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č. 1/2017 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

Foto: Věra Vávrová



Tuto akci uspořádalo dne 11. ledna 2017 město Sezemice ve spolupráci s komisí sportu.  
Ocenění za sportovní aktivity získali za rok 2016 tyto družstva a jednotlivci:

MLADÍ HASIČI SEZEMICE
Družstvo starších se umístilo:
Starý Máteřov 3. místo, Rokytno 2. místo, Staré Jesenčany 1. místo, 
Slepotice 3. místo
Družstvo mladších se umístilo:
Sezemice 3. místo, Staré Jesenčany 3. místo

KYNOLOGICKÝ KLUB
Bezdíčková Aneta s mladou fenu jménem Dixi, plemene border teriér

AGILITY SEZEMICE
Martinka Bolehovská s Denýskem a Bayleis
Klárka Chrbolková a Conny
Nikola Hosmanová a šeltie Tim

SKAUTSKÝ ODDÍL – SKAUTI SEZEMICE
Rok 2016 se stal pro sezemické skauty velmi úspěšným rokem – zúčast-
nili se za poslední roky rekordního množství závodů a soutěží a velmi 
dobře se umístili ve většině z nich. Nejnovějším úspěchem je 1. místo 
Světlušek (děvčat 7–11 let) v soutěži Tvrz Orenov. 

PROSPORT SEZEMICE – KANOISTICKÝ KLUB
Tomáš Doktor:
Mistrovství ČR a Český pohár celkem 13 medailí (11 x 1., 1 x 2., 1 x 3.)
Otakar Štursa:
Mistrovství ČR a Český pohár celkem 16 medailí (6 x 1., 5 x 2., 5 x 3.)
Vojtěch Burda:
Závod olympijských nadějí Szeged Maďarsko 7. místo C1 1 000 m
Mistrovství ČR a Český pohár celkem 10 medailí (1 x 1., 4 x 2., 5 x 3.)

TJ SPARTAK – ODDÍL KOPANÉ
Čimera Patrik:
Mladší přípravka – hraje už i za starší přípravku, kope pravou nohou, 
post: záloha. Je to pilný, silový nebojácný hráč s tvrdou střelou.
Netolický Vojtěch:
Mladší přípravka – hraje už i za starší přípravku, kope pravou nohou, 
typický útočník, nadaný fotbalista, šikovný s balonem.
Plecháč Jakub:
Dorost – hraje již za A mužstvo, post: krajní záložník. Bojovný, šikovný 
na balonu.

TJ SPARTAK SEZEMICE – ODBOR SPORT PRO VŠECHNY
Terezie Koubková:
V regionálním atletickém víceboji se umístila na místě 5. a v krajském 
kole se umístila na místě 3. Tím si i zajistila postup do kola republikového.
Zbyněk Vašek:
Své sportovní kvality předvedl i na regionální soutěži v atletickém více-
boji, kde obsadil první místo. V krajské soutěži mu patřilo místo druhé 
a zajištění si postupu na republiku.
Taneční skupina MP-dance:
má 24 členů. Trénují pouze 1 hodinu jedenkrát týdně, a přesto se daří 
každým rokem vytvořit 1–2 vystoupení.

STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Jiří Puhlovský:
Na Českém poháru talentované mládeže ve sportovní malorážce 60 ran 
vleže získal 1. místo. Je zařazen v základně mládeže RSCM Ostrava (re-
gionální střelecké centrum mládeže) do talentů.
Václav Vinkler:
Nejlépe se mu vedlo ve vzduchové pistoli 40 ran na závodech Grand 
PRIX JSB Bohumín, Grand Prix Rapid Plzeň, VC Středočeského kraje 
v Poděbradech, VC Bystřice nad Pernštejnem a VC Sezemic, kde získal 
absolutní prvenství. 
Nikola Licková:
Nejlépe si vedla v disciplíně vzduchová puška 40 ran na těchto závo-
dech: Grad PRIX JSB Bohumín, VC Bystřice nad Pernštejnem, kde získala  
1. místa. Na VC Sezemic si nastřílela osobní rekord 403,8 bodů, takže 
1. místo.

ZVLáŠTNÍ OCENěNÍ:
Zuzana Kmínková do svých deseti let chodila na cvičení Sportu pro 
všechny. Potom se na 100% začala věnovat tenisu – sportu časově i fy-
zicky náročnému. Hraje za TK Pernštýn 1897 Pardubice.
V celostátním žebříčku v kategorii starších žákyň Zuzce patří 76. místo, 
ve východočeském regionu místo 6. a za Pardubice místo první.

Všem oceněným sportovcům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme 
za příkladnou reprezentaci našeho města. Poděkování si zaslouží také 
jejich rodiny a trenéři. 

Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá

Vyhlašování nejlepších sportovních talentu°
města Sezemice za rok 2016
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OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTY MěSTA SEZEMICE…
Loňský rok realizovalo město Sezemice řadu projektů. Ty zcela určitě při-
spěly ke zkvalitnění života v našem městě a přisloučených obcí. V těchto 
aktivitách chceme pokračovat i v tomto roce a věříme, že se nám opět 
podaří získat mimo jiné i finanční prostředky z různých dotačních titulů.

Jsme rádi, že se nám podařilo opravit zklidněnou komunikaci Počaply 
Chalupy – Počaply. Ta, s vyloučením provozu motorových vozidel, bude 
sloužit hlavně pěším, cyklistům a in-line bruslařům a její oprava je v sou-
ladu s koncepcí rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji. Pro-
pojily se tak cyklostezky Pardubice – Sezemice a Kunětice – Sezemice. Na 
opravě této komunikace, která velkou měrou přispěla k rozšíření cyklo- 
tras v okolí Sezemic, se významnou měrou podílel Pardubický kraj. Ten 
poskytl na tuto stavbu městu Sezemice dotaci z programu „Podpora bu-
dování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II“.

Díky další podpoře Pardubického kraje se také podařilo zajistit druhou 
etapu statického zajištění památkově chráněného objektu – budovy  
č.p.92 na Husově náměstí, která spočívala ve stažení obvodového zdi-
va. V opravě tohoto objektu chceme pokračovat i v následujících letech 
opravou střechy a fasády tak, aby se tato budova stala jednou z dominant 
na Husově náměstí.

Díky finanční podpoře ministerstva zemědělství jsme mohli postavit odpo-
činkový altán pod školou u hřiště na pétanque. Příjemné posezení ocení 
určitě nejen ti, kteří mají rádi toto sportovní vyžití.

V průběhu loňského roku jsme instalovali také nové autobusové zastávky 
ve Veské, v Zámostí a v ulici Severní. 

V souladu se snahou o vybudování odpočinkové a rekreační zóny u Mly-
nářky jsme umístili další čtyři informační tabule o přírodě kolem nás. V této 
lokalitě byl realizován důležitý výkup pozemků. Ten nám umožní v příštích 
letech realizovat náš záměr a věříme, že tímto dosáhneme také na dotace 
určené k takovýmto účelům.

Pro zlepšení dopravy v našem městě jsme opravili chodník v úseku od kru-
hového objezdu po celou ulici Českých Bratří. Byla obnovena rekonstruk-
ce ulice Počapelská. Další, možná méně náročnou, zato však potřebnou 
a život zpříjemňující akcí bylo vybudování odstavné plochy pro možnost 
parkování před základní školou. To ocení nejen rodiče žáků školy a školky, 
ale i návštěvníci dětského hřiště a sportovci.

Nezapomnělo se ani na naši nejmladší generaci. Došlo ke kompletní re-
konstrukci kotelny a rekonstrukci dalšího sociálního zařízení v základní 
škole. Byla opravena střecha na mateřské škole. Kromě toho byly ještě  
zpevněny plochy pro míčové hry ve Veské.

Zahájen byl také dlouho očekávaný prodej bytů do osobního vlastnictví 
na sídlišti Dukla. Před zahájením tohoto prodeje město Sezemice kom-
pletně opravilo střechy všech objektů, protože ty byly v naprosto nevyho-
vujícím až téměř havarijním stavu.

Mimo již zmiňovanou opravu zklidněné komunikace Počaply Chalupy – Po- 
čaply jsme opravili i místní komunikaci v obci Počaply a s pomocí dotace ze 
SFDI se nám konečně podařilo vybudovat také chodník v Lukovně.

Víme, že naše práce tímto nekončí. Je stále co zlepšovat, a proto si spo-
lečně popřejme, ať se posouváme v rozpracovaných nebo nových projek-
tech i v tomto roce co nejrychleji.

Martin Staněk, starosta města Sezemice

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLáDáNÍ S ODPADY (TKO)
V ROCE 2017
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde 
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2017 alespoň 
polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2017. Celý poplatek je splatný nej-
později do 31. 8. 2017. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2017 je  
500 Kč na osobu, občané nad 80 let platí polovic, tedy 250 Kč.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit 
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo převodním 
příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p.
Tel.: 466 741 015, p. Bc. Hana Volfová

BUDOUCNOST „PARKU MLYNáŘKA“
Vážení spoluobčané, jak jsme Vás již informovali v minulých číslech Seze-
mických novin, město Sezemice koupilo v loňském roce od soukromých 
vlastníků 5 ha pozemků v prostoru mezi Mlýnským náhonem, Zadní Lod-
rantkou a Loučnou a fotbalovým hřištěm. V současné době začínáme 
jednat s vlastníky zbývajících pozemků (o celkové rozloze pod 1,5 ha 
v uvedeném prostoru) o možnosti získání těchto pozemků do vlastnictví 
města a většina jednání je na dobré cestě.

Zprávy z radnice

MěSTO SEZEMICE – akce I. pololetí 2017

Datum/čas Akce Místo konání /pořadatel 
Březen Měsíc čtenáře Městská knihovna

4. března
19.00 hodin

Madam Colombová zasahuje  
aneb Kam zmizel diamant  
– premiéra divadelní komedie

Sál sezemické radnice 
J. K. Tyl Sezemice, 80 Kč   P

5. března 
18.00 hodin 

Madam Colombová zasahuje  
aneb Kam zmizel diamant  
– repríza divadelní komedie

Sál sezemické radnice 
J. K. Tyl Sezemice, 80 Kč   P

11. března
19.00 hodin 

MDŽ nejen pro ženy – taneční 
vystoupení – Centrum Pardubice, 
Přešlap a MP-dance Sezemice,  
módní přehlídka, tombola,  
Hluboká orba, Králičí hop Svinčany,  
hraje Tomas show band a hosté,  
fotoateliér Jany Štípkové

Sál sezemické radnice 
Město Sezemice, 100 Kč   P

16. března
18.00 hodin 

Cestovatelská beseda s promítáním 
fotografií Nicaragua 
– vstupné dobrovolné 

Sál sezemické radnice 
Město Sezemice

21. března 
17.00 hodin

Beseda – Nejste na to sami  
(Pečujete nebo se chystáte pečovat 
o svého blízkého?) – zdarma 

Sál sezemické radnice 
Město Sezemice

29. března 
19.00 hodin 

Madam Colombová zasahuje  
aneb Kam zmizel diamant  
– repríza divadelní komedie

Sál sezemické radnice 
J. K. Tyl Sezemice, 80 Kč   P

31. března
17.00 hodin 

Noc s Andersenem  
– celorepubliková akce Městská knihovna

23. dubna 
17.00 hodin

Václav Hudeček + Barocco sempre 
Giovane – mezinárodní festival 
Pardubické hudební jaro

Kostel Nejsvětější trojice 
Město Sezemice, 270 Kč   P

30. dubna
Čarodějnice – bohatý program, 
soutěže, hraje skupina Sešlost  
a Vypuštěné koupaliště

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

14. května 
17.00 hodin

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

Sál sezemické radnice 
Město Sezemice

9. června Noc kostelů – prohlídka kostela  
s výkladem – součást evropské akce Kostel Nejsvětější trojice

Červen Pasování prvňáčků Sál sezemické radnice
Městská knihovna

23. června 
17.00 hodin

Hurá na prázdniny  
– zábavný program

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

28. června Vyřazování žáků 9. tříd Sál sezemické radnice
Základní škola Sezemice

Bližší informace:
www.sezemice.cz, facebook – události, média
Majka Schillerová – 603 471 712, majacek@volny.cz 
Petra Procházková – 737 420 924, knihovna@sezemice.cz
P – předprodej vstupenek v Městské knihovně

Cílem města je udělat z tohoto prostoru přírodní, rekreačně-sportovní 
a oddychový areál, ve kterém si téměř každý občan ze Sezemic najde svoje 
místo. Předpokládáme, že by tam mělo být dost místa pro maminky s dět-
mi v kočárku, pro děti předškolního i školního věku, pro sportovní aktivity 
teenagerů i sportovců, pro setkávání občanů i pro aktivity a odpočinek 
seniorů. Zároveň by tento prostor měl sloužit jako naučně poznávací.
Ve schváleném územním plánu města Sezemice je uvedený prostor vyme-
zen jako plochy občanské vybavenosti se zaměřením na sport a plochy 
přírodní. V uvedeném prostoru nepočítáme s výstavbou větších objektů, 
jako je sportovní hala, tělocvična, bazén nebo koupaliště, ale chceme za-
chovat přírodní ráz areálu s menšími objekty.
Pracovně tento prostor nazýváme „Park Mlynářka“ (dle původního míst-
ního názvu tohoto prostoru Mlynářova louka) a v současné době připra-
vujeme zadání pro zpracování návrhu koncepce „Parku Mlynářka“.

Nechceme o budoucnosti tohoto veřejného prostoru rozhodovat na rad-
nici sami. Máme velký zájem, aby už na přípravě zadání participovala ši-
roká veřejnost ze Sezemic a okolí. Proto žádáme občany všech věkových 
kategorií a zájmů, aby své náměty a nápady pro „Park Mlynářka“ zasílali 
na Městský úřad v Sezemicích, a to buď písemně, nebo mailem na adresu 
místostarosta@sezemice.cz v termínu do 13. 3. 2017. Při přípravě kon-
cepce bude též přihlédnuto k námětům z dotazníkové akce z roku 2014.

Při získání dostatečného počtu námětů předpokládáme jejich projednání 
s veřejností ještě v měsíci březnu 2017.

Za samosprávu města Vlastimil Plecháček
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HARMONOGRAM SVOZU TKO – ROK 2017

Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply

Veská, Kladina, Velké Koloděje
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

týden 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

středa 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

týden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

pondělí 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

úterý 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

středa 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

čtvrtek 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

pátek 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

sobota 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

neděle 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

týden 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

pondělí 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

úterý 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

středa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

čtvrtek 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

pátek 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

neděle 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

týden 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

středa 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

TKO 2x měsíčně liché týdny

KOMPOST ZDARMA PRO OBČANY
Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komu-
nálního 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 1. 4. a 8. 4. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin a v týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin

Případný odběr v jiném termínu je možné domluvit s panem Řezníčkem na tel. čísle 602 179 144. Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu 
zpracován městem Sezemice.                                                                               Lic. Simona Petrisková, Odbor správy majetku a životního prostředí

HARMONOGRAM SVOZU BIO ODPADU – ROK 2017

Sezemice, Veská
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

týden 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

středa 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

týden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

pondělí 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

úterý 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

středa 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

čtvrtek 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

pátek 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

sobota 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

neděle 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

týden 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

pondělí 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

úterý 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

středa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

čtvrtek 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

pátek 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

neděle 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

týden 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

středa 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

POZOR ZMĚNA! Od dubna 2017 bude svoz bioodpadu probíhat ve STŘEDU,  
ne v pátek jak tomu bylo doposud.
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povídání o bylinkách a zdraví
Zázvor lékařský

Prohřeje a ochrání před nemocemi
V období nachlazení a virových epidemií nezapomeňte mít doma čer-
stvý zázvor. Pomůže Vám posílit imunitu a navíc si do jídelníčku zařadíte 
chutný nápoj.  Je  totiž vyzkoušené, že když se ho naučíte konzumovat 
a mít rádi, zimu a především bacily budete mít pod kontrolou. Zázvor 
lékařský  (Zingiber  officinale)  je  tropická  vytrvalá  rostlina  pocházející 
z jihovýchodní Asie. Zakoupit ho můžete běžně v obchodech se zele- 
ninou  nebo  u  zeleninových  stánků  asijských  prodejců.  Z  oddenků  se 
získává zázvorový olej a esence, ale používají se i v kuchyni a léčitelství. 
Koupit ho můžete  i  sušený a mletý, ovšem nejaromatičtější  je čerstvý.  

Při nákupu vybírejte spíše menší a světlejší okrajové oddenky. V čerst- 
vém stavu zázvor připomíná světle hnědý členitý kořen, který po roz-
krojení odhalí světle či zářivě žlutavou dužinu. Oloupejte ho a nastrou-
hejte na  jemném  struhadle, okamžitě ucítíte  typickou  vůni.  Po usuše-
ní  (sušíme kousky nebo prášek)  je zázvor  ještě  štiplavější než čerstvý,  
před použitím se doporučuje ho namočit.  Jedna čajová  lžička sušené- 
ho zázvorového prášku přitom odpovídá zhruba jedné polévkové lžíci 
jemně nastrouhaného čerstvého zázvoru. Hlavně v Indii a Číně se zá-
zvor v čerstvém i sušeném stavu používá již po tři tisíciletí nejen jako lék, 
ale každodenně  jako cenná kulinářská  ingredience, protože pokrmům 
dodává pikantní citronovou příchuť. V sušeném stavu se díky tomu stal 
nedílnou  součástí  řady orientálních  směsí  koření,  například  kari,  které  
je ideální do masitých a rybích pokrmů, a do marinád na zvěřinu. Nej-
známějším použitím u nás je zázvorový čaj.
Zázvor je antiseptický, protihorečnatý a protizánětlivý. Čajem, který při-
pravíte zalitím půl  lžičky mletého zázvoru čtvrt  litrem vřelé vody, pre-
ventivně zabojujete proti chřipkám, nachlazení, bolestem hlavy i žaludeč-
ním a cestovním nevolnostem. Po 5 minutách čaj přeceďte a po mírném 
vychladnutí přidejte lžičku medu a čerstvou citronovou šťávu. Další po-
užití: Zázvor zvyšuje tvorbu trávicích šťáv a neutralizuje kyseliny v zaží- 
vacím ústrojí. Užívá se také jako prevence mořské nemoci a nevolnosti 
při jízdě dopravními prostředky. Protizánětlivé a analgetické účinky záz- 
voru vám mohou pomáhat utišit i svalové bolesti a bolesti při zánětech 
kloubů. Při bolestech v krku zkuste cucat kandovaný zázvor, protože má 
antiseptické účinky, může vám pomoci lépe než drahé pastilky z lékárny. 
Buďte hodně zdraví…

Redakce novin

Dnes bych Vás ráda v této rubrice upozornila na vznik Infopointu Svazku obcí 
Loučná v Sezemicích. Naleznete ho v městské knihovně a využít jeho služby mů-
žete vždy v otevírací době. Jsou zde pro Vás připraveny krásné informační materiály, 
pohledy a cykloturistické mapy. Od nového roku Vám také slouží širokoúhlá televize 
za výlohou knihovny, kde se budeme snažit uveřejňovat důležité informace, pozván-
ky na kulturní akce a další zajímavosti. Pokud byste chtěli do informačních smyček 
přispět, ať už zajímavou fotografií nebo pozvánkou, neváhejte se informovat v měst-
ské knihovně, která pro Vás plní služby informačního centra pro Sezemice a okolí. 
Naleznete zde materiály Místní akční skupiny Region Kunětické hory, samozřejmostí 
je veřejný internet, možnost kopírování a skenování, programy do Východočeského 

divadla v Pardubicích apod. Věřím, že všechny nové i stá-
vající služby zlepší Váš přístup k informacím. 

Petra Procházková

Kuriozity a zajímavosti kolem nás
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Je za námi první polovina školního roku a my s nadšením čekáme, co nám 
přinese ta druhá.
Začátkem nového roku jsme pro rodiče uspořádali přednášku na téma 
„Radosti a starosti předškolního věku“ s Mgr. Dagmar Jakubskou, která 
pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut v Hradci Králové. Paní 
Jakubská se podělila o své znalosti a zkušenosti z rodinného i pracovní-
ho prostředí. Rodiče měli možnost vznést dotazy z nejrůznějších oblastí, 
např. řešení výchovných problémů, psychosomatických obtíží, komuni-
kačních problémů aj., ale také příležitost sdílet s ostatními své osobní 
zkušenosti.
V lednu jsme vždy s budoucími školáčky navštívili základní školu. Děti se 
seznámily s jejím prostředím, vyzkoušely si místa v lavicích a pozdravily 
své starší kamarády. Dle nové legislativy se v letošním roce zápis do ZŠ 
Sezemice koná až na konci měsíce dubna, takže návštěvu školy, na kterou 
se moc těšíme, uskutečníme později.
Zápis do naší mateřské školy bude následně probíhat začátkem 
měsíce května, a to ve dnech 4. 5. od 7.00 do 16.00 hod. a 5. 5.  
od 8.00 do 13.00 hod.
Ve druhém pololetí roku 2017 jsme pro děti a jejich rodiče připravili opět 
mnoho zajímavých akcí. O pololetních prázdninách jsme otevřeli dveře 
veřejnosti a umožnili rodičům a dětem prohlédnout si jednotlivé budovy 
a třídy mateřské školy. Únorové „Konzultační odpoledne“ pomohlo rodi-
čům získat potřebné informace v rozhodování o odložení školní docházky 
jejich dětí.
Úplnou novinkou je lyžařský kurz pro děti v posledním ročníku předškolní-
ho vzdělávání, který zajišťuje agentura Ski Fanatik v areálu Hlinsko. Nad-
šení a spokojenost malých lyžařů je pro nás velkou odměnou.

Na cestu do Pardubic do Domova pro seniory U Kostelíčka se 7. února 
vydaly děti ze Žabiček. Babičkám i dědečkům dovezly vlastnoručně vy- 
robené perníčky a přáníčka, které jim osobně rozdaly. Svým zpěvem 
a přednesem básniček udělaly děti všem obrovskou radost a potěšily 
jejich srdíčka. Nakonec si spolu zazpívali známé i méně známé písničky.

V únoru a březnu uskutečníme celoškolkový projekt „Moje školka“,  
který je předzvěstí plánované oslavy. Naše mateřská škola bude v letoš-
ním roce slavit 40. výročí od svého vzniku. Oslava se bude konat v měsíci 
červnu. 
Dalším projektem, který si děti průběžně užívají, je projekt „Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky“ podporovaný Českou obcí sokolskou,  
Odborem všestrannosti. Projekt je složen z několika tematicky zaměře-
ných skupin. Pořadí plnění úkolů záleží na obsahovém zaměření, které se 
vztahuje i k některým měsícům.
Naše mateřská škola se zapojila v rámci ekologické výchovy do projektu 
„Zelená škola“. Co to znamená? Na každém našem pracovišti je umístěn 

Mateřská škola Pohádka

Základní škola se hlásí

box, do kterého je možné přinést vysloužilé elektrozařízení a přenosné 
baterie. Zároveň jsme se přihlásili i do soutěže „EkoEda“, která souvi-
sí s množstvím odevzdaného elektroodpadu. Budeme rádi, pokud nám 
pomůžete a přispějete do sběrného boxu Vaším vysloužilým elektroza- 
řízením a tím podpoříte naši školku v možnosti získat odměnu v soutěži.
V následujících týdnech nás čeká karneval, holická mateřinka, keramický 
workshop, tvořeníčka pro rodiče s dětmi, fotografování a další zajímavé 
a přínosné aktivity. O tom všem Vás budeme informovat příště.

Vaše Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Milí čtenáři, pojďme se společně poohlédnout za událostmi, kterými 
v uplynulých dvou měsících žila naše škola.
V adventním čase měl náš pěvecký sbor napilno. Někteří žáci se zúčastnili 
rozsvěcení vánočního stromu před sezemickou radnicí, celý sbor si potom 
s velkou chutí zazpíval na Betlémských trzích v Třebechovicích pod Ore-
bem. Současně měl sbor příležitost poznat se s Bárou Basikovou a zazpí-
vat si s ní některé její muzikálové hity a koledy. Dále Rolnička zazpívala 
na adventních trzích v Pardubicích na Pernštýnském náměstí a tradičně 
vystoupila v sezemickém kostele dne 25. prosince. 
Ke konci roku proběhlo vyhodnocení tradičního podzimního sběru staré-
ho papíru a sběru kaštanů a žaludů. Žáci přinesli více než 9 tun starého 
papíru a kartonu (9 492 kg) a více než 3 tuny kaštanů a žaludů (3 055 kg). 
Mezi nejlepší 3 sběrače ve sběru starého papíru se umístili Jaroslav Kašpar 
ze 7. B, Michaela Třešňáková a David Bečka z 5. B a ve sběru žaludů a kaš-
tanů Natali Brutarová z 3. B, Nela Kubizňáková z 2. A a Adéla Závorková 
ze 4. B.
V prosinci se uskutečnilo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého 
chemika. Celkem se 2. kola zúčastnilo 355 žáků. Naši školu velmi dobře 
reprezentovaly žákyně Tereza Coblová, Adéla Herelová a Anna Honsová. 
Všechny tři se umístily v první polovině soutěžících.
Žáci druhého ročníku se vydali na plavbu za pokladem kapitána Černo-
vouse. Pomáhal jim při tom výukový a herní program nakladatelství Thovt 
spolu s knihami pro děti. Celá akce byla zaměřena na rozvoj čtenářské 
gramotnosti dětí.

Po návratu z vánočních prázdnin se někteří žáci z prvních až čtvrtých tříd 
zúčastnili odpoledního lyžování v Olešnici v Orlických horách. Celý týden 
se malí lyžaři po skončení vyučování věnovali výuce lyžování pod vedením 
zkušených trenérů z lyžařské školy.
Žáci 3. až 7. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu Velká Británie 
s Britem. Průvodcem tohoto programu byl rodilý Angličan Neil, který žáky 
seznámil s tradiční kuchyní, sporty, hudbou a dalšími zajímavostmi typic-
kými pro Velkou Británii. 
Družstvo šachistů prvního stupně školy se v Pardubicích zúčastnilo okres-
ního kola přeboru školních družstev v šachu a obsadilo 11. místo. Jejich 
výkony jsou velkým příslibem do budoucna.
V prosinci a lednu opět proběhl v 8. ročníku projekt z finanční gramot-
nosti, který byl letos zaměřený na nakupování v pevných obchodech a po 
internetu. Žáci porovnávali ceny zboží v obchodech z katalogů a při ná-
kupech po internetu. Samozřejmě sledovali nejen cenu, ale zaměřili se 
i na další kritéria nákupu. Seznámili se se spotřebitelskými právy, pravidly 
zodpovědného užívání internetu a na modelovém příběhu řadili činnosti 
tak, jak má člověk postupovat při nákupu. Samotný program byl proložen 
hrami a soutěžemi, a tak čas výuky utekl jako voda.
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Pět otázek Pro...
Osobností, kterou je mi dneska  
ctí Vám představit je paní  
JIŘINA KOLáŘOVá.  
Mnozí z Vás jste ji potkali  
v tělocvičně, někteří jste ochutnali  
její výtečné cukrářské umění,  
ale především ji znáte  
jako dlouholetou členku  
Spolku divadelních ochotníků  
J. K. Tyl Sezemice.

Jak jste se vlastně k divadlu dostala?

Tak to bylo díky panu učiteli Pánkovi, který tady ve škole v Sezemicích 
působil, vedl recitační a divadelní kroužky a organizoval velké množství 
představení. Mně se to vždycky velmi líbilo, a když jsem pak byla starší, 
pan učitel mi řekl: „No přeci bys teď nepřestala?“ no a já nepřestala…

Zasahovalo divadlo do Vašeho všedního života, rodiny,  
nebo práce?

Do rodiny zasahovat nemohlo, protože rodina u mě byla a je vždycky na 
prvním místě. Je ale pravdou, že jsem se snažila najít ten čas, to volno, 
abych mohla do divadla na zkoušky a setkání s „ochotníkama“. A mys-
lím si, že to tak trochu po mně chytili i moji kluci. Dva, Jirka a Karel, se 
věnovali divadlu také už na škole. A manžel? Ten nám vždycky pomáhal 
a mohli jsme se na něj vždycky se vším spolehnout. Nehrál, ale kulisy, 
všechno, co bylo potřeba, udělal a vždy perfektně. Takže divadlo nezasa-
hovalo, ale bylo součástí našich životů…

Přemýšlela jste někdy o tom, co by bylo, kdybyste nehrála?

No, to si popravdě vůbec neumím představit. Protože já byla a jsem člo-
věk, který vždycky miloval kolektiv a rád pomáhal druhým. Od malička 
jsem k tomu byla vedená od rodičů, a tak jsem v tom v životě i pokračova-
la. Protože to pro mě bylo něco úžasného. Ten kolektiv, kde jsme si všichni 

rozuměli, pomáhali si a byli spojení stejnou zálibou. Takže ne, to si vůbec 
neumím představit!

Když zrovna nezkoušíte, jaké jsou Vaše záliby?

Tak především zahrada. Strašně ráda chodím na zahradu. Mám kousek, 
který si obhospodařuji. Pěstuji si ty základní věci, mrkev, ředkvičky, okur-
ky… a to je tedy to moje největší „nabití“. Snad z té země, z té hlíny, to 
je úžasný pocit a útěcha. Mojí zálibou je také pečení a vaření. Vlastně 
všechno, co dělám, dělám ráda.

My obě žijeme v Sezemicích celý život a já musím říct,  
že kdykoliv Vás vidím, tak jste v pohybu, usměvavá  
a plná života. Dáte nám Váš recept a spokojený život?

Spokojený život? No to je dost těžká otázka. Hlavně bych předepsala 
manželství. Manželství, které chápe a rozumí si, a samozřejmě rodinu. 
Rodina je základ a všechno, co člověk dělá pro rodinu, je dobře, je to po-
klad. Když má člověk dost práce, ale i starostí, tak nemá ani čas stárnout. 
Zapomenout nesmím ani na pohyb. Já jsem od mládí hodně sportovala 
a také se věnovala dětem, než jsem se vdala. Někdy jsem měla v tělocvič-
ně na hodině i padesát dětí. Potom přišly vlastní děti a výchova tří dá za-
brat, ale jak odrostly, věnovala jsem se cvičení znova. Spartakiády, základ-
ní cvičení a podobně. Mohu říct, že díky cvičení jsem v kondici i ve svém 
věku. No a k tomu zase ten kolektiv v tělocvičně, to bylo ono. I když mi 
teď zdraví už nedovolí cvičit, kolektiv je pro mě stále velice důležitý. Když 
ho mám a k tomu zdraví a rodinu, jsem spokojená…

Nemám vůbec nic, co bych mohla k těmto slovům dodat. Myslím, že není 
žádným tajemstvím, že tato výjimečná a pozoruhodná žena oslavila v loň-
ském roce životní jubileum. Ráda bych jí dodatečně touto cestou za nás 
za všechny poděkovala za radost, kterou nám přinesla, přináší a bude 
přinášet svojí prací, a popřála jí především zdraví, ale také to, aby zůstala 
taková, jaké je. Úžasná!

Pokud se o tom chcete přesvědčit, těším se na shledání s paní Jiřinou 
i s Vámi na premiéře divadelního představení Madam Colombová zasa- 
huje aneb Kam zmizel diamant, která se koná 4. 3. 2017.

Petra Procházková

Děti ze školní družiny navštívily skanzen v Krňovicích, kde na ně čekala 
prohlídka roubenky a mlýna. Seznámily se zde se životem lidí a vánočními 
tradicemi před 100 lety.
A na závěr se s vámi podělíme o radost, kterou jsme měli z výsledků práce 
našich žáků. Vzorně nás reprezentovali v okresním kole Olympiády v čes-
kém jazyce Jiří Bubeníček a Kateřina Brettová z 9. třídy, Jirka s převahou 
obsadil první místo.

Žáci 9. ročníku se tradičně zúčastnili celostátního testování organizací 
Scio, které zahrnovalo testy z těchto čtyř oblastí, a to všeobecné studijní 
předpoklady, matematika, český jazyk a anglický jazyk. Naši žáci před-
stihli v matematice 90 % všech testovaných škol, žák Jiří Bubeníček zís-
kal certifikát za nejlepšího řešitele v Pardubickém kraji a Tomáš Binko za  
2. nejlepšího řešitele Pardubického kraje. V českém jazyce byli žáci lepší 
než 80 % jejich vrstevníků.
Více informací se dozvíte na internetových stránkách
www.zssezemice.cz                                     Mgr. Stanislava Plecháčková

děkujeme

Manželé Kučerovi děkují komisi Zdravotní, sociální a péči o rodinu 
a děti města Sezemice za dárek a přání k diamantové svatbě.

Na přání čtenářů ráda tlumočím velké poděkování pracovníkům tech-
nické čety Sezemice, kteří v krátkém čase realizovali upevnění madel 
u vchodu v městské knihovně. Především starší uživatelé, ale i ti nejmen-
ší si je nemohou vynachválit. Takže děkujeme J.        Petra Procházková



V Sezemicích se pilně hrávalo divadlo již v první polovině 19. století. Vlastní spolek si 
sezemičtí ochotníci založili na valné hromadě 9. dubna 1864. Spolek divadelních ochotní-
ků se stal nositelem nejen společenského a kulturního života v našem městě, ale i pokro-
kových tradic, vlastenectví nevyjímaje. Za zmínku jistě stojí, že sezemičtí ochotníci patřili 
mezi ty, kteří neváhali poslat část vydělaných peněz na stavbu Národního divadla. Za ra- 
kouské monarchie byl ochotnický spolek propagátorem českých autorů a v neposlední řadě 
i potlačovaného českého jazyka. Důležitou roli sehrál spolek v období národního obrození, 
kdy měl ve svém repertoáru řadu představení významných českých dramatiků – Josefa Ka- 
jetána Tyla, Václava Klimenta Klicpery, později Ladislava Stroupežnického, Aloise Jiráska 
a dalších. Členství ve spolcích, jakými byly spolek ochotnický, čtenářský, sokolský, mysli-
vecký aj., bylo i projevem zdravého patriotizmu a sounáležitosti ke svému městu. 

Koncem 19. století byl ochotnický spolek pojmenován po autorovi textu české státní 
hymny, nově nesl jméno Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice.

Ve víru událostí první světové války byla činnost ochotnického spolku utlumena. 
Ochotničení v  té době obstarávali v  Sezemicích členové Studentské matice, tělocvičné 
jednoty Sokol a v poválečném období i  sportovního klubu SK Sezemice, sboru dobro-
volných hasičů, TJ Orel a DTJ. K opětovnému sloučení ochotnických herců do jednoho 
spolku došlo na podzim roku 1939 a spolek byl pojmenován jako Kroužek divadelních 
ochotníků J. K. Tyl Sezemice. 

V  těžkém období druhé světové války, podobně jako v dobách národního obrození, 
posiloval ochotnický spolek vlastenecké cítění utlačovaného českého národa a hrál důle-
žitou roli v životě obyvatel Sezemic i okolních obcí, do nichž sezemičtí ochotníci se svými 
představeními často zajížděli.

V průběhu 19., 20. a  21. století sehráli sezemičtí ochotníci více než dvě stě her, ve 
spolku se vystřídaly desítky režisérů a především stovky herců mnoha generací obyvatel 
Sezemic i okolních obcí. Jedním z prvních režisérů byl spolužák J. K. Tyla, básník a práv-
ník Jan Vladimír Pelikán (1808–1876), radní v Sezemicích. V sedmdesátých a osmdesá-
tých letech 19. století byl režisérem spolku a duší společenského života našeho města 
kaplan Antonín Kopecký (1851–1893), autor dnes již ztracené divadelní hry „Sezemice 
v bouřích husitských“, autor knihy „Sezemice nad řekou Loučnou, jejich minulost a pří-
tomnost“ (1887). Mezi významné osobnosti sezemického divadla se zařadil i řídící učitel 
školy v Sezemicích, autor učebnic a  čestný občan Sezemic Josef Nešpor (1860–1942). 
Řadu ochotnických představení režíroval Josef Sandhaus, otec člena Východočeského di-
vadla v Pardubicích Milana Sandhause. Významnou osobností sezemického divadla byl 
dlouholetý sezemický učitel Václav Pánek (1918–2015), který sepsal historii divadelního 
spolku v Sezemicích (ZKKP, 1995) a ve druhé polovině 20. století režíroval více než dvě 
desítky divadelních her. Mezi svými členy měl ochotnický spolek významného českého 
ochotníka, režiséra a dramatika, organizátora ochotnického divadla na úrovni republiky 
a sezemického rodáka Jindřicha Nebeského (1925–1981), autora divadelních her „Kome-
die s Helenou“, „Balada o Františkovi“ a dalších. Svoji poslední hru dějově zasazenou do 
Sezemic „Pan Vilém to tak nenechá“ věnoval rodnému městu k jeho 750. výročí existence. 
Od přelomu čtyřicátých a padesátých let až do roku 1977 režíroval PhMr. Jindřich Nebes-
ký v Sezemicích na dvacet pět her. 

V  tomto období s  režisérem Nebeským a sezemickými ochotníky spolupracovali vý-
tvarníci VČD, hostovali zde herci VČD Valerie Kaplanová a sezemický rodák Milan Sand-
haus (1927–1998) a dokonce i členové ND a pražských divadel Jaroslav Vojta, František 
Filipovský, Dana Medřická, Václav Vydra ml., Josef Bek, Štěpánka Haničincová a další.

Spolu se základní školou pořádali ochotníci pod vedením pozdějšího ředitele VČD Milo-
slava Kučery od roku 1971 po řadu let okresní festival dětských souborů s názvem Děti dě-
tem. Sezemičtí ochotníci si zahráli vedle velkého počtu ochotnických jevišť i na prknech 
VČD a Komorního divadla v Pardubicích, hrávali pod širým nebem na hradech Svojanov 
a na Kunětické hoře, sklízeli řadu úspěchů na regionálních i celostátních divadelních fes-
tivalech a přehlídkách – za zmínku stojí Langrův Bohdaneč, Okresní festival městských 
souborů ve Svítkově, Šrámkův Písek, Jiráskův Hronov a v poslední době Sněhový Brněnec 
či Pardubický festival smíchu se Sezemačkou Janou Hlotanovou v roli paní Piperové.

S krátkými přestávkami hrají sezemičtí ochotníci divadelní představení dodnes a udr-
žují tak předlouhou tradici ochotnického divadla v Sezemicích. Ve spolku je řada členů, 
kterým prkna, co znamenají svět, učarovala již před řadou desetiletí. Mezi stále hrajícími 
legendami sezemického ochotnického divadla nechybějí paní učitelka Božena Ryšavá, 
paní Jiřina Kolářová, pan Milan Olexa. Ti se spolu s mladšími členy souboru snaží o to, 
aby nám ochotnické divadlo v  Sezemicích přinášelo zábavu i  poučení. Je potěšitelné, 
že zájem sezemických ochotníků o divadlo je i  v  dnešní uspěchané době snouben se 
zájmem sezemických diváků, kteří ochotnická představení navštěvují vždy s velkým zá-
jmem a v hojném počtu.

Již více než 10 let je režisérkou spolku dlouholetá sezemická učitelka paní Jana Do-
skočilová, pod jejíž režií jsme mohli zhlédnout v posledních letech úspěšná představení 
„Perníková chaloupka“, „Marjána Šenkýřka“, „Paní Piperová zasahuje“ a „Darmošlapky 
aneb repete, hoši!“. 

Spolek sezemických ochotníků v roce 1895. Statný vousatý 
muž uprostřed je Tomáš Bezdíček, strýc praporečníka  
roty Nazdar, a po jeho levici řídící učitel Josef Nešpor

Sezemičtí ochotníci v roce 1962, Jindřich Nebeský  
se zápisníkem

Ochotnický spolek na konci šedesátých let 20. století  
s Jindřichem Nebeským ve svém středu

Ochotnický spolek v roce 1972

Popřejme sezemickému ochotnickému divadlu, ať 
se mu stále daří i v budoucnosti.              M. Balcar

sezemické
divadlo



Ochotnický spolek v roce 1972

Historie sezemického divadelního spolku se datuje již od 19. století. Jsme patřičně hrdi na tuto 
asi nejstarší tradici našeho města. Vždy se těšíme na nová nastudování her a pohádek. Většina 
z nás si určitě dovede představit ty stovky hodin a práce s přípravou takového představení. Herci 
a všichni, kteří se na daném projektu podílejí, mají svá civilní zaměstnání, své rodiny, své koníčky. 
Ty musí být ale v čase zkoušek upozadněny a prakticky vše se podřizuje divadlu. Čím více rolí ve 
hře, tím více je náročnější koordinování příprav. Jak se to povedlo současnému divadelnímu ko-
lektivu, budeme moci posoudit v měsíci březnu. Moc se těšíme, že společně uvidíme „na prnech, 
která znamenají svět“ naše blízké a přátele a prodloužíme si život zase o nějaké minuty s dobrou 
náladou a s úsměvem na tváři. 
Velké poděkování patří všem účinkujícím a realizačnímu týmu za tuto možnost. Madam Colombová 
zasahuje aneb Kam zmizel diamant je nastudována, tak vzhůru na premiéru s divadelním pozdra-
vem „Čert tě vem“.                                                                                           Majka Schillerová

divadelní
spolek
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pŘírodní poklady SEzEMic oČiMa STráŽníka Jirky
Královna našich vod aneb vydra říční

V rámci katastru našich obcí máme několik vodních 
toků. Okrajově k nám zasahuje Labe, samozřejmě 
nejvýznamnější je Loučná a potom se jedná přede-
vším o toky umělé  (kanály, náhony), kterými  jsou 
Zmínka (Dvakačovka), Lodrantka, Mlýnský náhon. 
Lidé  si  všimli  a  také  se  už  sžili  s  jedním  savcem, 
který obývá vody především Loučné, tím savcem je 
u nás nepůvodní nutrie říční původem z Ameriky. 
Málokdo ale ví, možná, že tuší, že i v těchto našich 
vodních tocích si svůj domov našla královna našich 
vod, kterou je vydra říční.

Vydra říční je velká lasicovitá šelma s dokonale 
přizpůsobeným tělem pro život ve vodě. Tělo je 
protáhlé, štíhlé. Vydra má krátké končetiny s plo-
vacími blánami a svalnatým zužujícím se ocasem. 
Tělo je dlouhé 50 až 80 cm, ocas 30 až 50 cm. Vy-
dra váží 5 až 12 kg, samci jsou výrazně větší. Tělo 
pokrývá krátká světle až tmavě hnědá srst s bílou 

spodinou. Srst je velmi hustá, protože je to jediná ochrana vydry před chladem. 
Na jednom centimetru plochy těla jich roste přes 50 000, takže celé tělo je pokryto 
80 až 100 tisíci milionů chlupů. Díky svému tělu je vydra mistrem plavcem. Plave 
rychlostí přes 7 km/h, z vody dokáže vyskočit až do výšky 90 cm. Pod vodou vydrží 
bez problémů 1 minutu a dokáže se potopit až do hloubky 15 m. Samozřejmě se 
pohybuje i po souši. Ve skocích dokáže vyvinout rychlost až 15 km/h, délka skoku je 
mezi 150 až 160 cm a je schopna překonat výšku 1,5 m. Za den bez problémů ujde 
16 km. Při svých migracích překoná i 2000 m vysoká horská pásma. Její teritorium je 
10 až 30 km vodního toku, záleží na jejich zarybněnosti. Živí se především vodními 
živočichy, zvláště pak rybami, občas i měkkýši, obojživelníky, drobnými savci nebo 
mladými vodními ptáky. Vydra se páří v různých částech roku od února do června. 
Páření přitom probíhá ve vodě. Délka březosti je značně proměnlivá, ale nejčastěji 
trvá 63 dnů, přičemž občas dochází i k utajené březosti. V jednom vrhu bývají 1 až 4 
mláďata, která se rodí slepá a téměř neosrstěná. Oči se jim otevírají po 31–34 dnech 

života, s matkou zůstávají jeden rok a pohlavní dospělosti 
dosahují ve druhém až třetím roce života. V přírodě se 
mohou dožít i více jak 18 let.
Vydra žije v Evropě západní, střední, jižní, východní a jiho- 
východní Asii a severozápadní Africe. U nás byla vydra 
ještě do konce 20. století velmi vzácným zvířetem. Dů-
slednou ochranou, zlepšením čistoty vody a vůbec pro-
středí, zprůchodněním migračních bariér se dnes s vydrou 
můžeme potkat u vodních toků a vodních ploch na celém 
území naší republiky. Přestože je vydra chráněným ži-
vočichem, tak největším nepřítelem vydry stále zůstává 
člověk. Vydra působí „škody“ v rámci rybničního a rybář-
ského hospodaření, proto bývá nezákonně lovena. Mno-
ho vyder zahyne při překonávání silnic pod koly aut.

Pokud tedy chcete královnu našich vod vidět, vy-
ražte k Loučné, Lodrantce nebo Zmínce, tam jsou 
pravidelně nacházeny její pobytové značky. Při troše 
štěstí byste ji tady mohli spatřit.

Mgr. Jiří Rejl

Rok 2017 bude v naší knihovně ve znamení novinek, změn, ale i tradič-
ních akcí. Na osobní žádost ukončila svoji činnost v dětském oddělení 
paní Ivana Říhová Jarkovská, které tímto děkuji za odvedenou práci. 
Na její místo právě vybíráme novou kolegyni, která se, jak věřím, zapojí 
do všech našich zaběhnutých akcí, a třeba pro Vás spolu vymyslíme 
i nějaké nové. Než se tak ale stane, byli jsme nuceni upravit otvírací 
dobu. Od 1. ledna 2017 je v úterý knihovna pro veřejnost zavřená. Její 
činnosti se ale jinak nemění. V dětském oddělení vypomáhá a s dětmi 
výborně pracuje paní Marie Schillerová. Již od ledna Vám slouží krásná 
nová herna ve druhém poschodí, kde mohou čtenáři trávit svůj čas při 
deskových hrách, dílnách šikovných rukou a podobně. Za naší výlohou  

Jen to nejlepší z knihovny

Vás upoutá širokoúhlá televize s informačními smyčkami a jistě Vás po-
těší nové informační materiály z našeho regionu. V plném proudu je 
každoroční výtvarná soutěž s Českým zahrádkářským svazem a pečlivě 
připravujeme pro druháčky 17. ročník mezinárodní akce na podporu 
dětského čtenářství NOC S ANDERSENEM. Jejím patronem je pro le-
tošní rok Čtyřlístek a děti se mají opravdu na co těšit. Čeká nás také 
Březen – měsíc čtenářů s novinkami, amnestiemi, akcemi, školením po-
čítačové gramotnosti, burzou, prostě se vším, co k němu patří. Po za-
učení nové paní knihovnice neprodleně začneme s přednáškami pro 
školy a školky a již nyní pro Vás nakupujeme nové knihy, audio kni-
hy a také aktualizujeme výběr e-knih. Nezapomínáme ani doplňovat 
venkovní „knihobudky“, které díky službě „Nevyhazujte knihy, jsou tu 
knihobudky“ máme stále čím plnit. Myslím, že stejně jako já se všichni 
těšíte na jaro, a tak nám společně přeji jeho brzký příchod a zvu Vás, 
abyste si čekání na něj zkrátili s akcemi a službami Městské knihovny 
Sezemice.                                                                   Petra Procházková
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Informujeme

MěSTSKá POLICE SEZEMICE
Vážení spoluobčané, od tohoto čísla Sezemických novin vás budeme 
pravidelně informovat o činnosti a práci našich strážníků. Nejdříve si ale 
v krátkosti shrňme dosavadní práci městské policie v číslech.
Městská policie Sezemice byla založena v první polovině r. 2008 a v rám-
ci Svazku obcí Loučná byla převedena z obce Dašice. Tuto službu zde 
vykonávali dva strážníci. Do konce roku 2008 byl počet navýšen na šest 
strážníků, kteří přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. V rám-
ci tohoto zabezpečení jsme byli napojeni před dvěma lety na tzv. PCO 
(pult centralizované ochrany) včetně některých objektů, obecních úřadů, 
základních škol a Městské knihovny v Sezemicích. 
Strážníci dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, vyhlášek 
a nařízení obcí, podílí se na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích, odchytů toulavých zvířat. Zajišťují také dodržování 
veřejného pořádku a zároveň se podílí na prevenci kriminality nejen v Se-
zemicích, ale také smluvních obcích.

2008 – Sezemice s počtem cca 3600 obyv. se spádovými obcemi Lukovna, 
Dražkov, Veská, Velké Koloděje, Kladina, ale ještě pět obcí, které s měs-
tem Sezemice uzavřely veřejnoprávní smlouvu pro výkon městské policie.

–  obec Býšť 1492 obyv. spádové obce Hoděšovice, Hrachoviště, 
Bělečko

–  obec Chvojenec 741 obyv.
–  obec Lány u Dašic 143 obyv.
–  obec Spojil 462 obyv.
–  obec Rokytno 855 obyv. spádové obce Bohumileč, Drahoš

Rázem byl počet obcí 16 a počet obyvatel 7297. Od roku 2009 do roku 
2012 postupně naše služby začaly využívat další obce.
2009 – obec Dříteč 412 obyv.
2010 – obec Němčice 541 obyv.
2011 – obec Časy 224 obyv.

Rok 2012 byl pro městskou policii zlomový, protože bylo nutné pořídit 
nový vůz, začít pracovat na obnově výstroje, školení a výcviku strážníků 
a také doplnění technického vybavení, což se pod vedením pana Freie 
dařilo. Tím se otevřely další možnosti pro výkon naší práce.
2012 – obec Ráby 571 obyv.
V roce 2013 podepsaly veřejnoprávní smlouvu obce Moravany 1819 
obyv. – (spádové obce Moravanský, Platěnice, Platěnsko, Čeradice, Tu-
rov) a Slepotice 456 obyv. – (spádové obce Bělešovice, Nové Holešovice 
a Lipec).

Vzhledem k personálním změnám došlo v roce 2015 k nákupu dalšího 
vozidla. Navýšením počtu strážníků na stávajících osm a pořízením slu-
žebního psa jsme se opět posunuli dál. S tímto nákupem techniky a na-
výšením počtu strážníků podepsaly veřejnoprávní smlouvu další dvě obce.
2015 – obec Dolní Ředice 836 obyv.

– obec Ostřetín 967 obyv. – (spádová obec Vysoká u Holic).

Dnešním dnem městská policie Sezemice pracuje na území 33 obcí s roz-
lohou cca 140 kilometrů čtverečných a počtem více než 13 000 obyvatel. 
A další veřejnoprávní smlouva je podepsána. 
2017 – obec Horní Ředice 1008 obyv.

Tak toto jsou pro ilustraci čísla, která určitě mluví za vše. 
Jsme tu pro Vás!

st. stržm. Jaroslav Mohaupt, Městská policie Sezemice

SLOVO Z fARNOSTI
Drazí přátelé, dostalo se mi té cti napsat pár řádků do Sezemických novin. 
Nebudu zde představovat farnost a kostel, ale to, co nám farnost a kostel 
přinášejí. Svatý apoštol Pavel sám říkal, že nepřišel s nějakou zvláštní vý-
řečností, ale přišel hlásat to, co člověka zachraňuje, přinášel světu Ježíše 
Krista. Mnohé pobouřil, jiné odradil, mnoho posluchačů získal, pak řekl: 
„Ne  já,  ale  Boží  milost  pracovala  se  mnou.“ Nechme se někdy oslovit 
tím, co nám ještě dnes může říci biblické slovo, slovo, které je předčítané 
v chrámovém prostoru za účasti lidu. To má zvláštní sílu a umožní nám se 
podívat na sebe a někam se v našem přemýšlení posunout dál.
Krásnou příležitostí bude 1. březen, popeleční středa. Liturgie tohoto 
dne kupodivu nevyzní smutně, ale přináší vnitřní radost, dává odvahu 
i k obtížným skutečnostem. Velkým dnem je vigilie Bílé soboty, kde se 
ze tmy dostáváme ke světlu, kde společně se starověkým lidem i našimi 
předky děkujeme za stvoření, bytí, existenci, v napětí jsme spoluúčastni 
přechodu lidu z otroctví ke svobodě, radujeme se z očištění od hříchů, 
máme radost z Kristova vítězství – zmrtvýchvstání. 
Těším se na společné setkání v těchto důležitých dnech. 

Váš Tomáš Kvasnička 

Město Sezemice Vás zve
Ochotnický spolek J. K. Tyl
Plesová sezona se pomalu blíží ke konci, ne však ale kulturní akce 
našeho města. Začátek měsíce března bude patřit premiéře nové 
komedie v podání sezemických ochotníků.

MDŽ
Následně po jarních prázdninách nás čeká zábavný večer – MDŽ 
nejen pro ženy. Opět se vám představí s novými programy naši  
sezemičtí tanečníci a zpěváci. Těšit se můžete také na tři juniorské 
páry z pardubického Centra pod vedením Radka Smejkala. Zajíma-
vá podívaná bude určitě i v případě vystoupení závodních králíků 
spojená s tipovací soutěží o ceny. Připravujeme malou módní pře-
hlídku, půlnoční překvapení, fotokoutek Jany Štípkové a bohatou 
tombolu. Přítomné dámy budou obdarovány květinou. O skvělou 
zábavu se opět postará Tomas Band a jeho hosté. Vstupenky si mů- 
žete koupit v městské knihovně.

Nicaragua
Ti, co rádi cestují alespoň prostřednictvím fotografií a povídání, se 
mohou těšit 16. března od 18.00 hodin na výlet tentokrát do exo-
tické a krásné země Nicaragui.

Projekt Nejste na to sami
Pokračujeme také v tomto roce s besedami a zajímavými setkáními 
s těmi, kteří vám mohou poradit a pomoci. Proto si vás dovolujeme 
pozvat v úterý 21. března od 18.00 hod. do sálu sezemické radnice 
na zcela nezávazné a informativní setkání pro ty, kteří pečují nebo 
se chystají pečovat o svého blízkého a nebo se jen tak informovat 
o možnostech případné podpory. Projekt Nejste na to sami bude 
prezentován společností JHS CENTRE, o. p. s. ve spolupráci s Do-
movem u fontány Přelouč a s Komunitním centrem Petrklíč, z. s.

Václav Hudeček
Město Sezemice se již potřetí připojilo k Mezinárodnímu hudební-
mu festivalu Pardubické hudební jaro. V neděli 23. dubna přivítáme 
v našem překrásném kostele opět orchestr Barocco sempre giovane, 
tentokrát s významným houslistou Václavem Hudečkem.

Čarodějnice se blíží
Poslední dubnový den se ponese opět v duchu Čarodějnic, ale to 
už se uvidíme poprvé venku, tedy ve sportovním areálu TJ Spar-
tak Sezemice. Odpolední program bude určen hlavně dětem, ve-
čer pak příznivcům našich populárních skupin Sešlost a Vypuštěné 
koupaliště. 

Podrobnější informace, případné změny nebo další akce najdete 
na obvyklých informačních místech, hlavně však v našem Informač-
ním centru Městské knihovny Sezemice.
Moc se těšíme na všechna setkání a přejeme všem prima dny.

Majka Schillerová, radní a předsedkyně komise kultury

Listopad 2016: Magdaléna Vavřinová

Redakce přeje hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů 
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

Narozeníček

Informace pro občany ve věci pronájmu sálu města Sezemice

Jestliže budete mít zájem pronajmout si sál města Sezemice (rodinné oslavy, 
svatby, plesy, firemní akce, večírky, tréninky, taneční apod…), je vždy nutné 
se osobně nebo telefonicky domluvit ohledně obsazenosti sálu.
Kontaktní osoba: Lenka Černá
V případě zájmu o pronájem volejte: 466 930 011, 724 035 640
nebo pište na e-mail: lenka.cerna@sezemice.cz

Mgr. Lenka Černá, referentka MěÚ

sál města sezemice



Na besedu k tomuto projektu vás město Sezemice  
zve 21. března 2017 od 17.00 hodin  

do sálu sezemické radnice  

Bližší informace p. Marie Schillerová, ✆ 603 471 712

Nyní máte jedinečnou možnost zapojit se do projektu 
zaměřeného na podporu rodinných pečujících, v rámci kterého 

můžete bezplatně získat znalosti a dovednosti potřebné  
při poskytování domácí péče. 

PARDUBICKá CHARITA DěKUJE TŘEM KRáLůM. VYBRALI OPěT PŘES MILION KORUN
Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna od Oblastní charity Pardubice 425 prázdných pokladniček. Navzdory třeskutým mrazům 
a chřipkové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem popřály krásný nový rok. Na oplátku dostávaly drobné i velmi štědré finanční dary (v jedné 
pokladničce v Rokytně byla i bankovka v hodnotě 5 000 Kč). V 85 obcích se jim podařilo vybrat celkem 1 009 447 korun (z toho v Se-
zemicích 8 191 Kč). Tyto peníze pomohou hlavně nemohoucím seniorům a lidem se zdravotním postižením v Pardubickém kraji, ale také 
rodinám s dětmi a umírajícím. Tak by se dala stručně shrnout letošní Tříkrálová sbírka z pohledu pardubické Charity. Vojtěch Homolka

ČLENOVÉ TK PŘEŠLAP SEZEMICE ZÍSKALI MEDAILE
Dne 28. ledna 2017 se v Rychnově nad Kněžnou uskutečnila taneční 
soutěž O Kryštofa a Kryštůvka, tančilo se ve standardních a latinsko-
-amerických tancích.
Ze Sezemic se soutěže zúčastnili manželé Ivona a Václav Truncovi. 
Musíme zdůraznit, že ačkoliv to byl jejich debut, přivezli bronzovou 
medaili za latinsko-americké tance a zlatou medaili za tance stan-
dardní! Za vynikajícím úspěchem tanečního páru z Tanečního klubu 
Přešlap Sezemice se skrývá intenzivní lednový trénink pod vedením 
tanečních mistrů manželů Šimkových.
Nezbývá než popřát Ivoně a Václavovi nejen mnoho úspěchů v dal-
ších soutěžích, ale také dáváme palec nahoru za odvahu, 
nadšení a odhodlání zúročit svoje taneční umění.

I. Pacholová



MDŽMěsto Sezemice vás srdečně zve na zábavný večer s podtitulem

K tanci i k poslechu hraje a zpívá Thomas show Band
(speciální host Gábina a Vlasta)

Příjemně strávený večer vám přeje město Sezemice

Bohatá tombola • půlnoc s překvapením… • dárek pro každou ženu

   nejen    pro ženy
Program:

•
•

•

Předprodej vstupenek
Městská knihovna – paní ProcházkováVstupné 100 Kč

v sobotu 11. března 2017
od 19.00 hodin do sálu sezemické radnice

Vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2016
Taneční vystoupení skupin MP-dance, Přešlap Sezemice 
a Centrum Pardubice pod vedením R. Smejkala
Králičí hop Svinčany  Pěvecký sbor Hluboká orba  Módní přehlídka• •

Doprovodný program: fotokoutek Jany Štípkové, míchané nápoje 
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Sport

SPORTOVNě STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Těsně před vánočními svátky 17.–18. 12. 2016 se konal poslední závod 
loňského roku „Velká cena Sezemic“. Na druhý ročník k nám vážili cestu 
závodníci z blízka i zdáli, např. z Hradce Králové, Přelouče, Vrchlabí, Os-
travy, Ostroměře, Liberce, Moravské Třebové, Třeště, Žďáru nad Sázavou 
atd. Závodníci si pochvalovali příjemnou atmosféru a skvělé zázemí. Podle 
jejich slov se zde cítili jako doma. První den v pistolové disciplíně figurovali 
na předních místech výsledkové listiny naši závodníci. První místa získali 
V. Vinkler a S. Kišáková, 3. místo J. Forman, čtvrtý F. Čihák. Dále pak  
J. Janků, A. Kadlečík, L. Vyhnálková a T. Hájek. 
I druhý den byl v puškové disciplíně stejně úspěšný, ne-li úspěšnější. Nej-
vyšší příčku získala mladá N. Licková, která má už na kontě několikáté 
prvenství. Druhá místa ve svých kategoriích obsadili J. Novák, L. Hrobařo-
vá, L. Vyhnálková, třetí K. Procházková a J. Puhlovský, čtvrté S. Kišáková 
a páté J. Adamová s A. Zrůstovou.
Se starým rokem jsme se rozloučili a Nový rok přivítali jak jinak než na 
střelnici. Obvykle se scházíme hned první den nového roku na „Novoroční 
závody 2017“ ze sportovní pistole 3 x 10 ran. V ženách si loňské prvenství 
obhájila S. Kišáková – 92 body, druhá, stejně jako loni L. Čiháková s 91 
bodem a třetí J. Adamová. V mužích zvítězil F. Čihák, druhý byl J. Straka 
a třetí J. Novák.
Na dvoudenní závody „Zimní cena Kolína“ nás pořadatelé pozvali 21. 
–22. ledna 2017. V neobvyklém prostředí v krytu civilní ochrany se v so-
botu odstřílely puškové a v neděli pistolové disciplíny. V nevytápěných 
prostorách řádně prochladli závodníci i jejich doprovod, a tak jsme měli 
o to větší radost z dobrých výsledků. První místo obsadil V. Vinkler, druhé 
N. Licková, čtvrté J. Novák, sedmé J. Puhlovský. Do dvacátého místa se 
ještě umístili A. Zrůstová, J. Čech, B. Lidák a naši benjamínci, kteří nasávali 
atmosféru větších závodů Š. Klouček, R. Chudomel a M. Brett. 
Věříte, že v některých dnech je závodů tolik, že nevíme, kam se vrtnout? 
Například začátkem února si J. Novák odskočil zazávodit do Polska, kde 
se za slušné výsledky umístil na 3. a 4. místě. Část osazenstva klubu od-
střílela 4. kolo poháru v Chrasti a jiní odjeli na dvoudenní závody v Po-
děbradech „Velká cena Středočeského kraje“, které bychom mohli 
také nazvat malou republikou nanečisto. Z pistolářů byli nominováni  
L. Vyhnálková, J. Janků a V. Vinkler, který se jako jediný probojoval ze 
základního závodu z třetího místa do finále. A souboj osmi nejlepších byl 
až do posledního výstřelu velice napínavý. Společně s Václavem jsme se 
mohli radovat z finálového druhého místa. 
I v puškových disciplínách naši závodníci N. Licková, A. Zrůstová a J. Puh-
lovský věděli, že se střetnou se silnými soupeři. Páté místo v základním 
závodu zajistilo N. Lickové postup do osmičlenného finále. Byla to její prv-
ní zkušenost startovat ve finále a nervy zapracovaly. Skončila na krásném 
šestém místě. Dobře odstřílel svůj závod 30 ran vleže D. Kadrmas, ale jeho 
skvělých 299 bodů mu stačilo až na 13. místo. 

I druhý den – neděle, přivítala závodníky v plné polní. Na sobotní úspěch 
chtěl navázat V. Vinkler. Z počátku se mu nic moc nedařilo, ale poslední 
položka ho zachránila a zajistila mu 3. místo. Největší překvapení připravil 
trenérovi, ale hlavně sobě, pistolář J. Janků. Jeho výsledek byl tak vysoký, 
že ho vynesl na příčku nejvyšší a tu si udržel až do konce závodů. Byla to 
paráda! Při vyhlašování jsme měli na stupních vítězů dva naše závodníky. 
Ve své disciplíně si úspěšně vedla i N. Licková. Z padesáti startujících se 
umístila v první desítce výsledkové listiny. Nedělní výpravy se zúčastnili 
a odstříleli si závod i naši nejmladší členové klubu M. Brett, Š. Klouček 
a B. Lidák. 

A co nás ještě čeká? Finále ligy v Týništi, finále poháru v Chrasti a Mist-
rovství ČR ze vzduchových zbraní v březnu a začátkem dubna. A o tom 
až příště.                                                               ČSS, z.s. SSK Sezemice

SPARTAK SEZEMICE – STOLNÍ TENIS
Úspěšný turnaj v Dolních Ředicích
Koncem roku 2016 se tohoto turnaje zúčastnili žáci našeho oddílu v za-
stoupení Dan Mareš, Vojta Karel, Michal Mládek, Venda Hubač a Radek 
Kindl.

Pořadí jednotlivých žáků:
1. místo – Kristián Řehounek – Tesla Pce (ač Sezemák)
2. místo – Dan Mareš – SP. Sezemice
3. místo – Vojta Karel – SP Sezemice
5. místo – Michal Mládek – SP Sezemice
Venda Hubač s Radkem Kindlem se umístili mimo desáté pořadí.

Za stolní tenis Jirka

PROSPORT SEZEMICE
Nový rok zahájili kanoisté, kanoistky a kajakářky Prosportu Sezemice tý-
denním soustředěním v Krkonoších. Běžecké tratě na Horních Mísečkách 
každoročně poskytují ideální podmínky pro kondiční přípravu. 
Letošního zimního soustředění se zúčastnili tito závodníci: Sabina Dok-
torová, Tereza Bláhová, Kateřina Brettová, Karolína Bláhová, Eliška 
Dvořáková, Klára Kvasilová, Sonia Rudolfová, Eliška Seidlerová, 
Martin Dumek, felix Doktor, Jakub Dvořák, Vojtěch Burda, Michal 
Hovorka, Otakar Štursa, Tomáš Doktor, Adam Rudolf, Adam Košnar 
a Adam Hrádek.
Počasí letos sportovcům přálo, sněhu byl dostatek a jako bonus téměř 
celý týden svítilo sluníčko. Díky tomu se závodníkům podařilo naběhat na 
lyžích přes 150 km! Nechyběly ani měřené úseky a zlepšování vytrvalosti. 
Zátěžovou zkouškou byl náročný výstup k Vrbatově boudě, který zvlád-
li všichni svěřenci. Zázemí jako každý rok poskytl penzion Horské zátiší, 
který se nachází v těsné blízkosti běžeckých tratí. Místní výborná kuchyně 
opět nezklamala, nechyběla ani relaxace v sauně a v bazénu. Malá tě-
locvična zase posloužila pro proložení běžeckých tréninků posilováním 
s činkami nebo s vlastní váhou těla. Odměnou za usilovnou dřinu byla již 
tradiční návštěva cukrárny ve Špindlerově Mlýně. 
Nyní již závodníci napjatě očekávají příchod jara, aby mohli opět po zimě 
oprášit kánoe a kajaky a vyrazit na vodu.

Za Prosport Sezemice Lenka Bláhová
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Sport pro všechny

CVIČENÍ RODIČů S DěTMI
Zdravím všechny příznivce pohybu! A ještě jednou všem přeji šťastný nový 
rok 2017 prožitý ve zdraví a plný zážitků, třeba se cvičením.
Loňský rok jsme naše Cvičení pro rodiče s dětmi uzavřeli vánočním cviče-
ním. Rodiče s dětmi soutěžili, vyráběli stromeček, zazpívali koledy. Nako-
nec děti dostaly první vánoční nadílku. Rodičům a dětem děkuji za hojnou 
účast a pomoc při realizaci.

A co nás čeká dál? Každý čtvrtek pravidelně cvičíme od 17.00 hod. v seze-
mické tělocvičně. Společně si protáhneme svá těla cvičením s pěnovým mí-
čem, gymballem, vločkami, obručemi atd., střídáme cvičení na lavičkách 
zavěšených na žebřinách, trampolíně nebo prolézání dětskou sestavou.
Děti s rodiči nebo babičky a dědečkové s vnoučaty, si užívají společnou 
hodinku a úsměvy všech na konci cvičení jsou vždy tou pravou odměnou.
V březnu se tradičně zúčastníme regionální soutěže v gymnastických zá-
vodech. Opět Vám přineseme, věřím, skvělé zprávy o našich výsledcích. 
Zdravím a těším se na viděnou.
e-mail: srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159

Tereza Srazilová

POZVáNKA NA AKCE v roce 2017 určené i pro širokou veřejnost
18. 3.  regionální soutěž předškolního žactva v gymnastice  

– tělocvična ZŠ Pardubice-Dubina
25. 3.  funkční trénink s Ondrou Erbenem a pilates s Lenkou Antoškovou 

– tělocvična TJ Pardubičky
10. 5.  regionální kolo soutěže v atletickém víceboji žactva  

– hřiště TJ Pardubičky
11. 5.  soutěž v atletickém víceboji předškolních dětí – hřiště TJ Pardubičky

Další informace na www.spvsezemice.webnode.cz 
nebo tlf. č. 728 439 895

V nafukovací hale na Dukle v Pardubicích se uskutečnil v sobotu 21. ledna 
2017 již 14. ročník Jasmin Cup ve florbalu. Sezemické družstvo pod vede-
ním Jana Bretta sice neobhájilo loňské prvenství, ale i 2. místo si zaslouží 
pochvalu.
Zimní čtyřboj žactva – člunkový běh, skok z místa, šplh na tyči, hod na koš 
a vložený závod ve skákání přes švihadlo se konal 11. února 2017 v tělo-
cvičně při Základní škole Pardubice-Dubina (výsledky najdete v tabulce).
Taneční skupina dívek a chlapců vystupovala 11. ledna 2017 na Vyhlašo-
vání sportovních talentů města Sezemice za rok 2016. Malí tanečníci se 
nám představili také na Hasičském a Zahrádkářském plese. Další vystou-
pení této skupiny bude 24. února 2017 na Sportovním plese.

VýsleDkoVá listinA – zimní čtyřboj, přeskok přes švihadlo
Pardubice-Dubina 11. února 2017

umístění

zimní čtyřboj švihadlo

region kraj region kraj

mladší žákyně i.

Zuzana Hájková 3. 13. 6. 7.

Barbora Šimková 4. 15. – –

Kateřina Hynková 6. 17. 1. 1.

Zora Srazilová 8. 19. 2. 2.

mladší žákyně ii.

Aneta Hnilicová 3. 6. 7. 12.

Klára Slouková 4. 10. 5. 10.

mladší žáci ii.

Matyáš Brett 3. 5. 3. 5.

Ondřej Hynek 4. 6. 2. 4.

starší žáci i.

Filip Ehrenberger 1. 1. 2. 3.

starší žáci ii.

Viktor Šimek 3. 6. 1. 1.

RozPis cViČení 1. Pololetí 2017
oddíl Den / hodina cvičitel Příspěvky

rodiče a děti 2–3 roky úterý
10.30–11.30 Alena Knytlová roční 

350 Kč

rodiče a děti 3–6 let čtvrtek
17.00–18.00 Tereza Srazilová roční 

350 Kč

dívky od 6 let

pondělí 
17.00–18.30

Anna Remešová roční 
350 Kččtvrtek

17.00–18.00

chlapci od 6 let pátek
17.00–18.30 Jan Remeš roční 

350 Kč

P-class pondělí
18.30–19.30 Renata Málková

půlroční 
450 Kčbodyform středa

19.30–20.30 Adéla Jakoubková

zadek / břicho čtvrtek
19.30–20.30 Eva Holečková

dance Ae – pokročilé 
dívky od 8 let *

pátek
16.00–17.00 Martina Ptáčková roční 

350 Kč

dance Ae  
– pokročilé juniorky *

neděle
10.00–11.00 Barbora Ptáčková roční 

350 Kč

zdravotní cvičení úterý
18.30–19.30 Martina Ptáčková půlroční 

350 Kč

relaxační cvičení úterý a pátek
17.00–18.00 Jana Levinská roční 

500 Kč

muži mladší úterý a pátek
20.00–21.00 Petr Vlasák roční 

1 000 Kč

muži starší pátek
19.00–20.00 Martin Valenta roční 

650 Kč

florbal neděle
18.30–20.00 Jan Brett roční 

650 Kč

karate rodiče a děti středa
18.00–19.30 Marek Mojžíšek roční 

800 Kč

karate dospělí čtvrtek
19.30–20.30 Marek Mojžíšek roční 

800 Kč

* kapacita naplněna
Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice, hodinová platba je 40 Kč.

Za SPV Anna Remešová

zVeMe Vás nA cViČení Do tělocViČny zŠ sezeMice
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

 • 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

Inzerce

Renomovaná Stavební firma 
Ječmínek, spol. s r.o.

s 26letou působností na trhu práce 
se sídlem v Pardubicích

Přijme do HPP nebo na ŽL stavbyvedoucí
pozemních staveb pro své stavby v České republice
PožaduJeme:
■  Zkušenosti a znalosti v oblasti pozemních staveb
■  Výbornou orientaci v projektové dokumentaci
■  Schopnost samostatného řízení staveb
■  Výborné organizační schopnosti (vedení pracovního týmu)
■  řidičský průkaz skupiny B  ■  Znalost práce na PC (Word, excel)
■  Zkušenosti se systémem jakosti iSO vítány  ■  Zodpovědnost
■  Časová flexibilita
nabízíme: mobilní telefon, firemní vozidlo 
Finanční odměna za vykonávanou práci bude projednána při osobním 
jednání. V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail:
m.jecminek@jecminek.cz nebo na urvalkova@jecminek.cz
kontaktní osoby: milan ječmínek, jednatel společnosti 
tel.: 777 165 145 nebo Diana Urválková – tel.: 777 165 913

Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti města Sezemice  
upozorňuje občany, že provede

Humanitární sbírku
v sobotu 22. dubna 2017 od 7.30 do 14.00 hodin

v kulturním sále, Husovo náměstí 790, Sezemice
Sbírka:

• oblečení letního a zimního – dětského, dámského, pánského • 
(pouze čistého a neroztrhaného)

• lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek •
• peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek •
• domácích potřeb – nádobí bílého, černého, skleniček • 

(pouze nepoškozené)
• hraček (pouze funkčních) •

Bližší informace podá paní Karlová, telefon 607 757 432

Vlasta Schneiderová
Pardubice, Palackého 2418, tel.: 602 134 788

K-STYL 
KŮŽE – KOŽEŠINY
Úpravy – opravy – zakázky

Prodej konfekce včetně kožených  
a kožešinových výrobků

Otevírací doba:
po–pá: 9–12 hodin, 13–17.30 hodin


