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Václav Havel
Jen málo kdo nezaznamenal, že 18. 12. 2011 zemřel první porevoluční
český prezident, pan Václav Havel. Úmrtí jedné z významných osobností
české politiky, veřejného života i umělce zasáhlo nejen českou společnost,
ale i velkou část světa. Také v Sezemicích jsme na tohoto výjimečného člověka
vzpomínali a připojili se k mnoha místům, kde občané mohli vyjádřit
svoji soustrast podpisem kondolenčních listin. Tyto byly umístěny
v Městské knihovně Sezemice a na Městském úřadu Sezemice.
Listiny byly pak zaslány Kanceláři Václava Havla. Tato děkuje
všem za projevenou účast a společně s paní Dagmar Havlovou
zaslala tento děkovný dopis.
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Zprávy z radnice
Na tradičním novoročním setkání jsme nezmokli….
Do Nového roku 2012 jsme vstoupili s řadou předsevzetí, ale i s řadou
obav, se svými rodinami a s přáteli. Ale ne se všemi jsme se v prvních minutách nového roku měli možnost potkat. O to více jsme se těšili na tradiční odpolední novoroční setkání. Po loňských dobrých zkušenostech
s rozsvícením vánočního stromečku jsme připravili vše stejně tak. Svařáček a čaj, úvodní slovo pana starosty Kopeckého, jen hudební vystoupení
tentokrát v podání dechové hudby Živaňanky. Jenže člověk míní a počasí
mění – těšně před patnáctou hodinou se silně rozpršelo. Nám to ale nevadilo. S Živaňankou jsme vyhlásili akci „kulový blesk“ a během deseti
minut jsme byli všichni na sále. Přítomní se měli možnost posadit, shodit
několik vrstev teplého oblečení, zpívat a u toho popíjet již zmiňovaný
svařáček nebo čaj. Nikomu nevadilo, že se tento koncert konal bez „společenského oblečení“ hudebníků nebo diváků. Naopak, atmosféra byla
úžasná, zpívalo se a diskutovalo skoro až do 18. hodiny. Dle vašich reakcí
jsme zahájili dobře a slíbili jsme si, že příští rok už nebudeme spoléhat
na sníh, déšť ani mráz a potkáme se zase v Sezemickém domě. Sice se
říká, že konec dobrý, všechno dobré, ale dovolím si trochu tato slova pozměnit – ať je tento rok stejně tak dobrý jako jeho začátek.

příklad obor Mechanik plastikářských strojů se těší stejné podpoře jak ze
strany kraje, tak i ze strany společnosti REHAU Moravská Třebová. Už žáci
prvního ročníku tak budou pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto
jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to i na úrovni jednotlivých
odborných škol a konkrétních zaměstnavatelů.
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru oboru
vzdělávání bylo správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a společenskou prestiž.
Vaše Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství,
kulturu a památkovou péči

Gratulace
Padesát let společného života
oslavili začátkem ledna manželé Polednovi ze Sezemic.
Hodně zdraví, klidu a pohody jim do dalších společných let
přejí dcery Majka a Jiřka s rodinou.

Marie Schillerová, komise školství a kultury
Akce v Sezemicích
Začátek roku patřil tradičně několika plesům a společenským setkáním.
Město Sezemice pro vás připravuje i pro nadcházející měsíce řadu tradičních i nových kulturních a sportovních akcí. Věříme, že si vyberete a přijdete se podívat a pobavit se. Opět se budeme snažit vybrat pro každého
něco. Vloni se nám výběr dle vašich ohlasů snad povedl. Věříme, že vás
ani letos nezklameme. Trochu se jen potýkáme s informovaností o akcích.
Bližší informace o nich můžete najít uvnitř Sezemického zpravodaje,
na městských nástěnkách, na kabelové televizi a také na webu města
– www.sezemice.cz.
Těšíme se na vás
Město Sezemice vás zve ….
Po loňské úspěšné podzimní zkoušce blešího trhu vás tímto zveme na jarní jarmark, a to v sobotu 24. března od 9 do 15.30 hodin do sálu Sezemického domu. Většina z nás má doma řadu nových nebo zachovalých věcí
a oblečení. Nevíte, co s nimi, a druhým by třeba pomohly a udělaly radost.
Dáváme vám proto tuto možnost. Prodejci si mohou stůl předem objednat od 10. března u paní Procházkové – Městská knihovna Sezemice. Součástí jarmarku bude také velikonoční dílna a prodej velikonoční výzdoby.
V pátek 30. března vás zveme od 20 hodin na Společenský večer města
Sezemice. O dobrou zábavu se jistě postará trojice skvělých muzikantů
– Wječná žízeň. Kromě dobré hudby se můžete mimo jiné těšit na módní
přehlídku, na taneční překvapení připravené Martinou Ptáčkovou a sezemické štěstíčko.

Kam po škole?
Staňte se mistry svého oboru
Milí žáci,
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem životě. Chvíle, kdy se spolu
se svými rodiči budete rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to nejen s ohledem na vaše
studijní předpoklady, praktické dovednosti a schopnosti, ale i na potřeby
naší společnosti na trhu práce.
Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy žáky střední odborné školy nebo učiliště. Učte se a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte
práci, která vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol a především
aktuální poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné veřejnosti.
Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá
nejvíce. Jejich seznam je konzultován s úřadem práce, hospodářskou
komorou i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení klademe největší důraz
na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání:
Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická Pardubice)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ
stavební a VOŠ stavební Vysoké Mýto)

O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s velkým
potenciálem. Uvedené obory jsou zařazeny do systému stipendií a na-

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
Červen 2011: Lukáš Dobeš, Ladislav Halda, Robert Holub
Červenec 2011: Andrej Bubeník, Veronika Lohýnská,
Daniel Rudolf, Ondřej Šinták, Pavel Hanuš,
Šimon Pašťalka, Anita Kumpanová
Srpen 2011: Vanesa Marešová, Tereza Josková,
Denisa Andrlová, Ondřej Chudý
Říjen 2011: Martina Řezníčková, Ondřej Mohaupt,
Karolína Srazilová, Eva Francová
Listopad 2011: Aleš Klouček
Prosinec 2011: Lada Čeloudová
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních
údajů svého děťátka.
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Zprávy z mateřské školy
Přijímací řízení od školního roku 2012/13
Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Sezemice si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně mateřské školy a vyplněné žádosti odevzdají v den
zápisu ředitelce mateřské školy.
(rodiče dětí nepřijatých v loňském školním roce musí opět zažádat o nové
přijetí)
K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky s místem pobytu v obci
Sezemice, Dražkov, Kladina, Koloděje, Lukovna, Počáply a Veská a přednostně děti s trvalým pobytem v obci Sezemice, Dražkov, Kladina, Koloděje, Lukovna, Počáply a Veská.
Další podmínky přijímacího řízení jsou v kompetenci ředitelky mateřské
školy.
Předpokládaný termín zápisu: 2. a 3. 4. 2012
Více informací: www.mssezemice.cz
tel.číslo: 466 931 075
e-mail: ms.sezemice@ tiscali.cz
Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče a děti na „Den otevřených dveří“, který se koná
2. 3. 2012 od 8.00–11.30 hod. v areálech školy

v kategoriích A2, B1 a B1+. Naši školu vzorně reprezentoval Vítek Macháček – žák 9. B, který v kategorii B1 obsadil krásné čtvrté místo. Ceny pěti
nejlepším finalistům předávali sponzoři soutěže a také paní primátorka
města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková.
Dne 6. ledna ukončila družina vánoční čas průvodem tří králů po škole.
Děti společně zazpívaly a byly bohatě obdarovány.
Pátek 27. ledna byl ve školní družině ve znamení barev zimy – modré
a bílé. Děti ze všech oddělení přišly oblečené v daných barvách. Protože
venku chyběla sněhová nadílka, přesunuly se děti do tělocvičny, kde se
zapojily do zimních soutěží. Čekala na ně střela na bránu, hod sněhovou
koulí, běh se sněhovou koulí a stavění sněhuláka. Po závěrečné diskotéce
dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Základní škola se hlásí
Rádi bychom vás seznámili
s akcemi naší školy za minulé období.
Ve středu 8. února se pětičlenné družstvo žáků naší školy zúčastnilo
olympiády školních družstev v šachu v Pardubicích. Všech pět šachistů
reprezentovalo naši školu vskutku vynikajícím způsobem, protože v hodnocení jednotlivců se všichni naši hráči umístili v konkurenci 52 šachistů
mezi prvními dvaceti. Turnaj nebyl rozdělen zvlášť na 1. a 2. stupeň, a tak
i umístění žáků 5. ročníku ve druhé desítce pořadí hodnotíme v konkurenci většiny starších protivníků jako výborný úspěch. Dva nejstarší a nejzkušenější šachisté – Filip Liduch – 9. B a Dominik Řezníček – 8. B spolu
dokonce sehráli v posledním kole turnaje partii o celkové vítězství v soutěži. Po vzájemné remíze se tentokrát lépe umístil Dominik, který celý turnaj vyhrál, Filip nakonec skončil na pěkném 4. místě. Na 7. místě skončil
Vojtěch Burda, na 14. Matěj Komárek a na 17. Petr Plíva, (všichni z 5. B).
V listopadu 2011 se konalo první kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Soutěže se zúčastnilo 1530 žáků ze 67 škol. Do druhého
kola, které proběhlo 31. 1. 2012, se mezi postupující probojovala i dvojice
našich žáků – Tereza Bečková a Radek Buldra. 9. února se konalo slavnostní vyhlášení této soutěže. Oceněno bylo 20 nejlepších a mezi nimi byl Radek na 15. místě a Tereza na 9. místě. Oba naši žáci obdrželi krásné ceny
a slavnost byla ukončena barmanskou show, diskotékou a ohňostrojem.
V Pardubicích na ZŠ Benešova proběhlo v pondělí 30. 1. regionální kolo
soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes. Žáci z celého pardubického regionu se utkali v řečnickém umění. Každý z nich si kromě
cenných zkušeností odnesl i pěkné věcné dárky a upomínkové předměty
s účastnickým listem. Naši školu reprezentovaly vítězky školního kola Barbora Lohniská ze 7. B a Tereza Bečková z 9. B. Děkujeme jim za vzornou
reprezentaci školy a přejeme, aby jim záliba v mluveném slově vydržela.
Tisíce let hudby aneb Od pravěku k renesanci – takový je název divadelního představení, kterého se zúčastnily 7. a 8. třídy naší školy. V pátek 20. ledna zaplnili žáci prostory Malé scény Východočeského divadla.
Pod vedením hudebníků a herců M. Mejzlíka a P. Tenorové prošli etapami
vývoje hudby od pravěku až ke vzniku vícehlasu. Představení nenásilně
a zábavnou formou vhodně doplnilo učivo hudební výchovy. Ohlasy dětí
na představení byly kladné, a tak se těšíme, že nám Východočeské divadlo nabídne další pokračování.
V pondělí 16. ledna se tři družstva 4. a 5. ročníku zúčastnila turnaje v přehazované, který se tradičně konal v hale ZŠ Moravany. Naše družstva se
prezentovala kvalitními výkony a dosáhla na velmi pěkná umístění. Nejlépe
si vedlo družstvo 5. A třídy a obsadilo krásné 2. místo. Velmi pěkné 3.
místo obsadilo v konkurenci 10 týmů také družstvo třídy 5. B. Nejmladší
tým ze třídy 4. B především sbíral cenné herní zkušenosti pro příští ročník.
Většinu účastníků totiž tvořila družstva z 5. ročníků, a proto prosadit se
proti starším soupeřům bylo pro naše čtvrťáky velmi obtížné. Za těchto
okolností je i 9. místo tohoto družstva pěkným umístěním. Čtvrťáci nás navíc překvapili vlastnoručně vyrobenými dresy se znakem města Sezemice.
Všem žákům, kteří se v Moravanech turnaje zúčastnili, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k výše uvedeným umístěním.
V pátek 12. 2. se uskutečnilo na Anglickém gymnáziu v Pardubicích finální kolo anglické soutěže Basiclingua. Své síly poměřilo čtyřicet žáků a žákyň 19 základních škol z různých měst Pardubického kraje, kteří soutěžili

V neděli 29. ledna učitelé školy uskutečnili zájezd na hory, místem sportování bylo stejně jako minulé roky zimní středisko Deštné. Letos měli možnost připojit se i rodiče a naši žáci. Krásné slunečné počasí bylo odměnou
všem lyžařům – těm, kteří strávili den na běžkách i ostatním na sjezdových lyžích.
Zápis do 1. tříd
Ve čtvrtek 9. února a v pátek 10. února proběhl na naší škole zápis do
1. tříd. Budoucí prvňáčci před samotným zápisem prošli dveřmi perníkové chaloupky do světa pohádek a na následující pohádkové cestě plnili
stanovené úkoly, za jejichž splnění dostávali za odměnu na papírovou
perníkovou chaloupku postupně šest razítek za šest splněných úkolů.
Stezka končila v zápisové herně, kde se budoucím školákům věnovaly
další pohádkové postavy z řad současných žáků – např. legrační šašek
Popleta. Další děti svým budoucím spolužákům četly pohádky a hrály si
s nimi. A pak už naše prvňáčky přivítaly paní učitelky u samotného zápisu.
Tam drtivá většina z nich prokázala u interaktivní tabule velmi dobrou
připravenost na školní docházku, a tak se budeme 1. září letošního roku
těšit až na 55 zapsaných šikovných dětí.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem současným žákům školy, kteří
pomáhali při realizaci zápisu, ochotná pomoc těchto dětí byla vynikající
a velmi přispěla k pěknému průběhu celého zápisu.
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Knihovna
Jak už asi víte, zima je v knihovně jedním z nejrušnějších období. V minulém článku jsme Vám psali, co chystáme a na co se můžete těšit. Všechny
plánované projekty se nám podařilo zahájit dle našich představ a příjemně se rozbíhají. Můžete se tedy dočíst o začátcích Klubu pro čtenáře od 2
let, který sice stále ještě hledá jméno, ale pracuje na jedničku, a také
se dočtete o plánovaném vzniku nového „Čtenářského kroužku“. Tyto
a další akce, které plánujeme, mají za cíl jediné. Aby se knihovna stala
nejen místem, kde si můžete vypůjčit knihy a časopisy různých žánrů.
Ale také místem, kam můžete zajít prostě jen tak. Těší nás maminky,
které k nám chodí a tráví zde s dětmi volné chvíle, těší nás mládež, která
stále častěji využívá prostor knihovny pro mimoškolní pobyt. Velice nás
těší i stále narůstající nabídky na pomoc při akcích, jak od rodičů, tak
především dětí. I tak je nás v naší „čtenářské rodině“ stále nedostatek.
Zabezpečení jedné akce, ať už jsou to Čarodějnice, Dětský den, nebo
Lampionový průvod vyžaduje zapojení dobrovolníků, kterým nemůžeme
být dost vděční za pomoc. Pokud tedy máte možnost být nám nápomocni, jste srdečně v naší rodině vítáni. Každým rokem Vás také nabádám,
abyste nám psali svá přání, nápady a postřehy, aby se Vám knihovna
mohla přiblížit co nejvíce.
Jedním z přání bylo prodloužení otvírací doby, které jsme od 1. 1. 2012
uskutečnili. Splnili jsme i mnoho konkrétních „knižních“ přání, a proto
neváhejte, nový rok v knihovně právě začíná a my máme snahu vyjít Vám
všemožně vstříc a být ještě lepší než v loňském roce. Vzhledem k tomu,
že jsme již uzavřeli každoroční statistiku, můžete sami posoudit pár čísel.
V roce 2011 navštívilo knihovnu přes čtrnáct tisíc lidí. Z toho téměř devět
tisíc fyzicky a ostatní využili našich elektronických služeb. Tito čtenáři si
vypůjčili celkem téměř osmnáct tisíc knih. Knihovna nakoupila a zpracovala 937 nových knih a uskutečnila 54 vzdělávacích a 10 kulturních akcí,
kterých se celkem zúčastnilo téměř dva tisíce lidí. Čtenáři mohou vybírat
knihy z fondu, který má 22 397 svazků a v čítárně naleznete 62 titulů
různých periodik. Novinkou v letošním roce jsou časopisy Válka, zaměřený na dějiny vojenství, Tajemství české minulosti a magazín Živá historie.
Stejně jako v loňském roce naleznete celkovou uzávěrku koncem března
na webových stránkách knihovny. Na stejném místě hledejte také novinky
a akce, které připravujeme. Jsme tu pro Vás.
Petra Procházková

Čtenářský kroužek při Městské knihovně Sezemice
Máte rádi knihy? Měli jste jako děti rádi, když Vám někdo četl? Čtete
svým dětem? Čtete Vy sami? Pokud alespoň na jednu otázku zní odpověď ano, pak neváhejte a připojte se k nám. Od 1. března 2012 otevírá
Městská knihovna Sezemice čtenářský kroužek.
Scházet se budeme pravidelně každý čtvrtek od 16.00–do 17.00 hod.
Kroužek bude určen široké veřejnosti, převážně pak dětským čtenářům.  
Zajímá Vás, kdo si třeba vede čtenářský deník a která kniha se mu nejvíce
zalíbila? Chcete se podělit o své čtenářské úlovky s ostatními, sdílet své
pocity a prožitky, nebo jen zjistit, co zajímavého čtou lidé okolo Vás??
… Nejen to na Vás čeká v čtenářském kroužku. Budeme se také snažit
naučit Vás pracovat s knihou, orientovat se v textu a rozvíjet čtenářské
schopnosti a vědomosti. Naučíme Vás vyhledat potřebnou literaturu, pohovoříme si o autorech i novinkách. Zpestřením čtenářského kroužku budou i významné osobnosti nejen z města Sezemice, které budeme mezi
nás zvát a ty se s Vámi podělí o své čtenářské zážitky a zkušenosti. Přijďte
a pobuďte s námi nad dobrou knihou. Moc se na Vás těší …
Klub maminek v knihovně
Jak jsme již v loňském roce slibovali, otevřeli jsme v lednu 2012 klub pro
maminky na mateřské dovolené, ale nejen pro ně. Klub je určen všem,
kteří se doma starají o děti předškolního věku. První setkání členů klubu
se uskutečnilo hned po Novém roce a to v pondělí 3. ledna. Tak jako
každý začátek je pro dospělé něčím novým a nepoznaným, nebylo tomu
jinak ani u malých dětí, které přišly s maminkami. Na některé z nich čekalo nové prostředí a jiné dětské tváře. Se společnou pomocí maminek
to všechny děti zvládly. Nejen první setkání, ale i výtvarnou činnost, barvičky, které se učily a spousty dalších věcí. Jejich práce jsou vystaveny
v knihovně v dětském oddělení. Nesmím zapomenout podotknout, že se
jedná o práce dvouletých dětí a jsou úžasné. Úžasné je i to, že se pomalu
rozrůstáme. Na první setkání přišlo pět maminek, nyní jich chodí osm
a další se postupně hlásí. Budeme se i nadále snažit rozvíjet vědomosti
a dovednosti dětí a připravit jim tak vstup do mateřské školky. Maminky
se mohou těšit i na burzu dětského oblečení a besedy, které pro ně připravujeme. Společným plánem je i název a logo pro klub maminek. Pokud máte zájem, přijďte se podívat jak využít volnočasové aktivity s vašimi
dětmi. Předejte si navzájem zkušenosti při výchově a péči o děti, nebo
recepty, podělte se o své fotografie a zážitky, zkrátka přijďte mezi nás.
Iva Říhová

Zaměřeno na akvadukt
Neuplynulo mnoho vody v sezemickém mlýnském náhonu od doby, kdy
jsme mohli v jeho okolí, v okolí Loučné a Zadní Lodrantky pozorovat změny prováděné v rámci investiční akce nazvané Revitalizace mlýnského
náhonu a obnova meandrů Loučné. Než si přečteme několik informací
týkajících se zmíněné investiční akce, vraťme se o řádku let zpět do dob,
které již nemají mezi lidským pokolením pamětníky.
Sezemice, rozprostřené po obou březích Loučné, měly již v polovině
13. století svůj mlýn. Byl majetkem ženského cisterciáckého kláštera. Až
do těch dob sahá historie náhonu v Sezemicích, který v průběhu staletí
zásahem lidských rukou měnil své koryto i průtok v něm, stejně jako řada
dalších toků v nejbližším okolí Sezemic.
V 15. a 16. století zakládali páni z Pernštejna na Pardubicku řadu rybníků
propojených kratšími či delšími strouhami, které odbočovaly z řek a potoků Labe, Chrudimky, Novohradky, Loučné, Přední i Zadní Lodrantky….
Z větších vodohospodářských staveb vybudovaných pány z Pernštejna
v blízkosti Sezemic lze vedle rybniční soustavy jmenovat i zřízení Opatovického kanálu, Dvakačovického kanálu, nazývaného ve své dolní části
Zminkou, zbudování Haldy, nazývané též Počápelský kanál nebo Strúha
Sezemská. Na Loučné u Počápel byl vystavěn dřevěný, zčásti stavidlový
a zčásti přepadový jez, kterým se voda naháněla do Haldy a přiváděla
do Pardubic.
Vodní pohromy a záplavy na území Čech daly podnět ve druhé polovině
19. století k zakládání vodních družstev. V okolí Sezemic se téměř každoročně opakovaly povodně na řece Loučné a přítocích po trati od Počápel
po Čeradice. Katastrofální povodně v letech 1835, 1845, 1862, 1879,
1880 a 1891 ohrožovaly lidské životy, natropily veliké škody na veřejném
a domovním majetku. Citelné škody byly způsobeny na hospodářstvích
v přilehlých rovinných katastrech obcí Počáply, Sezemice, Časy, Kladina,
Velké a Malé Koloděje, Lány u Dašic, Dašice, Komárov, Práchovice, Platenice, Slepotice a Čeradice, ze kterých často povodňová vlna nemohla
odtéci. V roce 1885 bylo v Dašicích založeno Vodní družstvo pro úpravu
řeky Loučné a potoka Lodrantky. Založením vodního družstva bylo zahájeno období rozmachu melioračních a regulačních úprav vodních toků
Loučné, Zadní Lodrantky, Zminky, Barevny a dalších potoků, odpadů a kanálů i v okolí Sezemic. Zvláště významné úpravy probíhaly v letech 1892
až 1907.
Uvedené období dalo vzniknout i zajímavé technické památce, kterou je
zděný akvadukt u Sezemic. Ten dodnes převádí vodu mlýnského náhonu
křižmo nad úrovní hladiny Zadní Lodrantky.
Stavební práce na Lodrantce byly slavnostně zahájeny 2. května 1892.
V sezemickém kostele byla konána slavnostní mše, po které šlo k Lodrantce procesí. Pan farář Sloup zaryl první rýč. Po této „Záryvné slavnosti“ přišly silné deště, a tak musely být práce odloženy. K zahájení prací
v původním termínu se dostavilo množství zapsaných dělníků, kteří však
byli pro nepříznivé počasí posláni domů. Vytrvale docházeli dále a očekávali zahájení prací. Dne 9. května se jich do Sezemic dostavil značný
počet, a když jim bylo sděleno, že práce ještě nebudou zahájeny, vyslali na městský úřad deputaci a žádali náhradu cestovného. Nebylo jim
však vyhověno a situace se stala hrozivou. Městský úřad byl zabarikádován a dělníci, mezi nimiž bylo množství „trhánků“, vyplenili obchod
Huga Poláčka (v místě pozdějšího obchodu Kovomat) a kořalnu Samuela
Ippena (v místě pozdější výrobny kořalky pana Františka Honců). Teprve
odpoledne, po zakročení četnictva z Pardubic, byli výtržníci rozehnáni.
Hned po této události byla zřízena v Sezemicích četnická stanice se dvěma muži, která měla zůstat pouze do ukončení regulace. Nebyla však
zrušena ani později.
Po všech těchto událostech byly 12. května odpoledne práce na regulaci
toku Lodrantky zahájeny s deseti dělníky. Jejich počet však rychle narůstal, takže ještě v průběhu května bylo na úpravě Lodrantky zaměstnáno
230 lidí.
V tomto období také vznikl akvadukt, který je křižovatkou mlýnského
náhonu se Zadní Lodrantkou. Však až třetího dne po zahájení prací byl
schválen návrh, aby byl na křižovatce Lodrantky a mlýnského náhonu
u Sezemic zřízen zděný akvadukt místo původně vyprojektovaného splavu se třemi stavidly. Voda byla přes akvadukt puštěna 28. října 1892
a dřevěné provizorium bylo zrušeno. Dobové údaje uvádějí délku vybudovaného akvaduktu 13,20 m, světlou šířku 6,50 m, hloubku 1,50 m.
„Voda Zadní Lodrantky protéká dvěma klenutými otvory o světlé šířce
4 m a výšce ode dna 1,37 m. Průtočnost jeho jest 15,20 kubických metrů

na mlýnském náhonu
za vteřinu a stavební náklady činily 5.758,93 zl.“ Tolik údaje z doby před
sto dvaceti lety. Ano, akvadukt oslaví v letošním roce své 120. narozeniny.
O šest let později bylo při vodosprávním řízení rozhodnuto, aby celý odpad zvaný Barevna (u Dašic) zaústil do nově vyprojektovaného odpadu
od Lánů k Malým Kolodějům, tzv. Malokolodějského odpadu. Jeho voda
byla podvedena pod Zminku zděnou shybkou, a tak v období od března
do června roku 1898 vznikl již druhý akvadukt v sezemickém okolí. Akvadukt na Zmince je zbudován ze žuly a betonu. Délkou 6 m a šířkou 3,5 m
je tedy menším a o šest let mladším sourozencem akvaduktu na mlýnském náhonu.
V roce 1921 bylo v Sezemicích založeno Vodní družstvo Sezemice-Počáply s hlavním vytčeným cílem realizovat meliorační projekty v Sezemicích
a Počáplích.
U příležitosti padesátiletého výročí založení Vodního družstva pro úpravu
řeky Loučné a potoka Lodrantky v Dašicích, v roce 1935, člen družstva
F. Tuček zaznamenal: „Jest příkazem nám i budoucím dbáti, aby zbudované dílo neutrpělo úhony, naopak, aby bylo stále zdokonalováno. Tím jsme
povinni těm, kdož na jeho budování pracovali.“
A tak se touto moudrou myšlenkou vyřčenou před 77 lety přesuňme
do dnešní doby. V roce 1983 byl akvadukt v důsledku povodní značně
poškozen. Koryto pod akvaduktem bylo několikrát rozšiřováno a opevňováno. Vlastní akvadukt byl zanesen splaveninami, prosakoval a prorůstal
vegetací.
V roce 2010 získalo Město Sezemice dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje pro realizaci akce zaměřené na zlepšování stavu přírody
a krajiny. Cílem projektu nazvaného Revitalizace mlýnského náhonu a obnova meandrů Loučné byla obnova vodohospodářských funkcí mlýnského
náhonu na Loučné po celé jeho délce toku. Projekt byl včetně výběrového
řízení a financování zabezpečen ve spolupráci se společností ENVICONS
s.r.o., Pardubice. Na zpracování rozsáhlé projektové dokumentace se vedle zmíněné společnosti podílela projekční kancelář AGRO-AQUA s.r.o.,
Pardubice.
Spolu s vítězem výběrového řízení ABK – Pardubice, a.s., se na realizaci
celé akce podílela technická skupina Města Sezemice.
Na celkových nákladech pět a půl milionů korun se 85 procenty podílel Evropský fond regionálního rozvoje, 5 procent tvořila dotace Státního
fondu životního prostředí a 10 procenty se podílelo Město Sezemice, především vloženou prací technické skupiny.
Tato významná akce byla zahájena v roce 2010 a ukončena v roce následujícím. Předmětem projektu Revitalizace mlýnského náhonu a obnova
meandrů Loučné byla obnova vodohospodářských funkcí mlýnského náhonu v celé délce – 1 925 m (2 096 m včetně meandrů), tj. od odbočení
u jezu na řece Loučné, který mnozí z nás znají pod názvem Sezemický
splav nebo jen Koloděják, k zpětnému vyústění do Loučné u bývalého
zdravotního střediska. V rámci akce bylo pod dozorem orgánů životního
prostředí citlivě vyčištěno řečiště a okolí náhonu a byla opravena stavidla
mlýnského náhonu. Nedílnou součástí celé akce byla probírka a pokácení bezpečnost ohrožujících stromů a keřů, výsadba kvalitních pobřežních
stromů (javor babyka, lípa velkolistá, dub letní, jilm vaz) a keřů (svída
krvavá, brslen evropský, kalina tušalaj, vrba nachová) a obnova původních přírodních meandrů (zákrutů) Loučné vytvořených přirozeným tokem
řeky, tj.vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé.
Odtěžený nános z koryta náhonu nad zastavěnou částí obce a zemina
z meandrů byly rozhrnuty podél břehů a meandrů tak, aby bylo minimalizováno lokální navýšení terénu a eliminovány erozní procesy. Sediment
vytěžený z úseku pod městem, více zatížený nečistotami, byl odvezen
na skládku.
V průběhu akce byl opraven akvadukt na mlýnském náhonu, který je
významnou technickou památkou. Bylo vyměněno boční cihlové zdivo
a beton dna akvaduktu, opravena izolace a dlažba. Byla navýšena hrana rozlivového pásma Mlynářka a zemní val na západní straně druhého
meandru.
Na realizaci celého projektu se podíleli pracovníci technické skupiny města a členové Sboru dobrovolných hasičů, jehož členové nechybějí u žádné
akce, kde je třeba pracovitých rukou.
Mirek Balcar a Monika Liduchová

Vyhlašování nejlepších sportovních talentů
Dne 11. 1. 2012 se v kulturním sále sezemické radnice konala akce „Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“
za rok 2011. Za celoroční práci a úsilí byli oceněni jak jednotlivci, tak i celá družstva.

Ocenění jednotlivci:
Za oddíl Agility:
Kateřina Novotná a její psi papilon Andy a jack russel teriér Miškyn
Martin Rohr a pudlíci Eddy a Sam
Karolína Svatoňová a kníračka Ema

Za Základní kynologickou organizaci:
Pavla Horáková se psem plemene bauceron
Šárka Konířová

Za Prosport Sezemice:
Tereza Bláhová
Sabina Doktorová
Kateřina Brettová

Za Sportovně střelecký klub Sezemice:
Kamila Dvořáková
Jakub Forman
Veronika Štěrbová

za TJ Spartak Sezemice, odbor sport pro všechny:
Aneta Reinberková
Ondřej Hajník

Za TJ Spartak Sezemice – oddíl kopané:
Jakub Plechač
Denis Sušil
Petr Ehl

Oceněná družstva a oddíly:
TJ Spartak Sezemice, oddíl stolního tenisu
Mladí hasiči Sezemice, družstvo
Skauti Sezemice, oddíl

Celé vyhlašování probíhalo v příjemné atmosféře, ke které rozhodně přispěl reportér TV Nova Jakub Bystrzycki, který vyhlašování v Sezemicích
moderoval. Moderátor přímo na jevišti vyzkoušel ze střelby naše sezemické střelce. Letos to bylo „těsně vedle“, ovšem příští rok to zcela jistě
bude trefa na střed.
Za komisi sportu si velice vážíme Vašich kladných ohlasů na letošní program. A protože vše je tak nějak trochu (více) o penězích, dovolím si poděkovat sponzorům akce, bez kterých by byl celý program méně pestrý.
Tudíž velké poděkování patří jednomu z hlavních sponzorů, a tím je společnost RWE, zast. tiskovým mluvčím panem Ing. Lubošem Falhaurem,
firmě FLOR, zast. panem Josefem Rumlem, truhlářství T. T. I. T. Opatovice
nad Labem, zast. obchodním zástupcem panem Milošem Plecháčkem,
dále poděkování patří Pekařství Mareš Sezemice, zast. panem Miroslavem
Marešem, rovněž poděkování patří panu Miroslavu Černému, majiteli firmy Autodíly Mnětice a firmě Inmont Sezemice, zast. panem Bohuslavem
Brandejsem.
Drobné dárečky věnovali a poděkování patří: firmě CANDY Sezemice,
zast. paní MVDr. Zdeňkou Dvořákovou, firmě Goldfein Pardubice a Východočeské tiskárně Sezemice.
Domnívám se, že investice na podporu aktivity mládeže se vždy vyplatí.
Přesto v dnešní době, jak každý říká, v době „krize“, je třeba si ještě více
vážit prozíravosti sponzorů a ocenit jejich dobrou vůli při podpoře mlá-

deže ve sportovním konání. Čestní hosté z řad sportovců, sportovních
trenérů, zástupců Pardubického kraje a zastupitelů města Sezemice, předali nominovaným ocenění s přáním sportovních úspěchů do budoucna.
Příjemným osvěžením celého programu vyhlašování byly i kulturní vstupy.
Vystoupily dětičky z mateřské školy v Sezemicích pod vedením paní
Martiny Ptáčkové, taneční skupina PM Stars Pardubice, zazpívala slečna
Adéla Šrámková a vystoupení jabloneckého klubu Vem Camará Capoeira
(brazilské bojové umění), které se setkalo s nebývale kladným ohlasem.
Přejeme mládeži a jejich trenérům v jejich činnosti spoustu pevné vůle,
trpělivosti, ale i trochu toho štěstíčka a sportovní úspěchy jistě na sebe
nenechají dlouho čekat. A do příštích let si již nemusíte dělat starosti
s termínem, kdy že se vlastně bude v Sezemicích konat vyhlašování. Komise sportu se dohodla a stanovila, že vyhlašování se bude konat v měsíci leden, vždy druhou středu. Takže datum dalšího vyhlašování v roce
2013 si již sami odvodíte. A tímto jste již nyní všichni srdečně zváni .
A ještě jedna důležitá zpráva. Dne 30. 1. 2012 byl v Pardubicích jmenován do síně slávy sezemický občan pan Dr. Josef Doktor, dlouholetý
trenér a funkcionář Dynama Pardubice a Prosportu Sezemice, trenér mládeže, juniorské i dospělé reprezentace, trenér dvojnásobného vítěze OH
Martina Doktora. Panu Dr. Josefu Doktorovi ke jmenování do síně slávy
upřimně blahopřejeme.
Za komisi sportu Lic. Lenka Černá.
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Poděkování hasičům
Dne 20. 1. 2012 došlo k požáru střechy našeho rodinného domu v Sezemicích. Na místo se sjely hasičské jednotky ze Sezemic, Pardubic,
Dašic a Rábů. Chtěl bych touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům ze Sezemic, kteří dojeli jako první ve velmi krátké době a velice profesionálním a šetrným způsobem za pomoci ostatních hasičů
uhasili požár. Děkujeme také neznámému chlapci a děvčeti, kteří šli
náhodou kolem a pomohli s počátečním hašením.
Petr Horák, Komenského 364, Sezemice

Sport
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Rok utekl jako voda a nový rok vítáme hned první den na střelnici.
Tradičních novoročních závodů se zúčastnilo 21 soutěžících. Střílelo se
třináct ran z pistole, potom se vyškrtly tři nejhorší rány, a tak vznikl konečný výsledek.
V ženské kategorii si prvenství odnesla S. Hozáková za 95 bodů. Za ní
o jediný bodík, tj. s 94 body, se umístila loňská vítězka L. Čiháková a třetí
s 87 body byla J. Adamová.
V mužské kategorii zvítězil J. Straka s 96 body, druhý byl B. Teplý s 94
body a loňský vítěz V. Hájek skončil na třetím místě s 92 body.
Ve dnech 5. 1.–7. 1. se v Plzni pořádaly nominační závody ze vzduchových zbraní pro mistrovství Evropy. Na tyto závody byl pozván z našeho
klubu pistolář J. Forman.
V sobotu 7. 1. se odstřílelo v Týništi třetí kolo ligy a v neděli 8. 1. třetí kolo
v Chrasti, které bylo zároveň vyhlášeno jako krajský přebor.
Pro pardubický kraj se přeborníkem stal v puškové disciplíně J. Novák,
v pistolové disciplíně J. Forman.
V sále radnice se ve středu 11. 1. vyhlašovali nejlepší sportovní talenti.
Za střelecký klub si ocenění odnesli pistolář J. Forman a puškařky K. Dvořáková a V. Štěrbová.
O víkendu 13. 1.–14. 1. se konal na plzeňské střelnici mezinárodní závod
„GRAND PRIX“. Velkou šanci zastřílet si se závodníky z 20 ti zemí dostali
J. Forman a J. Novák.
Už je jisté, že mistrovství ČR mládeže ze vzduchových zbraní se bude
konat ve sportovní hale v Brandýse n / L. Jelikož jsme neznali místní prostředí, rozhodli jsme se, že si to tam pojedeme okouknout.
A tak jsme v sobotu 21. 1. odjeli ve velkém počtu (K. Dvořáková, L. Hrobařová, K. Procházková, L. Vyhnálková, D. Kuchař, J. Novák, F. Rotrekl),
trenéři a rodiče.
Asi takto uvažovali i ostatní trenéři, proto účast závodníků byla veliká a až
nastane onen den „D“ (mistrovství), bude ještě větší. Po všech formalitách jsme si prohlédli, kde se bude střílet a na čem.
Největším zážitkem pro děti bylo, že si mohly prohlédnout ceny a poháry,
o které budou soutěžit. A ouha, pro některé to byl začátek konce. Snaha
vyhrát některou cenu byla také veliká, že se rány zbytečně předržovaly
a kýžené výsledky se nedostavily.
A tak chválíme trenéry, kteří měli plné ruce práce, aby se nervozita nerozjela na plné obrátky a vše proběhlo v klidu. A jak jsme si vedli? V disciplíně
VzPu 30 ran vleže, kategorie chlapci do 12 let, se F. Rotrekl umístil na
7. místě za 288 bodů a D. Kuchař s 277 body skončil na 17. místě. Ve stejné disciplíně v dívkách si L. Vyhnálková vystřílela 4. místo s 269 body.
Tito jmenovaní tvořili družstvo do 12 let, které skončilo na 4. místě. Je
velká škoda, že třetí příčka jim utekla o jeden bod. V disciplíně VzPu 30
ran vleže, kategorie dívky do 14 let, si K. Dvořáková vybojovala 2. místo
za 298 bodů a obdržela stříbrnou medaili a pohár.
Na to nešťastné 4. místo se dostala L. Hrobařová za 297 bodů a hned
za ní na 5. místě byla K. Procházková s 296 body. I děvčata utvořila družstvo, které po součtu všech bodů si zasloužilo vystoupit na nejvyšší příčku
stupně vítězů, tj. 1. místo – zlatá medaile, pohár a velký šlehačkový dort
(byl strašně dobrý).
Zástupce jsme měli i v disciplíně VzPu 40 ran vstoje, kategorii dorost
J. Novák si vystřílel za 378 bodů pátou příčku. Osmá s 373 body byla
L. Hrobařová, devátá K. Dvořáková s 373 body. V. Štěrbové se nedařilo
a skončila šestnáctá.
V posledním lednovém víkendu si naše střelecká mládež zajela do Liberce
na závody první kategorie. V sobotu se 28. 1. pořádal 20. ročník „GRAND
PRIX LIBEREC“, kde se J. Novák v disciplíně VzPu 60 ran – MUŽI umístil
na 7. příčce za 575 bodů.
V disciplíně VzPu 40 ran – DOROST byla V. Štěrbová také sedmá s 365
body a v pistolové disciplíně VzPi 40 ran – DOROST si L. Blažek vystřílel
4. místo s 347 body.
V neděli 29. 1. se podařilo udělat pěkný výsledek J. Novákovi na 10. ročníku „GP SYNER“. V disciplíně VzPu 60 ran – Muži nasázel do terče 572

bodů a zasloužil si 2. místo. Odměněn byl pěkným diplomem a sladkým
dortem. Pro další dva závodníky V. Štěrbovou a J. Formana nebyl tento
den šťastný a skončili za první polovinou.
Pokud bychom chtěli zhodnotit měsíc leden, byl velice plodný jak v počtu
střeleckých soutěží, tak ale i v počtu dobrých výkonů střelců. A na ty, kterým se nedařilo podle představ, se jistě zaměří trenéři a budou se snažit
jejich výkonnost stále vylepšovat.
SSK Sezemice
Klub kanoistů
Kanoisti Prosportu se poslední lednový týden zúčastnili zimního soustředění v Krkonoších na Horních Mísečkách. Za krásného zimního a slunečného počasí se tréninku zúčastnilo dvacet jedna závodníků a tři vedoucí.
Ubytovaní jsme byli jako již tradičně v pensionu Horské zátiší a trénovali
jsme na běžeckých tratích na Horních Mísečkách. Jelikož bylo opravdu
krásné počasí, tak se dalo bez problémů projít i po hřebenech Krkonoš.
Další program našeho klubu je závislý na počasí, ale zatím ještě minimálně měsíc budeme pokračovat v zimní přípravě. To je posilování, tělocvična
a pádlování v bazénu. Závodní sezóna klubu začne na konci dubna Mistrovstvím České republiky na dlouhé tratě v Praze.

www.sezemice.cz
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Regionální soutěž ve čtyřboji
Regionální centrum sportu pro všechny Pardubice pořádalo v sobotu
11. února 2012 regionální soutěž žactva v zimním čtyřboji. Soutěž se skládala z hodu na koš, člunkového běhu, skoku z místa a šplhu na tyči. Na konec zimního čtyřboje byl navíc zařazen závod ve skákání přes švihadlo.
Závodníci umístěni na 1.–6. místě postupují do Krajského kola zimního
čtyřboje, konaného v sobotu 25. března 2012 v tělocvičně ZŠ Dubina
v Pardubicích.
Kategorie mladší
žáci I. (2003–2004)

Denis Sušil
Martin Svatoň
Jiří Štěpánek

1. a 1. místo
7. a 5. místo
11. a 11. místo

Kategorie mladší
žáci II. (2001–2002)

Daniel Mareš
Ondřej Hajník
David Vlasák
Michal Fous

1. a 2. místo
2. a 4. místo
3. a 1. místo
5. a 6. místo

Kategorie starší
žáci I. (1999–2000)

Jakub Plecháč

1. místo

Kategorie starší
žáci II. (1997–1998)

Jan Rudolf

1. a 2. místo

Kategorie mladší
žákyně I. (2003–2004)

Veronika Rudolfová
Jana Žáčková
Karolína Kopecká

3. místo
11. a 9. místo
17. a 14. místo

Kategorie starší
žákyně I. (1999–2000)

Barbora Lohnická

2. a 2. místo

Kategorie starší
žákyně II. (1997–1998)

Martina Plívová
Iva Šnorbertová

3. a 3. místo
4. místo

Všem zúčastněným závodníkům děkujeme a blahopřejeme k vynikajícím
výsledkům.
Za TJ Spartak Sezemice – SPV Remešová Anna

Dříve a nyní

Pohled do dnešní Havlíčkovy ulice v roce 1912

Pohled do Havlíčkovy ulice v roce 2012

Pan Josef Valenta, který oslavil v lednu 2012 své 102 narozeniny,
děkuje městu Sezemice a Komisi pro občanské záležitosti za dárek a přeje všem
hodně zdraví a rodinné pohody.

www.sezemice.cz
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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%

MICHAL BRÁT
Servis a uvádění plynových zařízení do provozu
Autorizovaný servis s oprávněním provádět servis těchto značek
plynových spotřebičů:
DAKON, JUNKERS, THERM, PROTHERM, VIADRUS, BAXI, DESTILA,
ARISTON, COSMOGAS, KARMA, KP, FEROLLI, JOHN WOOD, QUANTUM.

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:

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

Truhlářství

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

Zakázková výroba:
Kuchyně
Vestavné skříně
Nábytek
Postele
Dveře
Pergoly, atd.

Truhlářství – Lukáš Hrdlička
Žižkova 606, 533 04 Sezemice
Tel.: 605 480 739
E-mail: matrixl@seznam.cz

Chcete-li zveřejnit svůj inzerát v Sezemických novinách
zavolejte na telefonní číslo 466 741 019, 724 183 192
nebo pište na e-mail monika.liduchova@sezemice.cz

Jiří Zamas�l
Křičenského 306
Dašice 533 03
e-mail: zamajiri@seznam.cz

tel.:774 260 708
Pneuservis STAN-DA
pro osobní, dodávková a Off Road vozidla. Prodej nových
a použitých pneu. Otevírací doba od 7.00 do 16.00 hod. po tel.
dohodě otevřeno od 16.00 do 22.00 hod. vč. víkendu.
Cena za přezutí vozidla od 450 Kč.
Kontakt: Petr Staněk
Hybešova 312, 533 03 Dašice
Tel.: 773 682 959 • www.stan-da.cz
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