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č. 1/2015 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Marina Josefína Buchtová, 
dvojnásobná mistryně světa v thaiboxu WKF



Sezemičtí hasiči zasahovali 9. února 2015 v MŠ Pohádka. Během zásahu byla dětem ze třídy Včeličky darována nová 
televize. Děti na oplátku jako poděkování předali hasičům Sezemice krásné vlastnoručně malované obrázky s hasičskou 
tematikou. Kéž by se hasičské zásahy odehrávaly pouze při takto příjemných příležitostech. 

Hasiči  
sezemice  
zasahovali…

V loňském roce vyjížděla zásahová jednotka jednatřicetkrát. Mimo 19 výjezdů k požárům se jednalo o pomoc při 
dopravních nehodách, čištění kanalizací, kácení stromů a dokonce asistence při hledání nezvěstné osoby.
V lednu letošního roku jako již tradičně otevírali plesovou sezonu v Sezemicích. 
Na výroční členské schůzi, která se konala 30. ledna letošního roku, byli přítomni zástupci okresního sdružení dobro-
volných hasičů, kteří poděkovali sezemickým hasičům za práci s dětmi, zejména za organizaci okresního kola dětských 
a dorosteneckých kategorií a dětského „Braňáčku“.
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Zprávy z radnice

Nejen Sezemičtí se chystají uctít Karla Bezdíčka a konec II. světové války.
V letošním roce si kromě významného 70. výročí konce II. světové války 
připomínáme i výročí našich dvou rodáků. Tím prvním je bezesporu pra-
porečník roty Nazdar Karel Bezdíček. Ten padl v bitvě u ARRASU přesně 
9. května 1915, tedy před sto lety. Praporečník roty Nazdar bojoval v za-
hraničních legiích nejen za svobodu Francie, ale i za budoucnost samo-
statného československého státu. O významu jeho osoby svědčí i řada  
pamětních míst v samotné Francii. Každoročně se konají na těchto mís-
tech vzpomínková setkání, kde je Karlu Bezdíčkovi a rotě Nazdar věnová-
na zasloužená pozornost. Karel Bezdíček patří mezi velké hrdiny I. světové 
války. Proto bychom mu měli uctěním jeho památky vzdát hold za město 
Sezemice, ale také za tento region i Českou republiku.
Významnou osobností II. světové války je kpt. Alfréd Bartoš, velitel para-
výsadku Silver A. V Sezemicích mu byl před 8 lety odhalen pomník. Letos 
si připomeneme 73. výročí úmrtí a opět je jeho jméno nesmazatelně za-
psané do tehdejšího místního odboje a atentátu na říšského protektora 
R. Heydricha.
U příležitosti pietních akcí bude vydána brožura, Pamětní listy ke 100. vý- 
ročí úmrtí Karla Bezdíčka a instalována bude také malá výstavka. Pan 
Miroslav Balcar shromažďuje již spoustu zajímavých informací. Ty nám při-
blíží významné historické okamžiky spjaté právě se jménem K. Bezdíčka. 
Město Sezemice pilně pracuje na přípravách tohoto pietního aktu i za 
účasti Občanského sdružení československých dobrovolníků ve Francii 
1914–1918 a 1939–1945. Slavnostní dopoledne bude zahájeno v pátek 
8. května v 9.30 hodin před radnicí města Sezemice a následně pak prů-
vod s dechovou hudbou Živaňanka uctí položením květin památku všech 
padlých. Pozvána bude řada významných hostů nejen z České republiky, 
ale i ze zahraničí.
Další číslo Sezemických novin bude obsahovat již podrobné informace 
k celé akci. Průběžně budou doplňovány aktuální informace i na web 
města a facebook. 
Budeme velice potěšeni, pokud si ve svém programu toto dopoledne  
8. května vyhradíte a této významné vzpomínkové akce se zúčastníte 
osobně.                                       Martin Staněk, starosta města Sezemice

Přehled aKcí na I. Pololetí roKu 2015
Vážení a milí spoluobčané,
rádi vám touto cestou přinášíme přehled většiny akcí na I. pololetí tohoto 
roku. Jsme velice potěšeni, že váš zájem neklesá, ale naopak stoupá. 
Kromě tradičních programů tam najdete i akce nové s podrobnostmi ne-
jen v tomto čísle, ale i na webu města, v Městské knihovně nebo na face-
booku. Moc se na vás těšíme.
Bližší informace:  www.sezemice.cz, facebook – události, média 

Majka Schillerová – 603 471 712, majacek@volny.cz 
Petra Procházková – 737 420 924, 
knihovna@sezemice.cz – předprodej vstupenek

Den a čas Akce Místo konání

7. března
19.00 hodin MDŽ nejen pro ženy Sál Sezemického domu

Město Sezemice

21. března
20.00 hodin

Maškarní taneční zábava  
– hraje Wječná žízeň

Sál Sezemického domu
Spolek dobré zábavy 

27. března Noc s Andersenem  
– celorepubliková akce Městská knihovna

19. dubna
18.00 hodin 

Joseph – divadelní muzikál  
– Ochotnický spolek Třebechovice

Sál Sezemického domu
Město Sezemice

27. dubna
19.00 hodin

Vivaldi  
– Čtvero ročních období + recitace
Alfréd Strejček – součást PHJ

Kostel Nejsvětější trojice
Město Sezemice

30. dubna
17.00 hodin 

Čarodějnice – hraje skupina Sešlost  
a Vypuštěné koupaliště

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

8. května
9.30 hodin

Pietní akt u příležitosti 100. výročí  
úmrtí praporečníka roty Nazdar  
Karla Bezdíčka + 70. výročí konce 
II. svět. války, hraje Živaňanka

Sál Sezemického domu
Město Sezemice

10. května
18.00 hodin 

Hudební a taneční program  
ke Dni matek – Rolnička  
+ sezemické děti z okolních ZUŠ

Sál Sezemického domu
Město Sezemice

21. května
19.00 hodin

Hudební recitál „Život na baru“  
– zpívá šansoniérka Petra Hapková, 
František Segrádo, klavír Patrik Ulrich 

Sál Sezemického domu

29. května
20.00 

–22.00 hodin

Noc kostelů – prohlídka kostela  
s možným výkladem za tónů varhanní 
hudby – součást evropské akce

Kostel Nejsvětější trojice

20. června
Akce Sezemická tlapka  
– o nejšikovnějšího pejska  
– Z. Srstka, country kapela, soutěže…

Areál firmy CANDY 
(bývalé JZD), 
Město Sezemice + CANDY

Majka Schillerová, předsedkyně komise kultury

PoPlateK za Provoz systému naKládání s odPady (tKo)
v roce 2015
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde 
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2015 alespoň 
polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2015. Celý poplatek je splatný nej-
později do 31. 8. 2015. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2015 je 
500 Kč na osobu, občané nad 80 let platí polovinu, tedy 250 Kč.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit 
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo převodním 
příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p.

Bc. Hana Volfová, tel.: 466 741 015

KomPost zdarma Pro oBčany
Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, 
odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od ko-
munálního odpadu a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky, má 
možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu.
Kde: „Břízenka“, Sadová 262, Sezemice – technické zázemí města
Kdy:  Sobota 14. 3. a 21. 3.2015 od 8.00 do 11.00 hodin  

a v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin
Případný odběr v jiném termínu je možné domluvit s panem Řezníčkem 
na tel. čísle 602 179 144.                                                                osmžp

odPadKy
Jednou v sobotu jsme vyrazili na procházku z Kladiny přes Koloděje – Ves-
kou do Sezemic se zastávkou na oběd. Cestou zpátky mezi Sezemicemi 
a Kladinou jsem si všiml, že ve vybagrovaných příkopech jsou spousty 
odpadků, jako plechovky, plastové lahve a spousta dalších věcí, které tam 
rozhodně nepatří! Říkám si, co lidi vede k tomu, že se zbavují odpadků, 
že je odhodí, vyhodí za jízdy z auta? Proč se takovýmto způsobem cho-
váme k naší přírodě – planetě, která nás živí svými dary? Není mi to lho-
stejné, a tak jsem si v neděli vzal pytel a odpadky v příkopech vysbíral. 
Cestou jsem potkal spoustu lidí, kteří se na mě nechápavě dívali. Nedělám 
to kvůli tomu, abych se nějak osobně zviditelnil, ale kvůli tomu, že cítím 
svoji osobní a morální odpovědnost za to, jak naše země vypadá a co za-
necháme dalším generacím. Nechci, aby někdo chápal tento krok tak, že 
když to někdo za nás uklidí, můžeme odpadky tedy bez problémů vyha-
zovat dál. Chtěl bych, aby si lidi uvědomili důsledky svého konání a přidali 
se ke mně a svoje odpadky příště namísto lehkomyslného vyhození do 
přírody odvezli s sebou a vyhodili do kontejnerů. Je to boj na dlouhou 
trať, který se doufám povede vyhrát.                                                  (JH)

Září 2014: marie Petrlíková

Říjen 2014: natálie Krajíčková

Listopad 2014: edita Podzimková, Filip Králíček

Prosinec 2014:  natanael Šťastný, aneta dušková, ela slouková, 
Berenika Fabo, simona andrlová

Leden 2015: tobiáš trojan, vilém vavřina

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním 
osobních údajů svého děťátka.

narozeníček
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Rádi bychom Vás opět informovali o dění v naší mateřské škole. Nový 
kalendářní rok 2015 nám již začal a my doufáme, že bude stejně úspěšný 
jako rok minulý.
V měsíci lednu naši nejstarší předškoláci navštívili první třídy základní ško-
ly, aby se seznámili s prostředím, s průběhem výuky a pozdravili své bývalé 
kamarády z mateřské školy. Společně si vyzkoušeli pohodlí školních la-
vic, prolistovali slabikář a zapojili se do výuky prostřednictvím interaktivní  
tabule.
V mateřské škole se 30. ledna uskutečnil Den otevřených dveří. Rodiče si 
se svými dětmi mohli prohlédnout jednotlivá oddělení a získat potřebné 
informace o výchovně vzdělávacím záměru školy a organizaci přímo od 
zaměstnanců mateřské školy.

Druhý únorový týden byl ve znamení karnevalového veselí. Děti, ale i paní 
učitelky si oblékly karnevalové masky a společně si užily různé soutěže 
a taneční chvilky. Vše bylo zakončeno pohádkou „O Červené karkulce“, 
kterou jako každý rok, zahrály dětem paní učitelky. 
Po návratu z jarních prázdnin se těšíme na loutkové představení, které si 
pro nás připravili žáci z deváté třídy.
Na přelomu února a března zahájíme projekt s názvem „zdraví“. Při tvor-
bě projektu jsme se inspirovali známou definicí: „Zdraví je stav úplné tě-
lesné, duševní a sociální pohody, nikoliv nepřítomnost nemoci nebo vady 
(tzn. tělesná pohoda je neoddělitelná od pohody duševní a sociální). Pro 
děti je naplánovaná přednáška budoucích mediků z lékařské fakulty UK 
Hradec Králové – projekt „medvídci do škol“. Děti si formou hry vy-
zkouší roli lékaře i pacienta. Velkým pomocníkem jim bude jejich plyšový 
kamarád. Dále si zacvičí jógu s kvalifikovanou lektorkou, seznámí se s vý-
cvikem čtyřnohého kamaráda jako pomocníka pro nevidomé a v rámci 
prevence sociálně patologických jevů pohovoří s příslušníky policie. 
V březnu nás čeká „týden knihy“. Zajímavou novinkou tohoto týdne 
bude předčítání dětem v mateřské škole zaměstnanci místní knihovny. 
Jako každý rok se zúčastníme soutěže holická mateřinka s vystoupe-
ním nejstarších děti i dětí docházejících do tanečního kroužku. 
Letos absolvujeme premiéru výjezdu do Školy v přírodě. Děti stráví pří-
jemných pět dní v Hartmanicích – Penzion na Vysočině ve spolupráci 
s animační skupinou firmy Ski Fanatic. Další plánované akce naleznete 
na našich webových stránkách v sekci ke stažení pro rodiče.

Upozornění pro rodiče:
zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 proběhne ve dnech:

16. 4. od 7.00 do 16.00 hodin
17. 4. od 8.00 do 15.00 hodin

Žádosti o přijetí dítěte si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně mateřské 
školy a vyplněné je odevzdají v den zápisu ředitelce MŠ.
Více informací naleznete na webových stránkách MŠ 
www.mssezemice.cz.

Poděkování: Mateřská škola Pohádka Sezemice děkuje všem rodičům 
za drobné dary (např. odměny pro děti) a místním hasičům za zakoupení 
nové televize do oddělení Včeliček.

Vaše mateřská škola Pohádka, Sezemice

Zprávy z mateřské školy Základní škola se hlásí

Druhé pololetí školního roku je již v plném proudu, žáci si odpočinuli na 
jarních prázdninách, někteří se již připravují na lyžařský výcvik a snad je už 
za námi chřipkové období spojené s větší absencí dětí.
Zákonní zástupci žáků devátých tříd v těchto dnech odesílají přihlášky 
na střední školy (do 15. března). Státní střední školy Pardubického kraje 
se zapojily do pilotního testování žáků, testy budou součástí přijímacího 
řízení. Většina žáků si v prvním únorovém týdnu vyzkoušela zkoušky na-
nečisto, které pořádaly některé střední školy. Školu letos opustí 43 vychá-
zejících žáků.
A jak už to v životě chodí, na jejich místo nastoupí noví prvňáčci, kteří se 
ve dnech 11. a 12. února zapsali do naší školy. Na slavnostní zápis se 
učitelé pečlivě připravovali, aby tento den byl pro děti skutečně sváteční. 
Také chystali se svými žáky dárečky pro nové školáky. Ti si ještě před zá- 
pisem společně se svými nejbližšími mohli 13. ledna prohlédnout naši 
školu u příležitosti Dne otevřených dveří. Také děti z předškolního oddě-
lení mateřské školy navštívily školu a seznámily se se školní atmosférou. 
K zápisu, který začínal pohádkovou cestou, pokračoval „vlastním zápi-
sem“, se dostavilo 60 chlapců a dívek. Rozhodnutí o přijetí bude ozná-
meno zveřejněním seznamu ve škole (u vstupních dveří) a současně na 
webových stránkách školy nejpozději 26. února 2015.

V tomto období probíhají různé školní a okresní soutěže žáků. Žáci prv-
ního stupně 2. února a žáci druhého stupně 9. února soutěžili v recitaci. 
V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístila Tereza Ptáčková 
ze 2. B, druhé místo obsadil Filip Čapek z 5. B a na třetím místě skon-
čili Matyáš Fiala z 5. B, Adrian Mareček z 5. A a Tereza Chudá ze 3. A. 
Na druhém stupni byli žáci rozděleni do dvou skupin – v kategorii 6. a 7. 
tříd si nejlépe vedli Viktor Šimek, Adam Dobruský a Viktor Kvapil (všich-
ni z 6. B), a v kategorii 8. a 9. tříd se porotě nejvíce líbil přednes Ivany 
Šimkové z 9. B, Kamily Řezníčkové z 8. B a Denisy Voženílkové z 9. B. 
Jmenovaní žáci z druhého stupně nás budou reprezentovat v okresním 
kole této soutěže.
V okresním kole Olympiády v českém jazyce nám svým výkonem udělaly 
radost žákyně 9. B Adéla Jakoubková a Tereza Kačerová. Adéla se v kon-
kurenci 49 vrstevníků ze základních škol a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií umístila na krásném 6.–8. místě a Tereza na 15.–17. místě.
Tereza Kačerová školu reprezentovala v okresním kole Dějepisné olym-
piády na téma „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Ve školním kole si 
výborně vedly také Tereza Bláhová z 8. B a Ivana Šimková z 9. B.

Žáci devátých tříd si prověřili své schopnosti v testování SCIO. Radost 
všem udělala zpráva společnosti SCIO tohoto znění:
Potvrzujeme, že…
Základní škola Sezemice, okres Pardubice, Jiráskova 664, Sezemice
má ve svých řadách žáky / žákyně, kteří / které dosáhli / y výborného 
výsledku v testování společnosti Scio pro základní školy a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo v prvním pololetí školního 
roku 2014 / 2015

ocenění se týká žáků:
9. ročník: ČJ – Tereza Kačerová, MA – Zdeněk Perný
Tereza skončila mezi žáky Pardubického kraje na 2. místě z českého jazyka 
a Zdeněk na 2. místě z matematiky. Blahopřejeme.

Deset chlapců z 8. a 9. tříd se zapojilo do soutěže Praktická elektrotech-
nika, která se konala 20. ledna na SPŠ elektrotechnické v Pardubicích. Je-
jich úkolem bylo sestrojit signalizační zařízení a prokázat přesnost a peč-
livost při práci. Z našich žáků si nejlépe vedli Daniel Dworschak (8. B), 
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KroužKy
Kroužkový tábor 6.–10. 7. 2015 • zŠ sezemIce • PřIhláŠKa

Milé děti a vážení rodiče, srdečně Vás zveme na 2. ročník Kroužkového 
tábora v ZŠ Sezemice. Můžete si vybrat zaměření na různé kroužky, 
kterým se bude v průběhu tábora Vaše dítě věnovat:

• �SPORTOVNÍ HRY A FLORBAL
• �TANEČNÍ (hip hop, street dance, disko, aerobik, moderní tanec, 

zumba)

• �KERAMIKA + VÝTVARNÝ TVOŘIVÝ KROUŽEK
• �BOJOVÉ SPORTY (sebeobrana, sportovní průprava nejznámějšími 

bojovými sporty)

• � DIVADELNÍ (dramatické hry, příprava divadelního vystoupení)

• �VĚDECKÉ POKUSY pro děti

věková skupina: 5–15 let (vhodné už pro předškoláky!)
místo konání: Tábor se bude konat v bezpečně známém prostředí ZŠ 
Sezemice včetně přilehlého sportoviště
termín: Od pondělí 6. července do 10. července 2015
cena: 1990 Kč – děti navštěvující MŠ a ZŠ Sezemice, 2090 Kč – děti 
navštěvující ostatní MŠ a ZŠ
V ceně je zahrnuto ubytování v tělocvičně školy, 5x denně strava včetně 
pitného režimu, pedagogicky a zdravotnicky vzdělaný dohled + nabitý 
program, výlet, elektronická komunikace včetně fotografií.
Přihláška je závazná a platná složením zálohy ve výši 1000 Kč 
na účet: 2800266770/2010. tuto zálohu je potřeba zaplatit nej-
později do konce dubna 2015. zbytek částky do konce května 
2015. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky 
vložte jeho jméno! Uvedené údaje budou použity pouze pro účely 
letního tábora.
Program: Minimálně 15 lekcí Vámi vybraného kroužku, sportovní ak-
tivity, celodenní výlet, zábavné soutěže a hry, táborák, bohatý večerní 
program včetně diskotéky a maškarního a hlavně celotáborová hra 
o ceny. 
lektoři: Z více než 100 lektorů působících v naší společnosti vybereme 
ty nejlepší.

Jan Loskot (9. A) a Josef Beránek (9. B). Chlapci kromě diplomů obdrželi 
i pěkné ceny.
Hoši z osmých tříd se 11. února zúčastnili na SOU plynárenském v Par-
dubicích TECHNOhrátek, které se konají na různých technických školách 
v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Pardubickém kraji“. Projekt si klade za úkol přiblížit a zatraktivnit tech-
nické obory a zvýšit o ně zájem mezi žáky na základních školách. Žáci měli 
možnost soutěžní formou si vyzkoušet řemeslo vlastníma rukama. Příště 
zkusíme i obory, kde se budou moci zapojit i děvčata.

Čtvrteční odpoledne 15. ledna patřilo v 5. třídách pravěku. Pro žáky vy-
učující ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt připravili motivační hru na 
podporu čtenářství nazvanou „Na stopě pravěkým záhadám“. 
Žáci nejprve společně prošli cestu od samotného vzniku Země ve vesmíru 
až do období čtvrtohor. Pak si ještě na interaktivní tabuli žáci vyzkou-
šeli zábavné hry z výukového programu o pravěku a na závěr si zahráli 
na pravěké umělce a vytvořili nástěnné jeskynní malby. Odpoledne se vy-
dařilo a děti odcházely domů plné nových poznatků a dojmů.
Ve školní družině proběhl „Medvědí týden“, ve kterém se četly příběhy 
a pohádky o medvědech, také se o nich zpívaly písně, vařil se čaj s medem 
a plnily se medvědí úkoly. Také proběhla soutěž talentů, při které děti 
předváděly kouzla, tanečky, básničky i hru na hudební nástroje. Finále 
proběhlo před zraky dětí všech oddělení družiny.
Bližší informace o činnosti školy najdete na internetové stránce
www.zssezemice.cz

Stanislava Plecháčková

Letos poprvé Vás zdravíme z Městské knihovny v Sezemicích. Tak jako 
tradičně se v prvním článku budeme věnovat našim akcím a plánům, 
které na rok 2015 máme. Již v únoru jsme přivítali děti z MŠ a ZŠ na 
besedách a oslavili jsme svatého Valentýna. Pokračovat budeme v březnu 
vyhlášením nejlepších čtenářů roku 2014, které odměníme na akci města 
Sezemice s názvem MDŽ nejen pro ženy, 7. března 2015 v sále Seze-
mického domu. Na stejném večeru odměníme výherce celostátní soutěže 
„Lovci perel“, do které se naše knihovna zapojila. Zúčastnili se jí čtenáři 
našeho dětského oddělení. V tomto oddělení se také schází členové klu-
bu Betlémáček a to nově v pondělí od 16.00 hod. Na svých schůzkách 
se věnují například ručním dílnám, které jsou tématicky zaměřeny vždy 
na různé svátky a roční období, nechybí ani soutěže a hry zaměřené na 

Knihovna

rozvoj motoriky předškolních dětí. S dětmi se také účastníme projektů: 
Celé Česko čte dětem, Knížka pro prvňáčka, Cesta do říše fantazie, Noc 
s Andersenem, Zahrádkářská výtvarná soutěž apod. Všechny akce pro- 
bíhají celorepublikově a naše knihovna u nich neschází. Samozřejmě nás 
těší, když si naší práce všimnou nejen čtenáři a Sezemáci, ale také když 
se informace o naší knihovně a práci dostanou „do světa“. Byli jsme hos-
titeli několika školení a autorských čtení, obdrželi jsme několik grantů, 
v Rožmberském paláci v Praze nám děkovali za práci se seniory a nyní 
jsme byli osloveni pracovníky Krajské nemocnice dětského oddělení Par-
dubice ke spolupráci. O tom, jak Sezemická knihovna pomáhá nemocným 
dětem, Vás budeme informovat v příštích novinách. Zatím se můžete tě- 
šit třeba na nové dvě Sezemické knihovničky, které plánujeme umístit 
v „Zámostí“ a na dětském hřišti u školy již v dubnu a samozřejmě na 
pestrý měsíc březen, který je měsícem čtenářů. Můžete s námi sbírat víčka 
pro nemocnou holčičku Rebeku, zapojit se do sbírky Světluška a podpořit 
chráněnou dílnu PINS. Na jaře také plánujeme poslední fázi výměny oken, 
která započala v loňském roce. Zapomenout nesmíme ani na nový kame-
rový systém, který umožní sledování dětských čtenářů přímo v dospělém 
oddělení. Především jsme ale opět připraveni zakoupit pro Vás všechny 
knižní novinky a „šlágry“, stejně jako knihy, o které si napíšete. Chystáme 
se na veletrh do Prahy i Havlíčkova Brodu. Všechny naše aktivity můžete 
sledovat na www.sezemice.cz, nebo na Facebooku Městské knihovny 
Sezemice. Těšíme se na Vás.

Petra Procházková, Iva Říhová

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídním učitelům.
Nejrychlejší možnost vyplnit elektronicky na www.krouzky.cz

Jméno a příjmení: .....................................................................................................
Datum narození: ................................................Rodné číslo .....................................
Bydliště: ...................................................................................................................
E-mail na rodiče: .................................................... Telefon: .....................................
Zdravotní omezení / zvláštní přání: ............................................................................
Zaměření vybraného kroužku: ...................................................................................

✂
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Ohlédnutí za akcemi města Sezemice

Koncert Bohuše Matuše

Živaňanka

Zlatá neděle v Sezemicích tradičně patří vánočnímu koncertu 
Bohuše Matuše. Kromě sezemické Rolničky, Simony Krausové 
a za hudebního doprovodu Jirky Kožnara se představila i zná- 
má zpěvačka Daniela Magálová. Do posledního místečka za-
plněný sezemický sál tak prožil velice příjemný nedělní večer.

Foto Jana Štípková

I Nový rok probíhal v tradičním duchu – s dechovým orchest- 
rem Živaňanka. Více než dvouhodinový koncert a svařené vý- 
borné vínko nastartovaly skvěle tento rok.

Foto Miroslava Holečková

Informujeme

zImní Pochod tentoKrát v sezemIcích
29. prosince loňského roku se uskutečnil příslušníky Klubu vojenské his-
torie Pardubicko v Sezemicích a okolí Zimní pochod. U Pomníku padlým 
v I. světové válce v Sezemicích, v Dražkově, Dřítči, Němčicích, Rábech 
a v Kuněticích byly položeny věnce, rozsvícena svíčka a provedena čestná 
salva z dobových zbraní.

Této zdařilé akce se zúčastnilo celkem 15 členů KVH Pardubicko. Do Seze-
mic přijeli vlastními dopravními prostředky a za své – z Pardubic, z Chlum-
ce nad Cidlinou, z Hradce Králové, z Prahy a z Jablonce nad Nisou. Jejich 
pobyt včetně stravování, věnců a svíček byl pak už plně v režii města, což 
všechny velice potěšilo. Ne při všech podobných pochodech po republice 
mají takový dobrý servis.
Všem se v Sezemicích moc líbilo. Jejich jménem a jménem svým chci po-
děkovat všem, kteří s uspořádáním této vzpomínkové akce pomohli, hlav-
ně pak panu starostovi Martinu Staňkovi, Majce Schillerové a sezemickým 
hasičům, jmenovitě panu Sůrovi a paní Lohnické. Velice si toho vážíme.

Jan Rudolf, KVH Pardubicko

zahrádKářI
Zatímco si naše zahrádky dopřávají vegetačního klidu, členové zahrád-
kářského spolku jsou aktivní celoročně. Připravili pěknou vánoční výstavu 
s ozdobenými stromečky, krásným a voňavým cukrovím, vkusnou výzdo-
bou a samozřejmě ukázkami betlémů, keramiky, háčkovaných a vyšíva-
ných vánočních motivů. Svými ukázkami přispěly děti, knihovna, nechy-
běla ani živá ryba.

Ve dnech 27.–29. března jste zváni na další výstavu do Domu zahrád-
kářů, tentokrát s tématikou jarní, velikonoční. Ve spolupráci s městem 
jsme pořádali tradiční zahrádkářský ples, který navštívilo 138 spokojených  
spoluobčanů. Na jaře chystáme výroční členskou schůzi, těšíme se na vý-
let, Den matek či každoroční opékání buřtů. Mnohým z vás děkujeme 
za přízeň a účast na našich akcích. 
Za spolek zahrádkářů přeje hodně zdraví a radosti nejen na zahrádkách.

Láďa Srazil

nový taneční KluB sezemIce – máme dobře našlápnuto…
Sezemice jsou oblíbeným místem pro konání plesů. Několik let se také již 
tradičně na podzim konají taneční pro manželské a partnerské páry, které 
vedou zkušení taneční mistři manželé Olga a Martin Šimkovi. Všichni za-
pálení milovníci tanečního umění mají 
nyní důvod k radosti. Od ledna toho-
to roku funguje v Sezemicích taneční 
klub. Scházíme se v neděli od 18.00 
do 20.00 hodin v sále Sezemického 
domu, kde zdokonalujeme taneční 
pohyby pod bedlivým dohledem man-
želů Šimkových. Podmínkou členství  
je absolvování tanečních – tedy zna-
lost základních kroků a variací jed-
notlivých tanců. Taneční klub dostal 
trefný název PŘEŠLAP a oficiálně se 
představí v sobotu 7. března v sále  
Sezemického domu na oslavě MDŽ. 
Pokud je pro Vás tanec vášní, nepře-
šlapujte na místě a připojte se k nám!

za taneční klub Barbora Krejčíková



kterou potřebovali jak dopsat, tak pomoci s režií. Za zatím nejzdařilejší po-
važuji hru Paní Piperová zasahuje, se kterou jsme se zúčastnili pardubické-
ho Festivalu smíchu. Zatím poslední hrou jsou Darmošlapky, které uvádíme 
právě dnes jako benefiční představení pro nemocnou holčičku Rebeku.

Dá se říci, že jste celoživotně vytížená žena, jak se Vám dařilo 
a daří skloubit práci a rodinu?
Tak to je jednoduché. Zvládám to jako asi většina matek a manželek. Do-
kud byly děti malé, dostávaly přednost vždy a ve všem, stejně jako celá ro-
dina a to dost dlouho. Když se ale postavily na vlastní nohy, mohla jsem se 
více věnovat jak práci, tak zájmům, mezi které patřila samozřejmě i vnou-
čata. Upřímně řečeno, divadlu se opravdu věnuji až v posledních letech.

Jak relaxujete a nabíráte síly pro další práci?
Pro mě je jednoznačně největší relaxací kniha. Když se mohu doma v kli-
du začíst do oblíbeného žánru, kterým je především historie, ale i detek-
tivka, jsem nejspokojenější. Oba žánry skvěle spojuje můj oblíbený autor 
Vlastimil Vondruška. Jeho knihy jsem, troufám si říci, přečetla všechny. 
Ráda také zhlédnu dobrou televizní inscenaci a zapomenout nesmím ani 
na předplatné do Východočeského divadla v Pardubicích.

Ať už divadlo nebo škola, pořád je to práce s lidmi a pro lidi. Máte 
nějaké přání, které by se mělo v této oblasti splnit?
Mám, byla bych moc ráda, aby ochotnické divadlo, které má v Sezemi-
cích velkou tradici, nezaniklo. V letošním roce jsme slavili 150 let od jeho 
založení, a i když se občas odmlčelo, vždycky bylo součástí sezemického 
kulturního života. Pokaždé se našel někdo, kdo pokračoval a vedl ho dál. 
Bylo by skvělé, kdyby se k nám přidali další a především mladí lidé, kteří 
budou mít zájem se na této práci podílet. Bylo by hezké moci předat něko-
mu štafetu. Dobře vím, že dneska je zábava snadněji dostupná než dříve, 
ať už v televizi, rádiu a nebo díky různým zájezdům do divadel. Přesto vě-
řím, že ochotnické divadlo nabízí něco neopakovatelného. Na jevišti máte 
možnost vidět lidi, které potkáváte v běžném životě, znáte jejich povolání, 
a přesto k Vám promlouvají z jeviště jako Paní Piperová nebo Pamfilo.

Tak to byla pátá otázka. Poděkovala jsem, vypnula záznamník a napadlo 
mě, že mám asi ještě tisíc otázek, na které bych se ráda zeptala. Budu tedy 
muset počkat třeba do premiéry další divadelní hry v režii této vyjímečné 
ženy. Musím říci, že jsem si u tohoto rozhovoru s úsměvem zavzpomínala. 
Paní učitelka Jana Doskočilová učila nejen mě, ale i mnohé z mých přátel 
a na festivalu Děti dětem jsem v páté třídě vystupovala jako myška v po-
hádce. Už tehdy práce paní Jany rozdávala radost a smích. Moc si vážím 
toho, že si udělala čas a zodpověděla mé otázky. Ráda bych touto cestou, 
a teď věřím, že nic neprozradím, popřála k životnímu jubileu, které paní 
Jana Doskočilová v letošním roce slaví. Za nás všechny, nejen Sezemáky, jí 
přeji mnoho zdraví a životního elánu. Díky za Vaši práci, ať už ve školství, 
nebo v kultuře, ať jsou Vám můzy stále nakloněny.

Petra Procházková

V dnešní rubrice Pět otázek pro Sezemáka se budeme ptát dlouho- 
leté učitelky Základní školy v Sezemicích a skvělé režisérky sezemického 
Ochotnického spolku J. K. Tyla paní Jany doskočilové.
Náš rozhovor jsme uskutečnily v příjemné atmosféře čítárny Městské 
knihovny v Sezemicích, kde je paní Jana jako doma. Členkou knihovny 
a vášnivou čtenářkou je roky. A protože její čas je drahý, dnes například 
pospíchá na čtvrtou reprízu hry Darmošlapky, aneb repete, hoši, která se 
hraje jako benefice pro malou Rebeku, pustily jsme se hned do práce:

Pět otázek Pro „Sezemáka“

První otázka je prostá. Chtěla jste být vždycky učitelkou, a pokud 
ne, tak čím?
Pokud se pamatuji, opravdu jsem si vždycky přála být učitelkou. Musím ale 
říci, že se to málem nepovedlo. Ze školy jsem totiž vycházela koncem pa-
desátých let a můj tatínek měl tehdy obchod. V té době to nebylo snadné, 
ale měla jsem štěstí a potkala rozumné lidi, díky kterým mému vzdělání 
nestálo nic v cestě. Pak jsem se už bez problémů dostala na pedagogickou 
fakultu a musím upřímně říci, že jsem toho nikdy nelitovala.

Jak jste se dostala od školy k divadlu a následně k režírování, která 
hra byla Vaší první režijní premiérou?
Od školy k divadlu to byla velice krátká cesta. Když jsem začínala učit po 
mateřské dovolené na zdejší sezemické základní škole, oslovil mě tehdejší 
zástupce ředitele, pan učitel Václav Pánek. Byl jedním z pořadatelů diva-
delního festivalu dětských souborů Děti dětem, který se v Sezemicích teh-
dy pořádal. Požádal mě, abych pomohla jak s nácvikem představení, tak 
i s účinkováním v některých hrách a tak jsem, jak se říká, uvízla drápkem 
a u ochotnického divadla zůstala. K režii jsem se dostala před pár lety, kdy 
mě oslovili členové sezemického Divadelního ochotnického spolku J. K. 
Tyla a přemluvili mě ke spolupráci. Měli tehdy rozpracovanou hru Marjána, 

Má půst ještě nějaký význam pro dnešní dobu?
Čím je půst pro křesťany?
Půst určitě nemá co do činění s pohrdáním materiálních hodnot, životem 
a světem. Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ řekneme dů-
vodné ne. Jeho prostřednictvím získáváme svobodu a kritický odstup od 
toho, co se vnucuje a chce nás udělat závislými na čemkoli přízemním. 
Zdravým sebezáporem sílí nezávislost vůle od věcí, o kterých si myslíme, 
že jsou pro naše štěstí nezbytné. Půstem zkušenostně poznáváme, že 
k životu v plnosti není zapotřebí konzum.
Kdo chce něčeho dosáhnout, musí se pro to zasadit. Úspěch téměř vždyc-
ky předchází odříkání: kdo spoří, odříká si zbytečnosti; kdo chce vychovat 
neodrodilého syna – dceru, snaží se předně o jejich zdrženlivost od počí-
tače a televize; kdo chce zhubnout, nejí kalorie.
Stále více lidí ze zdravotních, etických nebo také ekologických důvodů 
přestává jíst maso. Oč méně moderní jsou pojmy jako askeze, půst a ab-
stinence. Co označují? Kdo chce dosáhnout vyššího cíle, musí být asketa 
– cvičit se a abstinovat – zdržovat se všeho škodlivého pro svůj cíl.

Podobně církevní praktiky půstu a abstinence vychází z přesvědčení, že 
svět není jenom dobrý, zlo a špatnost jsou všude kolem i v nás samotných. 
Ano, lidská přirozenost cítí mnohá hnutí vůle ke zlému. Přemýšlením 
o sobě rozeznáváme, jak velmi jsme do tajemství zla zapleteni a mnohdy 
i nevědomky spřádáme oka této sítě. V boji proti němu je člověk bez Boha 
poražencem. Svědčí o tom i stav současného sekularizovaného světa. Vy-
tratí-li se Bůh – Láska z našeho srdce, pak jsme bohové my se vší krutostí 
a nedokonalostí. Bůh je pevný – kotvící bod, bez něhož naše morálka 
a dějiny ztrácejí lidskou tvář.
Postní období křesťanů je také putování do domu Otcova. Začíná na 
Popeleční středu – sypáním popela na hlavu, abychom si uvědomili svoji 
hříšnou nicotnost a přijali Kristovu výzvu: „Obraťte se a věřte radostné 
zvěsti“. Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo 
s Otcem a aby uvedl každého na cestu života z Ducha. Bůh Otec totiž při-
pravil plán záchrany pro všechny lidi, neboť od něho pocházíme a k němu 
směřujeme.
Půst – zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čeho- 
koliv, co je v našem životě zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. 
Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více 
poznat sami sebe.
Několik tipů:
–  Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, hraní 

počítačových her, nakupování…
–  Přinášej páteční oběť – může mít různé formy: zřeknutí se masa, ome-

zení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít 
k dobru lidem v nouzi. Jako postní oběť můžeš dát stranou určitou 
částku peněz pro hladovějící a jinak trpící.

POSTNÍ 
DOBA



Vyhlašování nejlepších sportovních talentů  
města Sezemice za rok 2014

Již tradiční akce „Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“ města Sezemice ve spolupráci s komisí sportu se konala ve středu dne 28. 1. 2015.

Mezi čestné hosty patřili zastupitelé města, dále pozvání přijali Lukáš Radil, hokejový útočník HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, Tereza Topolská, 
ženský hokej, Mistrovství světa do 18 let, třetí místo, Marina Josefína Buchtová, dvojnásobná mistryně světa v disciplíně thaibox WKF,
Lenka Štěrbová, 13. místo na mistrovství Evropy v dálkovém plavání, mistryně republiky v dálkovém plavání, vítězka Českého poháru.

Sponzoři akce: krmiva pro psi a kočky Candy Sezemice, zast. paní Zdeňkou Dvořákovou • RWE zast. panem Břetislavem Černým
fronte tiskárny, s. r. o., Sezemice • Autodíly Škoda, Černý Miroslav – Mnětice • Jaromír Topolský, ředitel firmy Pravé hořické trubičky, s. r. o.

TJ Spartak Sezemice – Sport pro všechny
Sára Kuclerová
Zbyněk Vašek
Jakub Plecháč

Agility Sezemice
Tomáš Rohr a pudlík Fík
Nikola Hosmanová a šeltie Tim
Martinka Bolehovská a velškorgi Deny, nejmladší tým 

Kynologický oddíl
Sofie Štýbrová

Kanoistický klub PROSPORT Sezemice
Jakub Dvořák
Tomáš Doktor
Karolína Bláhová

Střelecký klub Sezemice
Lenka Hrobařová
Radek Rážek
Kateřina Procházková

TJ Spartak Sezemice – oddíl kopané
Petr Ehl
Martin Bureš 
Ondřej Netolický

Mladí hasiči – celý oddíl
Skauti – celý oddíl

Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá

Vezměte háček a jehlice a pomozte tak dětem!
Školní družina při ZŠ Sezemice se zapojila do charitativního projektu na pomoc dětem z Jižní Afriky. Projekt upleť nebo uháčkuj 
čtverec pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Uháčkované nebo upletené čtverce jsou sešity do dek pro děti, 
o které se nemá kdo starat. Na každou deku je potřeba 35 čtverců. Čtverec může být libovolného vzoru a barvy, měl by být z hřejivé, příjemné 
a nekousavé vlny o rozměrech 20 x 20 cm. Čtverce jsou dobrovolníky sešívány až na místě. 
U každého čtverce je potřeba nechat ocásek dlouhý cca 50 cm, aby bylo možné k sobě čtverce sešít.

Připojte se k této akci, až do 30. března můžete do školní družiny nosit hotové čtverce nebo zbytky nepotřebné vlny.
Uvítáme i drobný příspěvek na poštovné. Všechny čtverečky hromadně zašleme do Jižní Afriky.

Případné dotazy zodpoví Jitka Svrčková – 2. odd. ŠD, Telefon ŠD – 466 510 122
Více informací o projektu se dozvíte ve školní družině nebo na stránkách http://upletctverec.wordpress.com        Barbora Krejčíková

za rok 2014 byly vyhlášeni tito nejlepší talenti:
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agIlIty sezemIce
V zimním období trénujeme někdy více, někdy méně v závislosti na po-
časí. Závody jsou spíše občas, a tak je o to více času představit Vám naši 
sbírku sáčků na psí hovínka.
Již několik let jsme členy klubu sběratelů kuriozit ČR, provozujeme web 
v češtině i angličtině – uklízet je potřeba totiž po celém světě…
www.ostudajenesebrat.webnode.cz a http://dog-poo.webnode.cz
Ve sbírce máme přes 160 různých sáčků a postupně přibývají další a další.
Pojedete-li do ciziny, vzpomeňte si na nás. Poslední novinkou je voňavý 
bleděmodrý sáček ze Skotska. Krásné odpaďáčky mají po celém světě 
a máme je i v Sezemicích, kdyby někdo nevěděl…
V listopadu jsme byli s naším projektem Ostuda je nesebrat pozváni do 
živého vysílání radia Český rozhlas do pořadu Máme hosty. Jo, s hovínky 
až do rádia. Snažíme se dělat maximum a budeme rádi i za Vaši minimální 
pomoc.
V lednu při vyhlašování Sportovce roku nám pomáhaly s osvětou dětičky, 
přišly s básničkou a vůbec se nestyděly. Moc se jim vystoupení povedlo, 
jen škoda, že jste je neměli možnost slyšet všichni. Nejraději bych básnič-
ku pustila do městského rozhlasu, aby mohla dolehnout ke všem uším.

Alespoň textík pro ty, co by si ji chtěli notovat s dětmi.

Když se pejsek napapá, venku se pak vykaká.
Raz, dva, tři, kam patří?
Patří, patří do pytlíku, nesmí zůstat na chodníku!
Nesmí zůstat na chodníku ani nikde na trávníku!
Když chodíme ven, máme rádi čistou zem.

Vtípky ze života na cvičáku 
najdete na 
www-agility.tym.cz
v Novinkách – něco málo 
pro dobrou náladu 
a obrázky ze světa.

Příště se můžete těšit  
na bylinkové tipy pro psy 
aneb jak zdarma  
obohatit psí jídelníček 
a něco málo o semináři 
Relaxační masáže psů.

Prix Plzeň 2015 s mezinárodní účastí. Těchto závodů se zúčastnila  
i L. Hrobařová.
Ve Žďáru nad Sázavou se dařilo na „velké ceně Žďáru“. Naši s přehle-
dem obsadili přední místa výsledkové listiny a posbírali, co se dalo a domů 
si odvezli pěkné ceny. V pistolové disciplíně zvítězila S. Hozáková, druhý 
byl O. Kamenický. V puškové disciplíně v mužích získal J. Novák 3. místo. 
V dorostu se na žebříčku jako první usadila L. Hrobařová, druhá L. Vyhnál-
ková, třetí F. Rotrekl, čtvrtý J. Puhlovský a šestá J. Adamová.

Střelecké soupeře jsme slušně válcovali 24.1. na „velké ceně Brna“. Ve 
vzduchové pušce 60 ran přivezl J. Novák 2. místo, v dorostu L. Hrobařová 
ve VzPu 40 ran skvělé 1. místo. V pistolové disciplíně VzPi 40 ran nedala 
nikomu šanci S. Hozáková a stala se vítězkou. Druhý byl O. Kamenický. 
Smůlu měla K. Procházková, která po druhé položce byla nucena odstou-
pit ze zdravotních důvodů. 
25. 1. se J. Čech zúčastnil na závodu v Praze-Ruzyni. Ve středu 28. 1. jsme 
se zúčastnili Slavnostního vyhlášení sportovních talentů pro rok 2014 
v sále Sezemické radnice. Za střelecký klub byli oceněni pistolář R. Rážek 
a puškařky L. Hrobařová a K. Procházková, které jsou letos zařazeny do 
české reprezentace. Všem třem ještě jednou gratulujeme. 

Dvě potěšující zprávy přišly z Českého střeleckého svazu. T. Čihák, J. For-
man, L. Hrobařová, K. Procházková obdrželi jmenovací dekrety za dosa-
žené výsledky a stali se členy reprezentačního družstva pro rok 2015. 
Slušně jsme dopadli v hodnocení klubů pracujících s mládeží. Z 69 klubů 
jsme obsadili pěkné 10. místo.                                             SSK Sezemice

Členové ochotnického divadelního spolku J. K. Tyl 
děkují všem návštěvníkům benefičního představení hry Darmošlapky  

a oznamují, že se podařilo vybrat krásných 
18 000 Kč ve prospěch malé Rebeky

střelecKý KluB sezemIce
Rok utekl jako voda a my se opět scházíme první den nového roku na 
Novoročních střelbách. Na palebné čáře se postupně vystřídalo 27 závod- 
níků, kteří si do soutěžního terče vystřelili z pistole 15 ran. V mužích zví-
tězil s 98 body T. Rotrekl, druhý s 95 body J. Straka a třetí F. Čihák s 94 
body. V ženách a dorostu si obhájila loňské vítězství s 98 body S. Ho- 
záková. Druhá s 91 body byla L. Čiháková a třetí se 77 body skončil  
F. Rotrekl. Nakonec si ještě každý vystřelil jednu nesoutěžní ránu do spo-
lečného Novoročního terče a závody jsme mohli ukončit.
V prvních měsících letošního roku se našim střelcům daří úspěšně pro-
plouvat ve střeleckých vodách. Mladý pistolář J. Forman byl pozván do 
Plzně na nominační závody reprezentace. Za své maximální výkony si  
přivezl jedno první a dvě druhá místa. Perfektní výkony podal i na grand 



sPort Pro vŠechny
V sobotu 24. ledna pořádalo Regionální centrum SPV Pardubice již  
12. ročník otevřeného turnaje ve florbalu Jasmine Cup 2015. Celkem 
soutěžilo 12 družstev. Družstvo TJ Spartaku Sezemice v sestavě Václav 
Jeník, Ivo Brett, Jan Brett, Karel Knotek, Tomáš Valenta a Milan Vinklér 
získalo první místo.
Regionální kolo soutěže v zimním čtyřboji – šplh na tyči 4,5 m, skok z mís-
ta, člunkový běh a hod na koš se uskutečnil 7. února. Za SPV Sezemice 
velmi úspěšně bojovalo 9 dívek a 4 chlapci.
mladší žactvo I. –  Denisa Eliášová 4. místo, Lucie Řezníčková 5. místo 

Jan Kačer 4. místo
mladší žactvo II. –  Ivana Fousová 1. místo, Sára Kuclerová 2. místo,  

Eliška Štěrbová 3. místo, Karolína Nováková 6. místo, 
Pavlína Kačerová 9. místo, Jana Žáčková 10. místo 
Zbyněk Vašek 2. místo

starší žactvo I. –  Lucie Hendrychová 3. místo 
Michal Fous 1. místo

starší žactvo II. –  David Kucler 1. místo

Ve vloženém závodě ve skákání přes švihadlo ve svých kategoriích Pavlí-
na Kačerová, Zbyněk Vašek, Michal Fous byli první, Sára a David Kucle- 
rovi druzí, Ivana Fousová a Lucie Řezníčková třetí, Eliška Štěrbová a Lu-
cie Hendrychová čtvrté, Jan Kačer pátý, Jana Žáčková devátá a Karolína 
Nováková jedenáctá.

Krajské kolo soutěže v zimním čtyřboji se uskuteční v sobotu 7. března 
od 9.30 hodin v tělocvičně ZŠ Pardubice-Dubina.

Pro předškolní děti narozené v roce 2008–2011 se koná také v tělocvičně 
ZŠ Pardubice-Dubina 21. března soutěž v gymnastice.

V Pardubicích Pod Vinicí proběhne 18. dubna seminář Běháme správně?!

Cvičení pro zdraví bude 25. dubna v tělocvičně v Pardubičkách.
více informací spvsezemice.webnode.cz
Za SPV přeji všem hezký rok 2015 a cvičení v tělocvičně ZŠ Sezemice je tu 
i pro Vás, Vaše děti…                                                                       A. R.

sPartaK sezemIce
Skoro každý Sezemák zná Tělovýchovnou jednotu Spartak Sezemice. Pře- 
sto se mi zdá, že málokdo ví přesně, co vše se vlastně pod touto nálepkou 
schovává. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek a alespoň trochu 
poodkrýt pozadí naší organizace.
TJ Spartak Sezemice je nezisková organizace (spolek), která sdružuje přes 
300 aktivních členů (10% obyvatel Sezemic), z nichž nejmladším jsou ne-
celé tři roky a nejstarším hodně přes 70 let. Rozdělujeme se do 5 hlavních 
sportovních činností: cyklistika, fotbal, stolní tenis, volejbal a sport pro 
všechny (od karate, přes aerobik, zdravotní cvičení až po cvičení maminek 
s dětmi).
Naše příjmy kromě oddílových příspěvků tvoří i dotace. Díky nim se nám 
daří držet ceny cvičení zvláště pro děti v cenách, které nejsou v okolí ob-
vyklé. Toto chápeme jako hlavní poslání naší organizace.
Dalším zdrojem jsou pronájmy. V současnosti jsou našimi nájemníky  
Město Sezemice (oddělení MŠ v budově na hřišti), Bristec s. r. o. (rehabi- 
litace) a Kamil Hajník (občerstvení). Peníze z nájmů nám slouží jak na op- 
ravy a investice (cca. polovina této částky – předloni např. plynový kotel, 
sprchy; loni bojler, celkové opravy budov na hřišti), tak na podporu sportu. 
Město Sezemice má oproti našim dalším nájemníkům poloviční nájemné. 

Na oplátku slíbilo podporu s údržbou areálu (sekání trávy, technická vý-
pomoc). V posledních letech je spolupráce s Městem Sezemice na velmi 
dobré úrovni a doufáme, že bude takto dál pokračovat.
Zbytek peněz jde do nákupu sportovních potřeb, mzdy (cvičitelům, účetní), 
poplatky, nájem pozemků, daně, pojištění atd. Zároveň se snažíme pod-
porovat další potřebné organizace či jednotlivce. Za poslední roky jsou to 
DC Veská či benefice pro Kubu Provazníka.
To je ve zkratce vše, co se o nás, Spartaku, dá napsat. Doufám, že Vám 
alespoň trochu poodhalilo naše fungování. Dále bychom byli rádi, kdy-
byste rozšířili naše řady, pokud Vám alespoň malinko chybí pohyb.

Vedení TJ Spartak Sezemice

FotBalový KluB
Vážení sportovní přátelé, jarní sezona našemu A-týmu začíná 28. 3. od 
15.00 hod. v Dobříkově, pokračuje doma 5. 4. od 16.30 hod. s Prosečí 
a dále 12. 4. od 16.30 hod. doma se Zámrskem.
B-tým startuje 22. 3. od 15.00 hod. ve Starém Hradišti, pokračuje venku 
29. 3. od 15.00 hod. s Torpedem (hř. Mnětice) a poprvé se na jaře před-
staví doma 4. 4. od 16.30 hod. s Opatovicemi nad Labem.
Dorost začíná 4. 4. doma od 14.15 hod. s Rosicemi nad Labem, mladší 
žáci 18. 4. v Horním Jelení a přípravka U10 14. 4. v Moravanech.

ProsPort sezemIce
Závodníci kanoistického klubu Prosport Sezemice zahájili novou sezónu 
tradičním soustředěním v Krkonoších. Běžecké tratě na Horních Míseč-
kách i tento rok poskytly skvělé podmínky pro kondiční přípravu. Závodní-
ci tak za týden najezdili na běžkách podle věku okolo 150 km. Nechyběly 
ani měřené úseky, pro zpestření byly do tréninku zařazeny závody štafet 
a závod s hodem hůlkou na cíl. Zázemí jako každý rok poskytl penzion 
Horské Zátiší, ležící v těsné blízkosti běžeckých tratí. Místní vyhlášená ku-
chyně opět nezklamala, proběhla i relaxace v sauně a v bazénu s vířivkou 
a také každoroční výprava do cukrárny ve Špindlerově Mlýně.

V sobotu 7. 2. 2015 se v loděnici Prosportu slavilo. Uplynulo totiž právě 
dvacet let od založení klubu. Na loděnici v Lukovně se sešli bývalí i sou-
časní závodníci a členové klubu i jeho příznivci z jiných oddílů a zavzpo-
mínali si společně na léta strávená s kanoistikou. Zúčastnil se i nejúspěš-
nější člen našeho klubu, dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty Martin  
Doktor. O hudbu se postarala kapela jako tradičně Medvědi, jedlo se, 
pilo se a tančilo až do pozdních hodin. Prosportu Sezemice tak přejeme 
hodně sportovních úspěchů do dalších let.

10 www.sezemice.cz
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Přicházíme s otázkami a nechceme se vracet bez odpovědí

1.  Neúnosná dopravní situace v Havlíčkově ulici
Město hledá řešení trvale neúnosní situace. Nechalo zpracovat bezpečnost-
ní studii, ve které byly posuzovány varianty se změnou přednosti, s instalací 
světelné signalizace a kruhového objezdu. Z této studie vychází z bezpeč-
nostního hlediska nejlépe světelná signalizace, které by zkrátila fronty od 
Časů, ale při frekvenci ve špičkách přes 150 vozidel za hodinu od Pardubic 
a až 200 vozidel od Kunětic by došlo k ucpání 100 m vzdáleného kruhového 
objezdu po 1 minutě. Vzhledem k investičním nákladům ve výši 1,5 mil Kč, 
předpokládaným provozním nákladům okolo 300 tis. Kč a záměru směřují- 
cího k dokončení obchvatu Sezemic se město rozhodlo světelnou křižovat-
ku zatím nerealizovat.

2.  Přechod pro chodce na křižovatce ulic Havlíčkova, Třebízského 
a Jiráskova

Pokud jde o opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a především dětí z ma-
teřské a základní školy na tzv. „dětské křižovatce“ od Časů, která považuje 
OI za zásadní, pak se podařilo rozšířit šířku přechodu o 1 m, instalovat nápis 
pozor děti na silnici a instalovat měřič rychlosti ve směru od Časů. Nepodaři-
lo se prosadit omezení rychlosti na 40 km. Žádost byla zamítnuta Pardubic-
kým krajem na základě stanoviska Policie ČR. Apelujeme na  bezpečnostní 
osvětu v rodinách i škole vedoucí k vyloučení zranitelnosti na tomto místě.

3.  Požadavek regulace provozní doby barů a restaurací
Požadavek regulace provozní doby barů a restaurací, pokud porušují veřejný 
klid a pořádek je opakovaně na stole. OI se trvale snaží prosadit veřejný 
zájem slušných občanů před frázemi o ústavně zaručeném právu na svobod-
né podnikání. Na otázku, zda mohou obce omezit provozní dobu restaurací 
a barů Ústavní soud jasně potvrdil, že obce mají pravomoc stanovit noční za-
vírací dobu barů, hostinců a restaurací v případech, kdy může nebo dokonce 
dochází k narušování veřejného pořádku. Přes to, že dnes většina zastupitelů 
nepovažuje vydání omezující vyhlášky za nezbytně nutné, budou zástupci 
OI provoz takových zařízení sledovat a bude-li opakovaně docházet k exce-
sům, bude reagováno příslušnou občanskou peticí. V daném případě nejde 
o omezování plošné, ale o případy, kdy intenzita porušování veřejného klidu 
překračuje příslušní meze. Slovo „porušování“ je dle OI dostatečně výmluvné 
a my věříme i ve zcela opačnou schopnost úsudku zastupitelů.

4.  Biotop v oblasti Mlynářka
Nadále probíhají jednání s majiteli většiny pozemků v prostoru od mlýna až 
po akvadukt. Problémem je spoluvlastnictví těchto pozemků 4 osobami, 
respektive různé požadavky jednotlivých spoluvlastníků na náhradu za tyto 
pozemky. Město má na základě znaleckého posudku představu o ceně 
těchto pozemků a je připraveno k dalšímu jednání.

5.  Zvýšení celkové bezpečnosti provozu
Zvýšení bezpečnosti častějším měřením rychlosti vozidel při výjezdu na  
Rokytno, se ukázalo jako částečně prospěšné pro město i občany. Město 
uvažuje o zvýšení stavu strážníků o 2 až 4 nejen v zájmu bezpečnosti ve 
městě, ale i v zájmu ekonomicky výhodné pomoci okolním obcím. Měření 
rychlosti je prováděno i v přidružených obcí.

6.  Záruka na realizovaných investičních akcích
Diskutovaná otázka zkvalitnění smluv uzavíraných městem na investiční 
akce zakotvením pětileté záruky s následnou kontrolou před vypršení záruč-
ní doby, je již vyřešena ve prospěch využití tohoto nástroje ke zlepšení kvali- 
ty plnění ze strany dodavatelů.

7.  Veřejný monitoring jednání zastupitelstva
Veřejný monitoring jednání zastupitelstva na webu obce s možností elektro-
nické komunikace. K tomuto požadavku se zastupitelé staví skepticky, Přijali 
však doporučení OI, aby získali poznatky a zkušenosti z jiných měst s tím, 
že tato otázka bude uzavřena na příštím setkání se zástupci OI. Současně  
zastupitelé poukázali na malý zájem občanů o jednání zastupitelstva s tím, 
že jediným spojením je dnes spolupráce s OI, která se snaží pomoci obča-
nům i městu nejen informováním ale i náměty. 

8.  Špatný stav silnice od křižovatky u Kovomatu směrem na Rokytno
Jedním z bodů, který je na společném jednání opětovně nastolován, je špat-
ný stav komunikace od kruhového objezdu v centru směrem na Rokytno, 
dále chodníků (týká se i přidružených obcí) a veřejných komunikací. Pokud 
jde o chodníky došlo ke zlepšení s tím, že za poslední rok byly vybudovány 
chodníky na Tyršově náměstí, v prostoru u pošty, v Zámostí u autobusové 
zastávky, v Lukovni u Prosportu a na dalších místech. Špatný stav komu-
nikace, o níž je v nadpisu řeč, hyzdí obec a to i v kontrastu se rekonstruo- 
vanou komunikací ke kruhovému objezdu ve směru od Pardubic. Odpo-
věď, s níž se OI nesmíří, je stále stejná. Nejsou peníze (možná přesněji pro 
někoho jsou a po někoho nejsou). Vzhledem k tomu, že, díky tragickému 
stavu, praskají pod atakem kamionů některé stavby, požádala OI o zjištění 
zda existuje nějaký HGM, kde by byla rekonstrukce zakotvena (abychom 
se naši občané mohli také těšit) a především požádala o vysvětlení, jaká 

kriteria jsou pro zařazení do HGM rozhodující. Zda je to stav silnic nebo jiná 
v dnešní době „moderní“ okolnost. Jen pro úplnost je třeba uvést, že silnice 
Pardubice – Sezemice – Holice je silnice I. třídy, která je ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic a silnice Sezemice – Rokytno je II. třídy ve správě Pardubic- 
kého kraje respektive Správy a údržby silnic. Zástupci Města přislíbili, že této 
věci budou věnovat maximální pozornost a na shora uvedené otázky odpoví 
na nejbližším setkání se zástupci OI. OI předem děkuje za komplexní infor-
maci tak, aby současná nejistota občanů byla alespoň snesitelnější.

9.  Cyklostezky
Diskutovanou byla i otázka dokončení cyklostezky Počaply – Sezemice 
a katastrofální stav cyklostezky ze Sezemic směrem na Rokytno (bohužel 
již po záruční době). Zástupci OI byli informováni, že na opravu cyklostez-
ky Počapelské Chalupy – Sezemice – křižovatka Choteč byla podepsána 
smlouva s termínem realizace v I. pololetí 2015 a u nově připravované cyklo-
stezky Počaply – Sezemice přes Počapelský kopec probíhají a jsou na dob-
ré cestě majetková jednání.
Město také zahájilo přípravu cyklostezky ze Sezemic do Kladiny a následně 
do Koloděj, v roce 2015 bude zpracována studie proveditelnosti a zaháje- 
na majetková jednání. S vlastní realizací cyklostezky se počítá po předpoklá-
daném dokončení obchvatu Sezemic v roce 2018.

10.  Průjezdnost Palackého ulice
Z nových připomínek občanů byla diskutována průjezdnost a průchodnost 
v ulici Palackého a to i ve vazbě na fronty v Havlíčkově ulici. V této věci se 
rozvinula nevšední diskuse, kdy návrhy střídali protinávrhy až bylo konsta-
továno, že řešení jsou omezená s ohledem na „historické parametry“ této 
ulice. Ulice nesplňuje parametry pro provoz, chodníky jsou úzké, obyvatelé 
domů většinou nemají jiné možnosti parkování než na ulici a přitom je nutné 
zachovat příjezd ke hřbitovu a pro sanitky nebo hasiče. Dílčím řešením bude 
omezení stání v prostoru mezi Havlíčkovou a Spálenou ulicí.

11.  Psí exkrementy
Jedním z nejméně příjemných témat, ale zásadním pro vzhled města, byl 
zvyšující se výskyt psích exkrementů. Jde o projevy naprosté nehoráznosti 
části pejskařů zejména tam, kde je největší soustředění občanů (tzv. Šmou-
lov a okolí). Psí výkaly na chodnících a prostranstvích jsou problém, který 
každý dobře zná nebo brzy na své botě pozná. Mohli by vyprávět účast- 
níci sezemického lampionového průvodu. Současný stav pobuřuje veřej- 
nost a ukazuje, že letáková osvěta vůbec nestačí. OI apeluje na zastupitele, 
aby město přijalo soubor opatření (například způsob distribuce sáčků na  
psí exkrementy, rozmístění odpadkových košů, posilování kontrol, ale i vy-
tvoření předpokladů pro finanční postihy). S návrhy OI zastupitelé souhlasí 
s tím, že přijmou potřebná opatření a budou cestou OI informovat. A na  
závěr tohoto bodu: „Vážení spoluobčané – pejskaři, uklízejte po svých 
psech, i vám se čisté město bude více líbit.“ Věříme, že nebudeme každý 
rok „slavit“ výročí deziluze a marnosti. 

12.  Prořezávání stromů a větví ve městě
Jednání se krátce zastavilo i u ořezávání stromů obecně a za zvonicí ze-
jména. Této věci věnuje Město značnou pozornost, neboť tragédie z někte-
rých měst varují. S ohledem na to, že Město má své vlastní kapacity, nejde 
o nepřekonatelný problém. Zastupitelé přivítají každé oznámení občanů 
na nebezpečný stav proschlých (nebezpečných) stromů. Zde je však nutné 
poznamenat, že prořez je možno provádět ve vhodném vegetačním období.

13.  Obchvat Sezemic
Vzhledem k tomu, že nad městem Sezemice se stále vznáší otázky, jaké do- 
pady bude mít výstavba okružních silnic R 35 (Hradec Králové – Holice 
– Vysoké Mýto) a R36 (tzv. přivaděč z Pardubic na R35 neboli obchvat  
Sezemic) na dopravní zatížení města, upozornilo OI, že je nutno sledovat 
z pohledu zainteresované obce smluvní HGM staveb tak, aby špatnou 
koordinací ve výstavbě nedošlo k dalšímu zhoršení dopravní průjezdnosti 
městem (především již dnes děsících kamionů). Dle dosavadních jednání 
zástupců je tento problém sledován. Tyto otázky budou předmětem trva-
lého zájmu IO. Vizualizaci obchvatu Sezemic je možno vidět na webových 
stránkách města www.sezemice.cz.

14.  Měřiče rychlosti
OI ocenila instalaci informativních měřičů rychlosti o které usilovala i další 
přípravné kroky ke zlepšení dopravní situace města. Umístění měřičů rych-
losti byl určitě dobrý tah. Nejen naše,  ale i obecné poznatky ukazují, že řidiči 
podvědomě zpomalí a obec se tak stává bezpečnější.

Aplaus si jistě zaslouží nově zvolené zastupitelstvo, neboť navázalo na dob-
rou tradici společných zasedání s OI a přislíbilo, že dlouho připravovaný 
Střednědobý plán rozvoje Města bude v lednu 2015 „restartován“ i za účasti 
nominovaných za OI do konce roku 2015 dokončen a jeho realizací se naše 
naděje splní. Za OI: M. Novák, J. Vavřina a M. Filipi

Koncem minulého roku se opětovně sešli přestavitelé Občanské iniciativy „Za rozvoj Sezemic“ (dále OI) se zastupiteli města. Šlo o první společné 
setkání po volbách do obecních zastupitelstev a zástupci OI s potěšením přijali, že v zastupitelstvu opět pracují ti, kteří již v minulém období prokázali 
zájem o řešení připomínek a požadavků občanů. Pokud šlo o program, tak jsme společně řešily otázky dlouhodobé a náměty a připomínky nové. 
K jednotlivým bodům programu.
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Nemáte čas na žehlení?
Rostou před vámi hromady prádla?
Nevadí. Stačí, když zavoláte na telefon
724 649 145 nebo 466 931 238
a je po problému. Vyžehlím jakékoliv  
množství osobního nebo ložního prádla.

Václava Dostálová – Sezemice

PARTA PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTEM SEZEMICE, VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Tradiční 
maškarní  
zábavu

21. 3. 2015
V SÁLE SEZEMICKÉHO DOMU 

OD 20.00 HODIN

K TANCI A POSLEChU hRAjE: 

WJEČNÁ ŽÍZEŇ 

MÁME PŘIPRAVENO:
BOHATOU TOMBOLU
SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK
PŘEDTANČENÍ
SOUTĚŽE

VSTUPNÉ:  MASKY 50 Kč, 
OSTATNÍ 100 Kč

 • kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární  
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace  

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

INSTATOP CZ s.r.o.

INSTATOP CZ s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Tomáš Kotík, tel. 605 585 226, e-mail: kotik@instatop.eu, www.instatop.eu

•Hlídání Vašich dětí U včelky Lenky v Sezemicích
•Příměstské tábory s programem po celé léto

Více informací: www.uvcelkylenky.cz
www.facebook.com/hlidaniuvcelkylenky
Lenka Prausová, tel.: 775 245 718

Inzerce


