala předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 9. 2013
Usnesení č. Z/58/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I.	schvaluje rozpočtové změny č. 1–14 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2013
II.	pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn
vzniklých k 31. 12. 2013 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upraveny ve výdajích na rezervu
III.	pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny vzniklé k 31. 12.
2013 v případě, že město obdrží dotaci pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Usnesení č. Z/59/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje
převod části pozemku p. č. 359/3 v k. ú. Veská
Usnesení č. Z/60/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 910/79 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/61/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	schvaluje převod části pozemku p. č. 910/17 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, nově označeného jako p. č. 910/112, o výměře 28 m2 z majetku manželů L a PV do majetku města za kupní cenu 100 Kč za m2,
veškeré náklady spojené s převodem části pozemku – geometrický
plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a další náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí město Sezemice
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II.	schvaluje převod části pozemku p. č. 910/18 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou nově označeného jako p. č. 910/113 o výměře 25 m2 z majetku GB, JM, PM a ZM do majetku města za kupní cenu 100 Kč za m2
za podmínek, že veškeré náklady spojené s převodem části pozemku
– geometrický plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí
a další náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí město Sezemice
Usnesení č. Z/62/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	mění v plném rozsahu bod II. usnesení č. Z/30/3/2013 ze dne 4. 6.
2013 takto:
	Zastupitelstvo města Sezemice schvaluje převod pozemku st. p. č. 676
o výměře 278 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávající je Město Sezemice a kupující jsou majitelé bytových
jednotek č. p. 588 – Miroslav Gombár, Marcela Gombárová, Čestmír
Krejčík, Hana Krejčíková, Radek Trojan, Petr Vlasák, Helena Valová,
všichni bytem Sezemice, Nejedlého 588 a Marcela Šrámková, bytem
Pardubice, Na Haldě 1857, přičemž kupní cena je stanovena ve výši
300 Kč/m2, za následujících podmínek:
1. kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a další případné náklady spojené s uzavřením smlouvy
2. k upující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní ceny
na účet města Sezemice
Usnesení č. Z/63/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	na základě žádosti manželů MS a DS souhlasí s úhradou kupní ceny
ve splátkách dle důvodové zprávy
II.	schvaluje kupní smlouvu o převodu st. p. č. 631 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou, kupní smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení
Usnesení č. Z/64/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	nesouhlasí se směnou pozemku p. č. 154/1, st. p. č. 29/2 a st. p. č.
31/2 v k. ú. Lukovna z majetku města Sezemice za pozemek p. č. 971
v k. ú. Sezemice nad Loučnou ve vlastnictví společnosti ZEAS, a. s.
Pod Kunětickou horou
II.	schvaluje převod zastavěných st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú.
Lukovna z majetku města Sezemice za kupní cenu 400 Kč za m2
III. ukládá
1. zveřejnit záměr města prodat st. p. č. 29/2 a st. p. č. 31/2 v k. ú.
Lukovna
2. předložit zprávu týkající se prodeje pozemků st. p. č. 29/2 a st. p. č.
31/2 v k. ú. Lukovna zastupitelstvu města
Usnesení č. Z/65/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	bere na vědomí nabídku ze dne 21. 10. 2013
II.	schvaluje přijmout do vlastnictví města Sezemice pozemek p. č. 927/4
v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví pana VL a pozemek p. č.
985/27 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví paní ZK. Převod
z vlastnictví VL a ZK bude uskutečněn formou darovací smlouvy
III.	schvaluje převod následujícího majetku z vlastnictví firmy VL do majetku města Sezemice:
1. komunikace včetně zpevněných ploch na pozemcích p. č. 927/4,
938/4, 938/3, 985/27, 938/13 vše v k. ú. Sezemice nad Loučnou
2. inženýrské sítě – veřejné osvětlení, kabelová televize a rozhlas, vodovod a kanalizace na pozemcích p. č. 927/4, 938/4, 938/3, 985/27,
938/13, 985/21, 1142/5, 1802/5, 1802/1 vše v k. ú. Sezemice nad
Loučnou včetně všech souvisejících pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy formou kupní smlouvy za celkovou kupní cenu
ve výši 15 000 Kč včetně DPH
Usnesení č. Z/66/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci jednání, týkající se výkupu pozemků od spoluvlastníků RK, TK a MK
II.	trvá na svém usnesení č. Z/44/4/2013 ze dne 10. 9. 2013
III.	rozhodlo, že nebude směňovat pozemky ve vlastnictví města za pozemky p. č. 660/15 a části st. p. č. 1 vše v k. ú. Velké Koloděje ve spoluvlastnictví RK, TK a MK
IV.	rozhodlo, že stanovisko tohoto usnesení je konečné
Usnesení č. Z/67/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
I.	souhlasí se zrušením věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku p. č. 446/8 v k. ú. Veská, které bylo zřízeno pro Město Sezemice jako osobě oprávněné
Usnesení č. Z/68/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a přijímá od
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Sezemice, Nešporova 272, Sezemice, IČ 75036673, dar – budovu č. p. 566 – bývalá moštárna
ovoce v k. ú. Sezemice nad Loučnou, budova je na pozemku ve vlastnictví
města st. p. č. 597 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
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Usnesení č. Z/69/5/2013
Zastupitelstvo města
I.	bere na vědomí a souhlasí s tím, aby na základě usnesení ZM č. Z/44/
5/2010 ze dne 14. 9. 2010, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou manželům I a PT,
byla na základě jejich výzvy podepsána příslušná kupní smlouva, když
doposud bránila uzavření této smlouvy objektivní překážka probíhajícího správního řízení
II.	doporučuje, aby v textu smlouvy bylo uvedeno doposud probíhající
správní řízení, když za této okolnosti manželé I a PT pozemek kupují,
a to bez ohledu na výsledek tohoto správního řízení
Usnesení č. Z/70/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo zprávu týkající se odpadového
hospodářství a
I.	bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
rok 2014
II.	rozhodlo pro období roku 2014 výši místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů neměnit (místní poplatek je stanoven ve
výši 500 Kč na jednoho poplatníka)
Usnesení č. Z/71/5/2013
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.	ruší část usnesení č. Z/49/5/2011 ze dne 4. 10. 2011, a to bod 1. 2,
který se týká pojmenování ulice č. 2 – ulice Boční
II.	schvaluje název ulice Pod Marčákem (prodloužení stávající ulice
Pod Marčákem) na pozemku p. č. 390 a 377/43 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou
Usnesení č. Z/72/5/2013
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
I.	schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního výboru
a kontrolního výboru a za výkon funkce člena komisí v roce 2013 pro:
Finanční výbor
12 000 Kč
Kontrolní výbor
10 000 Kč
Komisi sportu
49 000 Kč
Komisi pro občanské záležitosti
47 000 Kč
Komisi kultury a školství
37 000 Kč
Komisi zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti
24 000 Kč
Redakční radu
16 000 Kč
Komisi likvidační
4 000 Kč
Komisi pro projednávání přestupků
1 000 Kč
II.	pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým členům výborů a komisí, případně občanům, kteří spolupracují s výbory
nebo komisemi, a to s přihlédnutím na návrh předsedů výborů a komisí
Usnesení č. Z/73/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I.	schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2014
bez výhrad
II. rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve
dnech 4. 3. 2014, 3. 6. 2014, 9. 9. 2014 a 2. 12. 2014 od 17.00 hod.
Usnesení č. Z/74/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a schvaluje
plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2014
Usnesení č. Z/75/5/2013
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a souhlasí
s poskytnutím příspěvku pro rok 2014 ve výši 300 Kč na jízdné městské
hromadné dopravy (seniorpasy) pro občany, kteří mají trvalý pobyt na
území města Sezemice a jsou starší 70 let
Usnesení č. Z/76/5/2013
Zastupitelstvo města Sezemice po projednání
I.	mění přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Pohádka, Sezemice, celková cena nemovitého majetku je 7 895 055,52 Kč, celková
cena movitého majetku je 199 998,00 Kč
II. mění přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy
Sezemice, okres Pardubice – celková cena nemovitého majetku je
51 247 994,73 Kč, celková cena movitého majetku je 1 976 614,00 Kč

POZVÁNKA

Město Sezemice ve spolupráci s komisí sportu
si Vás dovoluje pozvat na „Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“
ve středu dne 8. ledna 2014 od 17.00 hodin v sále města Sezemice.
Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá

Informujeme
Informace pro seniory
V období od 6. 1. 2014 do 8. 1. 2014 do 10.00 hod. mohou senioři nad
70 let odevzdat v pokladně Městského úřadu Pardubickou kartu k dobití.
Půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 2014
Rada města na zasedání dne 10. 12. 2013 vyhlásila výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2014. Půjčky
se poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek.
Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 16. prosince
2013 do 24. ledna 2014. Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru
u p. Vohradníkové. Informace budou poskytnuty i na tel.: 466 741 014,
mobil 606 752 926
Romana Vohradníková, vedoucí FO
Poplatek za provoz systému nakládání s odpady (TKO)
v roce 2014
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2014 alespoň
polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2014. Celý poplatek je splatný nejpozději do 31. 8. 2014. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2014 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.
Hana Volfová – tel.: 466 741 015
Provozní doba Městského úřadu Sezemice
v době od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013
Pondělí – 23. 12. 2013
Pátek – 27. 12. 2013
Pondělí – 30. 12. 2013
Úterý – 31. 12. 2013

úřad uzavřen
úřad uzavřen
8.00–15.00
úřad uzavřen

Několik slov k odpadům…
Úvodem bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří poctivě třídili komunální odpady a tím pomohli získat nemalou finanční částku do odpadového hospodářství města. Za získané prostředky z třídění včetně odměny za nejlepší třídící město do 5000 obyvatel v Pardubickém kraji byly
zakoupeny nové kontejnery, čtecí zařízení a koše na psí exkrementy. 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 2014.
Občanům, kteří platí místní poplatky včas a ve správné výši a jsou současně zapojeni 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
sleva ve výši 1 Kč za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince do 30. listopadu. Při uplatnění slevy
v roce 2014 se bude vycházet ze sledovaného období od 1. prosince
2012 do 30. 11. 2013. Sleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč.
Prosincový pytlový svoz se uskuteční 3. 1. 2014.
Svoz komunálního odpadu budou i nadále na základě výběrového řízení, které proběhlo v listopadu 2013, zabezpečovat SmP-Odpady a. s. Svoz
bude prováděn nadále každý sudý týden v úterý v Sezemicích, Lukovně,
Dražkově a Počaplech a ve středu ve Veské, Kladině a Velkých Kolodějích.
Sběrná nádoba musí být označena známkou nejpozději do konce března 2014. Po tomto datu již svozová firma nádobu bez označení nevysype.
Známky se budou vydávat po zaplacení místního poplatku v pokladně MÚ
na odboru správy majetku a životního prostředí (dále jen SM a ŽP) v 1. patře zdejší radnice. Na známce je vyznačena velikost sběrné nádoby a číslo
popisné. Nádoby, které nebudou takto označeny, nebudou vysypány.
Dále připomínáme, že i v roce 2014 bude ve vegetačním období
každé pondělí prováděn svoz posekané trávy uložené před domem
v tvz. Biopytlích. Biopytle jsou biologicky rozložitelné bílé pytle, které lze
za 24 Kč/ks zakoupit na OSMaŽP. Doporučujeme, aby noví zájemci o svoz
informovali vždy do pátku před svozem mailem nebo telefonicky OSMaŽP,
který zabezpečí, aby byl svoz u nich proveden.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití
adventního období a úspěšný rok 2014.
Odbor SM a ŽP

Kulturní akce v Sezemicích
Ohlédnutí za podzimními akcemi…
Sezemáci všech věkových kategorií se rozhodně v posledních týdnech nenudili a mohli si vybrat z pestré nabídky kulturních aktivit.
Ti nejmenší se skvěle bavili na lampionovém průvodu nebo na tradiční Mikulášské besídce. Zkrátka nepřišli například i milovníci tance. Podzimní taneční pro partnerské dvojice pod vedením manželů
Šimkových byly zakončeny velice pěkným věnečkem. Pestrá nabídka
zboží, ať už staršího nebo nového, byla tentokrát v rámci podzimních
trhů obohacena o vlastní výrobu skleněných perel. Málokterá žena či
dívka odcházela bez tohoto originálního dárku. Společně jsme se také
sešli u vánočního stromu, abychom si popřáli klidné vánoční svátky.
Nechyběl ani svařáček a vánoční ohňostroj. V rámci Dne pro dětskou
knihu jsme s dětmi poznávali písmenka a spoustu nových knížek.
Sál Sezemického domu se proměnil také v kino. Premiéru zde měla
nová česká komedie Obchodníci. Některé scény tohoto filmu se točily
ve Veské a také v Sezemicích.
Jsme moc rádi, že si najdete čas zastavit se, popovídat si, zatančit…
Děkujeme srdečně všem, kteří nám tyto akce pomáhají připravovat.

Zlatá neděle opět v Sezemickém domě…
Vloni jsme se společně sešli den před Štědrým večerem v sále Sezemického domu. Kromě dětského sboru Rolnička pod vedením Radky
Svatoňové a za hudebního doprovodu Jiřího Kožnara jsme si zazpívali se zpěvákem Bohušem Matušem. Protože se vám tento program
moc líbil, dovolujeme si vás pozvat i letos, tedy v neděli 22. prosince
od 17.00 hodin opět na tento koncert. Na pódiu nebude chybět ani
náš krásný vánoční betlém.
Po skončení programu si kromě příjemné předvánoční pohody můžete domů odnést i Betlémské světlo. To do Sezemic přivezou opět
naši skauti.

Jak na Nový rok, tak po celý rok…
Toto rčení je určitě výstižné pro tradiční novoroční setkání se svařákem a s pěknými písničkami. Tak tedy krátce – 1. ledna od 15.00 hod.
sál Sezemického domu – hrát a zpívat bude opět Živaňanka.
Pojďme společně prožít 2 hodiny z prvního dne roku 2014.
Těšíme se na Vás.

Vážení a milí spoluobčané, jménem komise školství a kultury vám všem přejeme hodně radosti a pohody v rámci vánočních svátků,
pevné zdraví a spoustu pohody v roce 2014. Děkujeme za vaši přízeň, velice si jí vážíme a budeme velice potěšeni se s vámi potkávat
i v následujícím roce.
Majka Schillerová, komise školství a kultury

Farnost
Drazí spoluobčané!
Advent je obdobím přípravy na Vánoce, v tradici chápané jako příchod Božího
Syna na svět. On sám později řekl: „Přišel jsem, abyste měli život (věčný)
a abyste ho měli v plnosti“. V něm naši dědové, otcové a matky nalézali vzor
dokonalé lásky. Božsky milovat mělo být naším štěstím, nosným tématem
lidského života. Ne materiální konzum, jak se nám to snaží podsouvat
média přetížená reklamou. Škoda, že jim v tom tak účinně nahrává
freudovská mystifikace zredukovaného blaha na prožitek smyslné
slasti. Nezřízený sex a všechny přeexponované touhy po rozkoších pěti
smyslů následně rozkládají schopnost být spravedlivý, čistý v souladu
s přirozeným stavem prostředí. Návazně pak utrpí i ctnosti, jako
je: střídmost, mírnost, trpělivost, ale i obětavost a píle. Stačí
reflektovat současný stav velké části mládeže a společnosti.
To nejvzácnější, co Bůh daroval světu i člověku, je právě život.
Tak jako rodiče předávají život svým dětem, život v našem
vesmíru byl analogicky předán od Toho, jenž ho má sám
v sobě. Nejdříve však byly stanoveny zákony (každý zákon
předpokládá zákonodárce), a tak byly připraveny vhodné
podmínky. Všechno, co vnímáme smysly, má v základu
neviditelnou strukturu principů. Pokud budou člověkem,
tvorem schopným jakékoliv volby, respektovány, život
bude vzkvétat. Ale když se lidé postaví proti onomu
vyššímu řádu přirozenosti, stávají se něčím jako
„architekti kultury smrti“.
Řád našeho vesmíru, jeho složitost a provázanost rozkrývají a dosvědčují vědci všech oborů.
Vesmír má inteligentní design. Nevím, nakolik
si kdo dovede představit, že by jeho tvůrcem
byl chaos? Teorie darwinismu dělá sice z chaosu otce řádu, ale jenom pro část lidstva, vyznavače tohoto kvazivědeckého náboženství.
Ateista je totiž věřící. Ale v neexistenci Boha.
Protože nemá žádný usvědčující důkaz pravdivosti svého tvrzení, nese ho pouze vírou. Škoda, že nezná i jiná Darwinova tvrzení se šílenými následky na historii
lidstva! Darwin například podřizuje morálku vývoji, z čehož plyne, že
kdyby favorizovaná skupina obcházela morálku ve prospěch vyšší kvality
budoucího pokolení, je to z pozice nadřazenosti v pořádku. A Hitler to
zkusil i v praxi.
Monogamie – život jednoho muže s jednou ženou byla označena už tehdy za překonanou. Ve jménu rozmanitosti genofondu prý lidstvo přichází
o možné variace křížení. Garance otcovské výchovy vlastního syna se tím
hrubě atakuje. Chudák žena, ověšena různými dětmi bez zodpovědné
pomoci trvalého partnerství. Vrcholem absurdity Darwinova vědeckého
bádání je lítost nad vyplýtvanou energií na neduživé lidi, na všechny ty
útulky a sociální zařízení, která odčerpávají favorizované skupině síly
pro jejich budoucnost.
Ale vraťme se k Vánocům. Podle největší skupiny lidí stejné světonázorové orientace, křesťanů (téměř 2 mld.), je mimořádná Boží péče zaměřena na člověka. Dříve, než ho Bůh stvořil, připravil mu krásnou a plodonosnou přírodu, aby byla zdrojem jeho tělesných sil. A pro jeho štěstí
kromě přírody mu daroval rodinu. Bůh chce, aby každý člověk přicházel
na svět do láskyplného a uspořádaného rodinného společenství. Pokud
tomu tak není, jde o neštěstí nebo o lidské selhání. Nedomilovanost
nás deformuje ještě v raném dětství. Během celého života má člověk
v rodině prožívat mnoho forem lidského štěstí. Začíná to štěstím dítěte,
které se v náručí otce a matky cítí velmi bezpečně a bezstarostně. Ono
růstem a dospíváním dozrává a mění se na štěstí zamilovaného manžela
nebo manželky a později na štěstí užitečného otce a matky. Nakonec je
to štěstí prarodičů, pokud jim je dopřáno radostně hledět na své dobře
vychované potomstvo, jak si zodpovědně počíná. Každou etapu lidského
štěstí zabezpečuje uspořádaná rodina. Ona je stavební cihličkou zdravé,
dobře fungující demokratické společnosti. Dá se demokracie udržet bez

morálky? A co víc prospěje přijetí a vnitřnímu osvojení si morálky? Bič,
nebo láska?
V této adventní a vánoční době je slavena Láska, která přišla na svět, aby
svou obětí obnovila řád hříchem narušený. Bůh nám tím velmi zřetelně
dává najevo, co znamená v jeho očích rodina. Pohled na Nazaretskou
rodinu ať nás vybízí k tomu, abychom pro zachování rodiny udělali vše,
co je v našich silách. Jako Nazaretská rodina chránila dítě útěkem do
Egypta, tak i my jsme povinni za každou cenu chránit zdravý vývoj dětí
před nebezpečnými ideologiemi „architektů kultury smrti“. Není to
riskantní dělat ze sebe pokusná zvířata? Posbírejme a stavějme spíše
na moudrosti našich předků.

Krásné a pokojné vánoční svátky
K neodmyslitelné tradici spojené s vánočními svátky patří zvyk obdarovávat své nejbližší v předvečer svátku Narození Páně dárky, které Ježíšek
ukládá pod ozdobený vánoční stromeček.
Vánoční svátky i v dnešní poněkud uspěchané době jsou protkány řadou krásných lidových tradic a v neposlední řadě i zimních radovánek, které
společně utvářejí jedinečnou vánoční atmosféru.
Pod pomyslný vánoční stromeček pokládáme několik historických obrázků spojených s vánočním časem a s paní Zimou v Sezemicích.
M. Balcar

Hostinec U Stárků v roce 1908 pamatujeme z dob pozdějších
jako sezemický biograf

Zasněžený sezemický kostelíček, leden 1941

Na klouzačce, 1942

V 60. letech se bruslilo na umělém kluzišti
vybudovaném na sokolském hřišti

Zima přišla do Kladiny, leden 1949

Holičství a kadeřnictví pana Bubeníka, 1942
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Snímek z roku 2011

10

Základní škola se hlásí
Co se dělo na naší škole v uplynulých dvou měsících? Čtvrťáci navštívili
dopravní hřiště, kde si v praxi vyzkoušeli dosavadní teoretické znalosti
z dopravní výchovy. Dopravní policista je nejprve s podrobným výkladem
provedl po hřišti a potom sami absolvovali jízdu na kole. Dodržet všechny
zásady nebylo pro některé děti vůbec jednoduché.
Na žáčky druhé a třetí třídy čekala poznávací soutěž, při které si ověřovali
znalost různých druhů rostlin, keřů a stromů. Soutěže se zúčastnily i děti
z družiny.
Naše mladé zdravotnice zavítaly na pozvání pana starosty Martina Staňka
a místostarosty Vlastimila Plecháčka na radnici. Byly pochváleny za vzornou reprezentaci školy a města v republikovém kole hlídek mladých zdravotníků, kde skončily na 2. místě. Na radnici zdravotnice zavzpomínaly na
soutěž, obdržely pamětní list a dárek jako poděkování.
V sedmých třídách proběhla další část preventivního programu PPP Ústí
nad Orlicí, který byl zaměřen na soužití žáků ve třídě a vzájemnou spolupráci.
Mnoho radosti si žáci užili při oslavách svátku HALLOWEEN. Co my o tomto svátku víme? Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví
31. října. Tento svátek má kořeny v prastaré pohanské tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den.
Noc z 31. 10. na 1. 11. nesla název magická noc Samhain podle keltského
boha Samhaina, který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých. Magičnost této noci spočívala v tom, že Keltové věřili, že se v ní stírá hranice
mezi mrtvými a živými a že je možné tuto noc s mrtvými komunikovat.

Ve čtvrtek 31. října přichystali žáci 8. B „Halloweenské“ dopoledne pro
žáky prvního stupně. Trochu se bát a zasoutěžit si přišli žáci prvních, druhých a třetích tříd. Odvahu prokázali už při vstupu do tělocvičny, kdy
byli přivítáni duchy, strašidly, zombie i pohádkovými bytostmi. Při vstupu
obdrželi kartičku, na kterou se zaznamenávalo splnění soutěžních úkolů
pomocí razítek. Úkolů bylo sedm a osmý byl bonusem. Děti nosily na lžíci
oči, ovazovaly se jako mumie, skládaly strašidelné obrázky atd. Bonusovým úkolem byla stezka odvahy. Všichni si za svou statečnost a šikovnost
odnesli drobné dárky a sladkosti. Dopoledne v halloweensky vyzdobené
tělocvičně se vydařilo a užili si ho malí i velcí školáci. Žákům 8. B patří poděkování za přípravu této akce, po které byli tak unaveni, že přespali ve
škole. Tomuto svátku se věnovaly i jiné třídy, dýňová světýlka nám zpříjemňovala školní dny.
Ve dnech 9.–11. října se uskutečnila v prostorách školy Humanitární sbírka pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Celou akci zorganizovali
společně žáci 3. A a 5. B s třídními učitelkami. Děti samy předaly potřebné
informace ostatním spolužákům ve škole a tím si vyzkoušely své komunikační dovednosti. Všem, kteří jste se do sbírky zapojili, děkujeme.
Žáci devátých tříd se zúčastnili výukového programu Hrou proti AIDS, který byl zaměřen na prevenci nechtěného těhotenství a sexuálně přenosných infekcí. Akci opět připravila Střední zdravotnická škola v Pardubicích.
Opět jsme se připojili k veřejné sbírce CPK – CHRPA. Sbírka slouží na nákup a výchovu koní pro hiporehabilitaci. Peníze získané prodejem hlavolamů „Motanice“ byly odeslány na konto jmenované organizace.
Žáci 6. ročníků se zúčastnili dějepisné exkurze v Archeoparku Všestary.
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Jsme rádi, že žáci sami hledají možnosti, jak pomáhat mladším spolužákům. Na Mikuláše si domluvili a připravili program pro děti na 1. stupni.
V dopoledních hodinách Mikuláš v doprovodu anděla a čertů roznášel
dětem do jednotlivých tříd dárečky a vyzýval děti k pěknému chování
a i ke zlepšení prospěchu ve škole.
Na odpoledne si žáci (nebo vlastně čerti, andělé a Mikuláš) připravili pro
družinové děti skutečně pěkný program. Na výzvu členů Školního parlamentu se sešli zájemci a ve spolupráci s vyučujícími připravili kvalitní Mikulášský program. Především žáci 9. B nachystali kulisy čertovského obydlí,
soutěže, napekli perníčky, připravili si masky a zajistili odměny. Soutěžící
obdrželi soutěžní kartu a pak na ně čekala stanoviště s čertovskou krabicí,
zdobili perníčky, skládali andělské puzzle, v pytlích se snažili doskákat až
do pekla, házeli „svatozáří“, zasmáli se u soutěže s čertovským ocáskem,
trefovali se do Mikulášových vousů a házeli čertovskými kostkami. Děti
za splnění úkolů dostaly drobné ceny. Odpoledne bylo prosyceno radostí,
smíchem dětí a vůní perníčků. Děkujeme všem žákům a dospělým, kteří
se na této akci podíleli. Pořadatelé obdrželi také sladkou odměnu.

V průběhu podzimu proběhly různé sportovní akce, naši žáci se zapojili
do Ligy škol v orientačním běhu, výborně si vedli také v přespolním běhu,
kde se nejvíce dařilo starším žákyním. Chlapci se zúčastnili turnaje v malé
kopané.
Ve školní družině mají děti stále bohatý program, paní vychovatelky pro
ně připravují velmi pěkné akce, při kterých se děti dobře baví a které rozvíjejí jejich zájmy.
Ve středu 4. prosince se konal v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích
koncert klientů denního stacionáře Slunečnice v Pardubicích, klientů
Domova pod Kuňkou Ráby a pěveckého sboru Rolnička při ZŠ Sezemice.
V milé atmosféře jsme vyslechli vánoční písně a lidové koledy, návštěvníci
si mohli zakoupit i adventní věnce a výrobky ze stacionáře.
Zveme vás na tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Rolnička
při ZŠ Sezemice a jeho hostů. Koncert se koná 25. prosince 2013
od 17.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.
Na závěr jménem vedení školy přejeme všem čtenářům krásné a klidné
vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a pohody do nového roku.
Mgr. Stanislava Plecháčková
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Zprávy z mateřské školy
Jak jsme Vás již informovali v minulém článku, začátek letošního školního
roku se nesl ve znamení rekonstrukce hlavní budovy mateřské školy a přilehlé malé školičky. Nyní naše malé kamarády a jejich rodiče vítá školka
„v novém kabátku“, ve veselé barvě oranžové.
Od listopadu byly zahájeny nadstandardní aktivity (tzv. kroužky): angličtina pro předškoláky, angličtina pro nejmenší, keramika, taneční kroužek,
sportovní – míčové hry a oblíbená tvořeníčka pro rodiče a jejich děti.
Začátkem listopadu proběhl tradiční „Barvičkový týden“, kdy si děti procvičily poznávání barev, naučily se společnou písničku a vyrobily velkou
barevnou dýni. Každé oddělení mělo svou barvu, ve své barvě si vyrobily
obrovské pastelky. Jednotlivé dýně byly zavěšeny ve spojovací chodbě na
hlavní budově naší mateřské školy.

Další listopadovou akcí byl projekt „Chceme jíst zdravě = chceme se cítit
dobře“. Naším cílem bylo seznámit děti se správnými stravovacími návyky,
se správným způsobem života, zejména péči o zdraví. Seznámily se s tím,
co je důležité pro správný rozvoj pohybových schopností a rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. Projekt byl zahájen přednáškou o zdravé výživě
lektorkou z celorepublikového projektu „Zdravá pětka“. V tomto týdnu
děti navštívily společně se svými p. učitelkami prodejnu potravin, kde si
ukázaly a vysvětlily důležitost správného výběru potravin a škodlivost jednotlivých potravin. V návaznosti na návštěvu prodejny si děti druhý den
samy vyrobily zdravou pomazánku ke svačině a následně připravily i ochutnávku pro své rodiče.
V druhé polovině měsíce listopadu byli předškoláci na zámku Potštejn,
kde se vydali na cestu do Betléma prostřednictvím hraného příběhu, jehož byli součástí. Pro malé děti je připraven prosincový výlet do Pardubic
do výstavní síně Mázhauz s názvem „Peklo“.
Velmi významnou listopadovou akcí bylo slavnostní předávání nově zrekonstruované mateřské školy. Vše proběhlo za přítomnosti představitelů
města Sezemice (p. Staňka, p. Plecháčka a dalších členů), za mateřskou
školu p. ředitelka Veronika Machatá a další zaměstnanci. O průběhu této
akce informoval Pardubický deník a týdeník Pernštejn.
Tradiční Mikulášská nadílka se konala 5. 12. 2013 v dopoledních hodinách za přítomnosti naší „Mikulášské družiny“. Děti si domů odnesly balíček, kterým je obdaroval sám Mikuláš.
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Děti v Mateřské škole Pohádka se zimy bát nemusí
Ve II. polovině letošního roku bylo provedeno dlouhou dobu potřebné
zateplení hlavní i vedlejší budovy Mateřské školy Pohádka včetně výměny
oken a venkovních dveří. Po získání příslibu dotace ve výši 45 % uznatelných nákladů v červnu 2013 proběhlo v období červenec–srpen 2013
výběrové řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na
dodavatele stavby. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 dodavatelů, vítězem
se stala společnost MARHOLD a. s. Pardubice. Smlouva s touto společností
byla podepsána 30. srpna 2013. V září 2013 proběhla výroba oken a dveří
a přípravné práce na zateplení, v průběhu října, kdy se na stavbě pracovalo
12 hodin včetně sobot a nedělí, bylo provedeno kompletní zateplení včetně montáže nových oken a venkovních dveří. Ve volební pátek 25. října
2013 zmizelo lešení od budov a my jsme se mohli kochat novým pláštěm
obou budov. Během následujícího týdne byly všechny práce dokončeny,
staveniště vyklizeno a dne 31. října v souladu se smlouvou dílo předáno.
Řečí obchodního zákoníku byla investiční akce „Zateplení objektů Mateřské školy v Sezemicích“ provedena řádně a včas.
Hlavní budova MŠ byla postavena v roce 1973, doposud zde neproběhla
žádná rekonstrukce a stav této budovy a především havarijní stav oken
po rekonstrukci vnějšího pláště přímo volal. Vedlejší budova tzv. Školička
byla dokončena v roce 1959, proběhlo v ní několik úprav a rekonstrukci
pláště si také zasloužila.
Rozpočtované náklady byly téměř 5 500 000 Kč, skutečné však necelých
5 000 000 Kč.
Závěrem je nutné poděkovat společnosti MARHOLD a. s. a především
stavbyvedoucím p. Čermákovi a p. Vápeníkovi za velmi dobrou organizaci
práce, řízení stavby a za ochotu provádět bourací práce mimo provozní
dobu MŠ.

A nakonec to nejdůležitější: Velice děkujeme rodičům dětiček za ochotu
řešit dle možností omezený provoz MŠ a především všem zaměstnankyním MŠ vedeným p. ředitelkou Machatou, které po celou dobu rekonstrukce byly ochotny a schopny řešit věci za provozu, a proto si nové
pěkné prostředí určitě zaslouží.
Vlastimil Plecháček

ký klub Vaňáse
s
t
k
Dě

www.detsky-klub-vanasek.cz

Všichni se ovšem nejvíce těší na vánoční besídku, která proběhne 17.–18.
prosince od 15.30 hodin v sále městské radnice Sezemice, kam jste
všichni srdečně zváni.
Za celou mateřskou školu Vám přejeme příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2014 hodně zdraví a štěstí.

Připravujeme pro Vás herní prostor pro Vaše děti.
Mnoho zajímavých akcí a kroužků.
Dětský klub Vaňásek nabídne Vám a Vašim dětem alternativu,
jak aktivně a tvořivě trávit volný čas.
Od února 2014 nás naleznete na adrese
Husovo náměstí 92 v Sezemicích. Přijďte se podívat do našeho
nově otevřeného Dětského klubu Vaňásek. Těšíme se na Vás!

www.sezemice.cz
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Občanská iniciativa
Setkání Občanské iniciativy „Za rozvoj Sezemic“
se zástupci samosprávy města
Dne 7. 11. 2013 došlo k setkání představitelů občanské iniciativy (dále jen
OI) se zástupci samosprávy p. Staňkem a p. Plecháčkem s cílem projednat
podněty občanů směřující ke zlepšení života ve městě.
Úvodem bychom měli říci, kdo jsme. OI vznikla s cílem upozornit a pokud
možno zastavit nesmyslný projekt gigantické Bioplynové stanice. Po splnění tohoto cíle jsme se rozhodli pokračovat v činnosti a upozorňovat
na neduhy našeho města a přinášet náměty ke zlepšení kvality života ve
městě i v přisloučených obcích. Hlavními představiteli jsou pánové Novák,
Vavřina, Kožnar, Knaute, Čeloudové, Filipi a další občané především z okolí ulice Severní.
Byla projednávána následující témata:
1) Přírodní park směrem k akvaduktu
2) Situace na křižovatce „U Kovomatu“
3) Špatný stav komunikace směrem na Rokytno
4) Špatný stav chodníků a veřejných prostranství
5) Možnosti snížení rychlosti na silnicích I. a III. třídy ve městě
6) Hluk ve městě všeobecně a při akcích na hřišti
7) Likvidace odpadů ze zahrad
8) Kvalita městského rozhlasu
9) Požadavek na maximální délku záruční doby u investičních akcí
Z obsahu projednávaných témat považujeme za potřebné informovat občany nejen o námětech, ale i o společném hledání možných řešení.
1) Přírodní park směrem k akvaduktu
Podle občanů není akvadukt a jeho okolí chloubou města a vynaložené
prostředky nenaplnily jejich očekávání. Zástupci města konstatovali, že
provádí opatření ke zlepšení stavu této technické památky, a to především vybudováním přístupové cesty. Vytvoření parkové úpravy brání to, že
přilehlé pozemky nejsou v majetku města. Zájem města směřuje ke zlepšení okolí a celkového výrazu akvaduktu. OI doporučila jednání s majiteli
přilehlých pozemků, aby ke zkulturnění této památky, která zde stojí od
roku 1892 a která je zapsána v seznamu Národního památkového ústavu,
přispěli (např. pravidelným sekáním trávy a pod.). Dále bylo doporučeno instalovat informační tabuli o historii akvaduktu a jeho významu jako
křižovatce vodních cest. V souvislosti s touto otázkou bylo navrženo jednat s majiteli zarostlých parcel u hřiště v zájmu vzniku odpočinkové zóny
a změny rázu krajiny.
2) Situace na křižovatce „U Kovomatu“
Často kalamitní situace v dopravních špičkách na křižovatce ulic Masarykova a Havlíčkova, kde jsou neustálé fronty aut v důsledku neprůchodnosti ve směru od Časů. Občané i město problém těžce nesou a město
hledá řešení. Úvahy směřují ke světelné regulaci, ale to naráží na nedostatek finančních prostředků a na legislativní potíže. Na jednání bylo navrženo provést finanční a technickou analýzu možných řešení, včetně hledání
možnosti finanční podpory.
3) Špatný stav komunikace směrem na Rokytno
Velmi špatný stav komunikace III. třídy od kruháku celou Masarykovou
ulicí směrem na Rokytno volá po zásadním řešení. Zástupci města informovali OI, že jednali na SÚS ve věci rekonstrukce silnice na Rokytno s tím,
že je v plánu (snad příští rok), ovšem zaručenost příslibu je vázána na dostatek finančních prostředků ze strany SUS.

4) Špatný stav chodníků a veřejných prostranství
Byl konstatován žalostný stav chodníků v centru města, včetně prostranství před hasičárnou. Je uvažováno s investičním úvěrem (současný úvěr
města bude v roce 2014 splacen) s tím, že by část prostředků mohla jít na
opravu chodníků. V současné době je připravována projektová dokumentace na rekonstrukci Tyršova náměstí. Dnešní stav ukazuje, že podceněné
je především centrum města. Návštěvníci si často dělají první dojem při
průjezdu nebo první návštěvě a např. prostor před hasičárnou není dobrou vizitkou města.
5) Možnosti snížení rychlosti na silnicích I. a III. třídy ve městě
Regulace rychlosti ve městě a zejména vrácení nepochopitelně odstraněné čtyřicítky na příjezdu od Časů bez vědomí města je jednou z možností
zvýšení bezpečnosti občanů a především dětí. OI trvá na podání žádosti
o vrácení značky s ohledem na fakt, že byla správně umístěna při vjezdu
do nebezpečného prostoru u školy a obchodu, současně se OI pozastavuje nad tím, že její odstranění nebylo předem konzultováno s městem.
Případného jednání o navrácení značky jsou zástupci OI připraveni se
na kompetentních místech zúčastnit. Na výjezdu z obce směrem Rokytno
OI doporučuje častější policejní měření ve prospěch rozpočtu města, zejména v ranních hodinách, kdy se na konci obce jezdí 90 km/hod. a více.
Byla diskutována možnost instalace značky 40 km/hod. na části sjezdu
směr Rokytno.
6) Hluk ve městě všeobecně a při akcích na hřišti
Město zajistí v souladu s vyhláškou města dodržování nočního klidu u pořádaných akcí na hřišti i při provozu barů a restaurací. OI bude monitorovat, a pokud se situace nezlepší, bude navrhovat důraznější řešení.
Garantem nočního klidu by měla být především městská policie, která
v případě nekázně musí konat.
7) Likvidace odpadů ze zahrad
Byla projednána otázka, kam se zeleným odpadem ze zahrad? Řešením je
stávající možnost nákupu tzv. „zelených, ve skutečnosti bílých ekopytlů“
na Městském úřadě za 24 Kč / kus s individuálním oznámením požadavku
na odvoz. V průběhu vegetačního období probíhá svoz každé pondělí.
Podrobnosti budou uveřejněny v Sezemických novinách. Toto řešení považuje OI za racionální a je nutné ho prosadit do myšlení lidí.
8) Kvalita městského rozhlasu
Pokud jde o ozvučení města, pak někde je výrazné a jinde není rozhlas
slyšet. Zástupci města připravují projekt k řešení tohoto problému. Postup
bude projednán na dalším setkání.
9) Požadavek na maximální délku záruční doby u investičních akcí
OI předložila kategorický požadavek prosazování co nejdelších záruk do
smluv s externími dodavateli (u stavebních prací nejméně 5 let) se zavedením kontroly kvality díla cca 1 měsíc před skončení záruční doby s cílem,
aby bylo dodáno to, co bylo zaplaceno. V případě, že nebudou zachovány
vlastnosti sjednané ve smlouvě, tak provádět nekompromisní reklamace
vad a zajistit jejich odstranění. Taková praxe nebyla zatím zavedena (stačí
se rozhlédnout). OI nabízí možnost podílet se na přípravě smluv uzavíraných městem, aby byl vytvořen právní podklad pro sledovaný účel.
Závěrem je nutné konstatovat, že OI vnímá pozitivně snahu města zřídit poradní orgán k vypracování „Střednědobého plánu důležitých akcí“
s tím, že na činnosti tohoto orgánu se budou podílet i občané. Je předpoklad, že bude-li OI oslovena, tak se do této činnosti zapojí. Dále OI vnímá
pozitivně činnost starosty p. Staňka a místostarosty p. Plecháčka z hlediska setkávání s občany (i mimo vlastní Sezemice) a jejich hledání podnětů
pro zvýšení kvality života občanů. Účastníci se dohodli, že další setkání
zástupců OI se samosprávou města bude v I. čtvrtletí 2014. Setkání bylo
účastníky hodnoceno pozitivně.
Poznatky a doporučení za OI zpracovali M. Novák a J. Vavřina

www.sezemice.cz
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15 let vycházíme pro Vás…
…ano, uplynulo již patnáct let od vydání prvního čísla
Sezemických novin (celkem bylo vydáno 85 čísel a 1 speciál).
Za tuto dobu se několikrát obměnila redakční rada
a přes jednobarevný tisk jsme se dostali až barevnému,
na kvalitnějším papíru a s lepším grafickým zpracováním.
Chtěl bych poděkovat všem dopisovatelům, kolegům v tiskárně
a s vámi čtenáři se těším na další Sezemické noviny…

č. 6/2013

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

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2014

Petr Mareš, redakční rada
rok 1998

1

přeje redakce

rok 2013

www.sezemice.cz
Krásné Vánoce z knihovny
V posledním článku tohoto roku z městské knihovny bychom rádi zhodnotili a shrnuli práci v naší knihovně tak, jak bývá tradicí. Rok 2013 byl
opravdu rušný jak na akce, tak na změny. Skutečná čísla budeme mít
k dispozici až po skončení roku, ale už teď můžeme říct: Uskutečnili jsme
vše, co jsme pro Vás chystali, od besed pro základní a mateřské školy,
přes Pasování prvňáčků, školení pro seniory, vyhlášení čtenářů roku až po
odpoledne pro ženy a práci klubu Betlémáček. Některé akce se u Vás staly
velmi oblíbenými a tím hojně navštěvovanými, což nás samozřejmě velice
těší. Proto jsme je začali pořádat společně s městem Sezemice, abychom
zlepšili a zkvalitnili jejich průběh… rozsvícení stromečku, lampionové průvody, vítání a loučení s prázdninami… Samozřejmostí bylo také připojení
knihovny k celostátním projektům, jako Den pro dětskou knihu, Týden
knihoven, V září světlušky září, Březen měsíc čtenářů apod. Vyzkoušeli
jsme i několik nových akcí – ať už to byla setkání nad voňavými bylinkami
či povídání o očistných kůrách, přivítali jsem různé hosty, spisovatele i cestovatele a sami zavítali třeba mezi malé cvičence do tělocvičny. Prostřednictvím těchto akcí jsme se Vám, čtenářům a uživatelům, snažili přiblížit
nejen knihy, ale i čtenářství a knihovnu. Z Vašich řad díky těmto akcím
stále přibývá těch, kteří přijdou do knihovny s žádostí o pomoc se psaním životopisu, odesláním oscanovaného dokumentu nebo prostě stráví
čekání na autobus v příjemném prostředí dětského i dospělého oddělení,
které jsme pro Vás nechali vymalovat a zkrášlit. Naším cílem je, abyste byli
spokojeni, a proto pro Vás rádi vybíráme a nakupujeme nové knihy. Jsme
tu pro Vás a byli bychom rádi, kdybyste se stali součástí Městské knihovny
Sezemice i v roce 2014. Proto se Vás ptáme na Vaše nápady a připomínky.
Jen tak můžeme plnit Vaše přání. A kdy jindy než v tento předvánoční čas.
Pro tento rok jsou knižní přání splněna, malý „Betlémáčci“ už své dárky
také dostali, oddělení dostala nové kabáty, zbývá jen přání.
Upřímně Vám přejeme, a to nejen našim spolupracovníkům a přátelům,
členům naši velké „knihovnické“ rodiny, ale samozřejmě Vám všem pevné
zdraví, moře lásky, štěstí a hlavně chuť ještě začínat a zažít nové věci.
Ať je rok 2014 pro Vás jen dobrý…
Petra Procházková, Iva Říhová
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Sport
Střelecký klub Sezemice
Přátelská atmosféra vládla 12. 10. na naší střelnici. Pro 21 závodníků
se pořádal letošní poslední pistolový závod „Sezemický podzim“ v disciplíně SP 30 ran. Setkali se tu staří dobří známí střelci, kteří si rádi popovídají a předají si různé vlastní zkušenosti. Ale jak se ocitnou na palebné
čáře, jde vše stranou. V mužské kategorii si z našich pistolářů nejlépe vedl
Tomáš Rotrekl. První příčku si zasloužil za nástřel 269 bodů. Na pátém
a šestém místě skončil Luděk Sůra a Vladimír Ouzký.
V kategorii Ženy – dorost – veteráni jsme měli velkou účast. Mladý pistolář Jakub Forman si zajistil krásné 1. místo za nástřel 282 bodů. Hned za
ním, tedy na 2. místě skončila s 270 body Stanislava Hozáková. F. Čihák
byl šestý, K. Málková sedmá a dále pak V. Hájek, B. Teplý, J. Adamová,
V. Štěrbová a L. Adam. Závody šťastně skončily a všichni nás ujistili, že se
opět setkáme příští rok na jarních soutěžích.
V sobotu 26. 10. se pistoláři T. Rotrekl, B. Teplý, V. Hájek, S. Hozáková
a K. Málková zúčastnili „Střeleckého festivalu“ na střelnici v Pardubicích. Přestože byla hustá mlha, závod SP 5 + 30 ran se uskutečnil. S. Hozáková v kategorii Ženy – veteráni – dorost s přehledem nastřílela 270 bodů
a zvítězila. Na třetí příčku si dosáhl V. Hájek a na sedmou B. Teplý. V kategorii Muži – senioři – junioři si slušným nástřelem 272 bodů pojistil
2. místo T. Rotrekl, osmá skončila K. Málková.
V Týništi se rozjela pětikolová regionální liga a v Chrasti bojujeme o putovní pohár. S ostravským trenérem Tomečkem odjeli J. Forman, L. Hrobařová, K. Procházková a V. Štěrbová na dvoudenní vzduchovkové závody
„GRAND PRIX LIBEREC“.
Do Brandýsa nad Labem jezdíme velice rádi. Je tam dobré zázemí pro
střelce a hlavně bohaté a krásné ceny pro zúčastněné. To si myslí i ostatní trenéři střeleckých klubů a naše omladina měla co dělat, aby obstála
v sobotu 23. 11. v tak velké konkurenci. V disciplíně VzPu 30 ran vleže
– chlapci do 12ti let si nejlépe vedl J. Puhlovský. Svým výkonem 299 bodů
si zajistil 1. příčku na stupních vítězů. S 296 body se na čtvrtém místě

Vánoce s domácími mazlíčky
Jsou před námi vánoční svátky a Nový rok – dny plné rachejtlí a ohňostrojů. Naše zvířátka většinou ale neprožívají díky tomu moc pohodové
období. Mají totiž více než 10x citlivější sluch než lidé. Mezi zvířaty jsou
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 strážnici Městské policie měli co nejméně starostí. Poraďte se případně
i se svým veterinářem. Pokud byste i přesto měli svého kamaráda hledat,
první kontakt by měl být právě na Městskou policii, případně vedení okolních obcí, na útulky nebo veterinární lékaře. Stejně tak nebuďme lhostejní, pokud se do naší blízkosti dostane nějaká ta ztracená zvířecí dušička.
Děkujeme všem ohleduplným majitelům a milovníkům zvířat.
Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice

Hasiči Sezemice
Blíží se konec roku a s ním bilancování toho uplynulého. Z pohledu hasičů
Sezemice byl uplynulý rok poměrně rušný. Zásahová jednotka vyjížděla
k 23 výjezdům. Jednalo se o zásahy při hašení požárů a technickou pomoc,
jako byla pomoc při zmírňování a likvidaci povodní v Dolních Ředicích,
Komárově a Holicích, preventivní zákrok při ekologické havárii v Dašicích,
nebo spolupráce s městem Sezemice při zajišťování humanitární pomoci
pro obce Rudník a Velké Žernoseky. K tomu, aby byly výjezdy úspěšné a přinesly pomoc rychle a kvalitně, přispívá i pravidelná každotýdenní údržba
a vylepšování požární techniky, kterou mají hasiči k dispozici. Neopomenutelnou činností zásahové jednotky je i zajišťování preventivních požárních hlídek na kulturních akcích pořádaných ve spolupráci s městem, nebo
které jsou pořádány ve víceúčelovém sále radnice v Sezemicích.
Pokud máte zájem se seznámit s technikou, kterou disponujeme, můžete
přijít na „Poslední startování 2013“, které se uskuteční v pátek, 27. 12.
2013 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici.
Jako již každoročně pořádají 11. ledna 2014 Hasiči Sezemice první ples
v začínající plesové sezoně, na který jste srdečně zváni.
Celý rok 2013 potom vyhodnotí hasiči Sezemice na své výroční schůzi
24. ledna 2014 od 19.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
Na závěr nám dovolte popřát Vám vše nejlepší v novém roce a nám
samotným co nejméně výjezdů.
Jiří Kolář, starosta hasičů Sezemice
Ladislav Mohaupt, velitel zásahové jednotky

umístil F. Rotrekl, desátý byl R. Rážek, patnáctý V. Vinkler a začátečníci
F. Rážek dvacátý první a M. Krupica dvacátý čtvrtý. V družstvech v disciplíně VzPu 30 ran chlapci do 12ti let ve složení J. Puhlovský, F. Rotrekl
a L. Vyhnálková jsme skončili na 2. místě. Druhé družstvo složené V. Vinkler a bratři Rážkové bylo čtvrté. V dívkách do 12ti let jsme měli zastoupení v L. Vyhnálkové, která si nástřelem 292 body získala 5. místo a elévka
N. Licková se „urvala“ a za 283 body obsadila 7. místo. Měli jsme zastoupení i v disciplíně VzPu 40 ran vstoje dorost. K. Procházková slušně nastřílela a za 375 bodů si vystoupila na 2. příčku. Na čtvrtou „bramborovou“
dosáhla s 374 body L. Hrobařová, osmá byla V. Štěrbová a O. Kamenickému se nedařilo a zbylo na něj dvacáté místo. Ze závodů jsme si odváželi
zlatou a dvě stříbrné medaile a slíbili jsme, že přijedeme opět na jaře.
SSK Třebeš Hradec Králové pořádal 30. 11. v tělocvičně ZŠ letošní poslední závod „HRADECKÁ DIABOLKA“ pro děti do 12–14ti let. Trenér
F. Čihák nominoval i začátečníky N. Lickovou, N. Koubkovou, M. Krupicu,
F. Rážka a J. Šmardu. Soutěžilo 41 závodníků v disciplíně VzPu 30 ran
vleže v kategorii mladší žáci do 12ti let.
Na výsledkové listině se objevila jen jedna třístovka a tu nastřílel náš J. Puhlovský. Krásný výkon. Dále čteme: 6. místo – L. Vyhnálková – 296 bodů,
8. místo – F. Rotrekl – také 296 bodů, 9. místo – R. Rážek – 293 bodů
a V. Vinkler byl šestnáctý. Ostatní se umístili v druhé polovině výsledkové
listiny. Vítězům byly předány medaile, ale i ostatní soutěžící nebyli ochuzeni. Z rukou ředitele závodu si přebrali malou sladkou odměnu.
Blíží se konec roku a my, Sezemičtí střelci Vám všem přejeme pěkné prožití svátků vánočních i novoročních. V novém roce 2014 hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů v osobním i sportovním životě.
SSK Sezemice
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Sportovní kynologie
Mistrovství světa belgických ovčáků
Mistrovství světa belgických ovčáků se konalo 30. 4.–5. 5. 2013 ve slovinském Koperu. Účastnilo se ho 29 zemí celého světa a celkem tedy 113
závodníků, kteří představovali špičku současné světové kynologie. Česká
republika byla zastoupena 6 účastníky, z nichž 2 reprezentanti jsou členy
naší kynologické organizace ZKO Sezemice. Po splnění vysoce obtížných
kvalifikačních podmínek se to podařilo Tomáši Taubnerovi se psem D’Artagnan Lebensborn a Michaele Kuncové se psem Jaguar de Alphaville Bohemia. Mistrovství světa belgických ovčáků patří k nejnáročnějším kynologickým soutěžím na světě. Po absolvování prvního kola, které je tvořeno stopou, poslušností a obranou, postupuje 20 nejlepších závodníků do
druhého kola, kde musí opět podstoupit disciplíny poslušnost a obranu.
Velkým úspěchem je proto postup Tomáše Taubnera do první dvacítky
s 279 body ze 300, kde vybojoval 19. místo s bodovým ohodnocením
164 bodů z celkových 200. Michaela Kuncová se pak umístila na skvělém
22. místě s celkovým počtem 273 bodů.

Mistrovství České republiky všech plemen
Mistrovství České republiky všech plemen psů probíhalo 7.–9. 6. 2013
v Třebíči. Celkem se účastnilo 43 závodníků z celé České republiky a za
naši ZKO Sezemice se kvalifikovala Michaela Kuncová se psem Jaguar de
Alphaville Bohemia, Dita Finsterle s fenou Forta Marko Gero, Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn a dále pak Tomáš Taubner se psem D’Artagnan Lebensborn. Všichni závodníci ZKO Sezemice předvedli výborné
a přesné výkony, z čehož vyplynulo i jejich nádherné umístění. Michaela
Kuncová vyhrála s celkovým počtem 288 bodů (94/96/98) z maximálně
možných 300 bodů a stala se tak mistrem republiky. Odvezla si také ocenění za nejlepší poslušnost. Dita Finsterle s 286 body (97/90/99) obsadila
skvělé 3. místo a získala pohár za nejlepší obranu. Obě závodnice se tak
kvalifikovaly na mistrovství světa, které se tento rok koná v Roudnici nad
Labem. Na pěkném 9. místě se potom umístil Tomáš Taubner s celkovým
počtem 276 bodů a na 16. místě Jitka Krupičková s 267 body.
Mistrovství světa FCI
Mistrovství světa FCI je určené pro všechna plemena psů a letošní rok
byla jeho pořadatelstvím pověřena Česká republika. Konalo se 19.–22. 9.
2013 v Roudnici nad Labem. Za Českou republiku bylo vybráno celkem
5 reprezentantů, kteří museli absolvovat velmi náročné kvalifikační soutěže. O to větším úspěchem je, že 2 z těchto reprezentantů pocházeli
ze ZKO Sezemice. Jednalo se o Michaelu Kuncovou se psem Jaguar de
Alphaville Bohemia, která se kvalifikovala jako CZ-01 a Ditu Finsterle s fenou Forta Marko Gero, která se kvalifikovala jako CZ-03. Mistrovství se
účastnilo 36 zemí a celkem 127 závodníků, kteří představovali nejlepší
psovody celého světa. Obě naše závodnice předvedly skvělé a profesionální výkony. V konečném hodnocení získala Dita Finsterle 281 bodů z maximálně možných 300 a obsadila výborné 12. místo. Tímto výsledkem se
umístila nejlépe z celého českého reprezentačního týmu a její umístění je
nejlepším výsledkem České republiky na mistrovství světa všech plemen
za několik posledních let. Michaela Kuncová pak obdržela 266 bodů, což
znamenalo celkově 54. místo. Výsledky našich závodníků ze ZKO Sezemice jasně potvrzují vysokou úroveň kynologie v Sezemicích, a to nejen
na úrovni České republiky, ale také na úrovni světové.
Mistrovství České republiky belgických ovčáků
Posledním závodem letošního roku bylo Mistrovství České republiky belgických ovčáků, které se konalo ve dnech 19.–20. 10. 2013 v Chanovicích. Celkem se ho účastnilo 31 závodníků, z nichž 7 závodníků bylo ze
ZKO Sezemice, a to: Martin Plecháček se psem Antrax Ostraryka, Michaela Kuncová se psem Jaguar de Alphaville Bohemia, Jaroslava Kadlecová
s fenou Anita Andraste Bergerbel, Roman Šťastný se psem Apollo Glitch,
Martin Slovák se psem Aki Ostraryka, Beata Štýbrová s fenou Juki Tarkatan
a Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn. Všichni naši závodníci podali v těžké konkurenci nádherné výkony, které svědčí o jejich budoucím
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růstu. Martin Plecháček se stal mistrem republiky s celkovým součtem 290
bodů (96/96/98) a také obdržel pohár za nejlepší poslušnost. Michaela
Kuncová obsadila 7. místo s 275 body a vyhrála pohár za nejlepší obranu.
Jaroslava Kadlecová pak obsadila 10. místo, Martin Slovák 15. místo, Roman Šťastný 16. místo a Beata Štýbrová 26. místo. Jitka Krupičková byla
bohužel diskvalifikována. Po tomto závodě byla vyhlášena reprezentace
pro Mistrovství světa belgických ovčáků, kam postupuje za ZKO Sezemice
jako CZ-01 Martin Plecháček, CZ-05 Dita Finsterle a CZ-06 Michaela Kuncová. Letošní rok byl pro ZKO Sezemice jedním z nejúspěšnějších. Vyhráli
jsme Mistrovství republiky všech plemen i belgických ovčáků, obsadili jsme
12. místo na Mistrovství světa všech plemen a 19. a 22. místo na Mistrovství světa belgických ovčáků. Máme také řadu vítězství a umístění z dalších
vrcholových závodů. Za tyto výkony patří poděkování nejen všem členům
ZKO Sezemice, kteří se podílejí na výcviku a pomáhají závodníkům, ale
také městu Sezemice za jeho podporu a poskytnutí zázemí.
Prosport Sezemice
Pro kanoistický klub Prosport Sezemice již hlavní sezóna skončila, nicméně závodníci nezahálí a na pravidelných trénincích zlepšují svoji fyzickou
kondici během a posilováním a v pádlovacím trenažeru pilují techniku
pádlování.
Běh byl hlavní náplní posledního letošního soustředění, které se konalo
během posledního prodlouženého říjnového víkendu. Krásná příroda Jizerských hor v okolí přehrady Souš poskytuje ideální podmínky pro běžecké tréninky, proto se závodníci na toto místo vypravili již počtvrté v řadě.

V pátek 1. listopadu proběhlo na loděnici v Lukovně tradiční podzimní
zavírání vody. O hudbu k poslechu i tanci se jako každý rok postarala skupina Medvědi, nechyběl raut ani bohatá tombola. Letošní ročník byl ale
výjimečný účastí některých členů ze vzdálených klubů – z Kadaně a z Ostrožské Nové Vsi. Nezavírala se tak pouze voda z Labe, ale také voda z řeky
Ohře a z jezera Kunovská tabule.
V rámci zimní přípravy se závodníci 1. prosince zúčastnili Mikulášského
běhu na Bradech u Jičína. Přestože v cíli na závodníky čekal Mikuláš s čertem, všichni závodníci trať zdárně dokončili.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali za podporu všem členům klubu, závodníkům, rodičům a ostatním příznivcům kanoistiky.
Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2014.
Prosport Sezemice
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Fotbal Sezemice
A-tým: 4. pozice, 24 bodů, skóre 24:19. Po solidním startu přišla série
proher, často smolných. Vše vyvrcholilo prohrou s nováčkem z Nasavrk.
Poté se štěstí společně s herní pohodou přiklonilo na naši stranu. Těsná výhra v utkání proti Rosicím nás nakopla a výsledkem je pěkné čtvrté místo.
Díky sázce s trenéry pak poslední domácí zápas museli oba Petrové (Málek
a Bělohubý) odkoučovat v oblecích.
P.

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

(Prav)

1.

Luže

13

11

1

1

34:10

34

(13)

2.

Nasavrky

13

8

2

3

37:20

26

(8)

3.

Vysoké Mýto B

13

7

3

3

24:16

24

(6)

4.

Sezemice

13

7

3

3

24:19

24

(6)

5.

Chroustovice

13

7

1

5

17:16

22

(4)

6.

Zámrsk

13

6

3

4

32:19

21

(0)

7.

Řečany nad Labem

13

6

2

5

16:19

20

(-1)

8.

Rohovládova Bělá

13

6

1

6

32:23

19

(-2)

9.

Tým

Mnětice

13

5

3

5

30:30

18

(-3)

10.

Rosice nad Labem

13

5

1

7

22:27

16

(-2)

11.

Kameničky

13

4

2

7

19:25

14

(-7)

12.

Dobříkov

13

3

1

9

21:35

10

(-8)

13.

Přelouč B

13

2

2

9

17:29

8

(-10)

14.

Holice B

13

0

3

10

10:47

3

(-18)

B-tým: 6. místo, 20 bodů, skóre 20:27. Začátek sezóny byl velmi tristní.
Moravany nás jasně přehrály 0:7. Špatný začátek však předznamenal postupný vzestup výkonnosti mužstva, které hlavně se slabšími soupeři neztrácelo body. Škoda několika těsných proher. Výsledek mohl být ještě
o něco lepší. Přesto nám naše „béčko“ udělalo velkou radost i tím, že konečně začalo trénovat spolu s A-týmem. Pokud nasazení vydrží, máme se
v jarní části na co těšit.
Rk.

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

(Prav)

1.

Horní Ředice A

13

11

1

1

36:10

34

(13)

2.

Dražkovice

13

10

0

3

33:19

30

(9)

3.

Mikulovice B

13

8

2

3

33:12

26

(5)

4.

Moravany B

13

7

2

4

46:24

23

(5)

5.

Torpedo

13

7

2

4

34:25

23

(2)

6.

Sezemice B

13

6

2

5

20:27

20

(-1)

7.

Jaroslav

13

5

4

4

22:21

19

(1)

8.

Opatovice B

13

5

2

6

24:25

17

(-1)

9.

Tým

Vysoké Chvojno

13

4

3

6

17:20

15

(-6)

10.

Litětiny A

13

4

3

6

21:29

15

(-3)

11.

Ostřetín

13

4

1

8

26:41

13

(-8)

12.

Pardubičky B

13

3

3

7

22:29

12

(-6)

13.

Staré Hradiště B

13

2

2

9

15:34

8

(-10)

14.

Veliny

13

0

3

10

10:43

3

(-15)

Dorost
5. místo, 22. bodů, skóre 43:28. Dorost se vzhledem k nižšímu počtu
našich hráčů „spojil“ s družstvem ze Chvojence. Přestože tento stav má
k ideálu daleko a stále dochází k určitým potížím, hrají kluci pěkný fotbal.
Škoda jen občasných zbytečných či smolných proher. Doufáme, že na
jaře se situace stabilizuje jak ku prospěchu hráčů, tak i oddílů a fanoušků.
Starší žáci
2. místo, 18 bodů, skóre 25:11. Ve starších žácích si to rozdávají v podstatě jen tři mužstva a těmi jsou Horní Jelení, Sezemice a Prosetín. Naši
jsou zatím druzí se ztrátou 3 bodů na první Horní Jelení. Uvidíme, jestli
se na jaře zadaří a kluci vybojují první místo. Rozhodně jim to přejeme!
Mladší žáci
2. místo, 16 bodů, skóre 32:10. Situace je u mladších žáků podobná jako
u starších. 2. místo za Horním Jelením. Mladší žáci však mají ještě jeden
zápas k dobru. Navíc je potřeba smeknout před těmi kluky, kteří jsou
schopni a ochotni vzhledem k menšímu počtu hráčů nastoupit za obě
žákovské kategorie.

U-10: Přípravka U-10 odehrála na podzim 7 zápasů s bilancí 5 výher, 1 remíza, 1 prohra se skóre 88:47. Kluci většinou předvádějí pěkný kombinační fotbal, kterým přehrávají soupeře. Remizovali jsme s věčným rivalem
v Horním Jelení a prohráli na umělé trávě s AFK SKP Pce. V obou případech proti nám nastoupili hráči ročníku 2003. My máme v mužstvu pouze
dva hráče 2003 a zbytek 2004 a 2005. Přesto jsme zdaleka nebyli horším
mužstvem. Přes zimu budeme trénovat v tělocvičně. V březnu pojedeme
na tradiční soustředění do Rzů v Orlických horách. Na jaře už nastoupíme
bez nejlepšího střelce Denise Sušila, který přestoupil do FK Pce. Tímto mu
přejeme hodně úspěchů v novém působišti.
U-8: Naši nejmenší fotbalisté odehráli celý podzim v 6 hráčích, tzn. prakticky bez střídání. Potřebujeme doplnit kádr o šikovné kluky ročníků 2005
a 2006. V prvním zápase se nám nejmladší potěr předvedl gólovou střelnici čítající 14 gólů. Překvapení bylo veliké jak u kluků, tak u nás, rodičů.
Kluci během podzimu předvedli v několika zápasech, že fotbal je kombinační hra. Několik přesných kombinací zakončených střelou na bránu. Jen
tak dál. Jsou to šikulové, kteří se sem tam mají ještě problém soustředit
na hru. Ale oni dorostou a v dalších kategoriích se prosadí. Vždyť už v kategorii U-10 je to fotbal a na klucích je znát každý půlrok. Ze sedmi zápasů mají 5 výher a 2 těsné prohry při skóre 77:29. Začali jsme trénovat
v tělocvičně a přípravu zakončíme soustředěním.
Podrobnosti na webu spartak.websnadno.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem trenérům i hráčům za nemalý
čas, který fotbalu věnují. Na předváděné hře to je znát. Dále děkujeme
také našim věrným fanouškům, kteří jsou svými výjezdy na zápasy našich
mužstev známí v širém okolí. Přesto se právě této skupiny týká jedna
smutná zpráva. Po konci půlsezóny nás navždy opustil jeden z našich nejvěrnějších, pan Bartášek. Budeme na něj vzpomínat.
Filip Mezera, Tomáš Karel
Již VI. ročník Memoriálu Petra Jelínka
V pátek 15. listopadu uspořádal místní Spolek omrzelců již 6. ročník
Memoriálu Petra Jelínka v sálové kopané.
V rámci sportovního večera vzpomněli omrzelci na své zesnulé kamarády
Petra Jelínka, Pepu Procházku a Mildu Zahálku.

Sportovní úroveň turnaje obohatila již tradiční účast oddílu mladších
mužů. V turnaji bojovala 4 družstva s celkovým počtem 16 hráčů. Vyhráli
ti nejmladší ve složení Roman Srazil, Martin Srazil, František Plaček a Petr
Vlasák a se stejným počtem bodů se jako druhé umístilo družstvo ve složení Petr Jelínek, Pavel Jelínek, Michal Jelínek a Martin Valenta.
Na dodržování pravidel dohlížel sbor rozhodčích ve složení Olda Ševčík,
Mirek Gombár, Václav Schejbal a Slávek Šalanda.
Při zahajovacím ceremoniálu byla za dlouholetou a nezištnou spolupráci
s omrzelci oceněna sezemická knihovnice Petra Procházková.
M. Balcar

Krásné a pohodové svátky vánoční,
v novém roce zdraví, štěstí
a spokojenost
přeje Sport pro všechny
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Inzerce
Tradiční prodej
vánočních kaprů
v Lukovně 1 kg/75 Kč

Otevřeno denně od 9.00 do 20.00 hodin
24. prosince – 9.00–12.00 hodin
Bližší informace na tel.: 606 222 507

Servis plynových kotlů

Vít Centner

533 22 Býšť 150

tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

od 13. ledna 2014
přijme uklízečku na ½ úvazku
Žádost s životopisem posílejte, prosím,
na adresu: ZŠ Sezemice, Jiráskova 664
nebo doručte osobně do kanceláře školy
nejpozději 10. ledna 2014

ZŠ Sezemice

Bližší informace na tel.: 607 149 370

Svazek obcí Loučná Vás zve na

který se koná 31. ledna 2014 od 20.00 hodin v Kulturním domě ve Slepoticích

XIV. REPREZENTAČNÍ PLES

K tanci a dobré zábavě hraje skupina RENONC
• Předtančení • Překvapení po vesnicku • Bohatá tombola •

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 28. 2. 2014. Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce.
Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

