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Josef  Procházka ✝ 20. června 2009
Dvacátého června uplyne již rok od tragické 
nehody na chrudimském letišti, kdy při havárii 
letadla zahynul pilot, Sezemák, manžel, otec 
a dědeček Josef Procházka starší. Při této 
příležitosti bychom si rádi připomněli jeho 
památku. Nikdy nezapomeneme na jeho chuť 
do života, nakažlivý elán a lásku k rodině. Ani 
jeho přátelé a kamarádi z letiště nezapomínají 
na svého kolegu a na jeho počest odhalili 
na chrudimském letišti památník. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali veteránům z Aeroklubu 
Chrudim a zejména panu Švadlenkovi, kteří 
nesmířeni s okolnostmi této tragédie na tohoto 
výjimečného člověka nezapomněli. 
Josef Procházka pro nás zůstane nenahraditelným 
člověkem, který zachránil tři lidské životy.
Stále vzpomínáme…

Rodina Procházkova 

Pan Josef Procházka, prostě Pepa nebo Pepík, žil se svou rodinou v Sezemicích od roku 
1981. Vedle rodiny byly jeho láskami létání a sport. Od roku 1959 byl členem Aeroklubu 

ČR Chrudim. V mládí byl v juniorské reprezentaci v parašutismu, nalétal tisíce hodin 
a byl vynikajícím pilotem. V Sezemicích našel své přátele v místní tělovýchovné 

jednotě TJ Spartak a spolu s nimi stál v roce 1999 u zrodu recesistického spolku 
Omrzelců, jehož byl druhým prezidentem. Všem svým kamarádům Omrzelcům 
a jejich manželkám daroval před deseti lety nezapomenutelný zážitek, uvidět 
v rámci vyhlídkových letů Sezemice, Kunětickou horu a okolní vesničky z výš-
ky 150 metrů z paluby ultralehkého letadla typu YETI. 
Mezi Omrzelci patřil k veteránům a spolu se svými kamarády a jejich rodinami 
patřil k těm, kteří se rádi scházeli při sportu i při zábavě. Fotografi e, ze které 
se na nás pilot Pepa usmívá, je z jedné z mnoha omrzeleckých akcí, tentokráte 
nazvané Masopustní rej, konané v březnu roku 2009.
20. června roku 2009 potkal sezemického pilota tragický osud. V letounu typu 

L-60 Brigadýr se zřítil na plochu chrudimského letiště. V letadle byli tři výsad-
káři, kterým se podařilo těsně před neštěstím vyskočit. Pro pilota samotného již 

z důvodu malé výšky nebylo záchrany…
Ve svých sedmašedesáti letech patřil Josef Procházka spolu s Miroslavem Švadlenkou, 

Otou Zemkem, Helenou Tomšíkovou, Miroslavem Bížou a dalšími k veteránům chru-
dimského aeroklubu. U památníčku, který mu kamarádi veteráni z aeroklubu na letišti v Chru-

dimi za přítomnosti Pepíkovy rodiny odhalili, se 28. 5. 2010 sešli sezemičtí Omrzelci, aby si 
společně připomenuli památku svého věrného kamaráda. Kamaráda s velkým srdcem, parťáka, který nezkazil žádnou legraci…
Všichni na Tě Pepo vzpomínáme…                                                                                                                    Kamarádi Omrzelci 
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jednotě TJ Spartak a spolu s nimi stál v roce 1999 u zrodu recesistického spolku 
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v rámci vyhlídkových letů Sezemice, Kunětickou horu a okolní vesničky z výš-
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L-60 Brigadýr se zřítil na plochu chrudimského letiště. V letadle byli tři výsad-
káři, kterým se podařilo těsně před neštěstím vyskočit. Pro pilota samotného již 

z důvodu malé výšky nebylo záchrany…
Ve svých sedmašedesáti letech patřil Josef Procházka spolu s Miroslavem Švadlenkou, 

Otou Zemkem, Helenou Tomšíkovou, Miroslavem Bížou a dalšími k veteránům chru-
dimského aeroklubu. U památníčku, který mu kamarádi veteráni z aeroklubu na letišti v Chru-

dimi za přítomnosti Pepíkovy rodiny odhalili, se 28. 5. 2010 sešli sezemičtí Omrzelci, aby si 

Takový jsi byl a takový jsi zůstal v našich srdcích a vzpomínkách…



Usnesení ze zAseDÁní zAstUpitelstvA městA ze dne 15. 6. 2010
Usnesení č. z/19/3/2010
zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto  
schvaluje
Usnesení č. z/20/3/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vě- 
domí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání za-
stupitelstva města.
Usnesení č. z/21/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle § 17 
zákona č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů
i.  bere na vědomí 
  1.  důvodovou zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 

2009
  2.  výsledek přezkoumání hospodaření města za r. 2002 provedeného po-

dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že v souladu s § 10 
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky

  3.  výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok 
2002 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 
které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků 

  4.  výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích za rok 
2009 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 
které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků

ii. souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje závěrečný účet Města 
  Sezemice za rok 2009 bez výhrad
iii. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2009 a souhlasí s pře-
 vodem zůstatku sociálního fondu na rok 2010
iv.  schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Mateřské 

školy v Sezemicích ve výši 252 897,64 Kč a jeho rozdělení takto:
  přidělit do fondu odměn částku 30 000 Kč, do fondu rezervního 

102 897, 64 Kč, do fondu RIM 120 000 Kč
v. schvaluje hospodářský výsledek vyplývající z hospodaření Základní 
 školy v Sezemicích ve výši 287 083, 84 Kč a jeho rozdělení takto:
  přidělit do fondu odměn částku 60 000 Kč, do fondu rezervního 

227 083, 84 Kč
Usnesení č. z/22/3/2010
zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 sb., ve znění poz-
dějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúč-
tování hospodaření města k 31. 3. 2010
Usnesení č. z/23/3/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 
zák. č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpoč-
tové změny č. 1–13 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných uka-
zatelů č. 1/2010
Usnesení č. z/24/3/2010
zastupitelstvo města dle § 39 zákona 250/2000 sb., ve znění poz-
dějších předpisů projednalo předloženou zprávu a
 i.  bere na vědomí zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná 

za rok 2009
ii.  schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Loučná za rok 2009 bez 

výhrad
Usnesení č. z/25/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 728/12 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích

ii.  schvaluje převod části pozemku 728/12, který je dle GP č. 1130-
376/2009 označen jako st. p. č. 1132 o výměře 22 m2 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávajícím je Město Se-
zemice a kupujícím je firma FLOR s.r.o., IČ 25290525 se sídlem Areál  
Labská, za následujících podmínek:

 1.  kupní cena je stanovena ve výši 350 Kč/m2 

  2.  kupující předloží geometrický plán č. 1130-376/2009 v originále 
ve 4 vyhotoveních, náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradí kupující

  3.  kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru ne- 
movitostí

  4.  kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní 
smlouvy

Usnesení č. z/26/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  konstatuje, že záměr města převést pozemky p. č. 1536/1, 1537/1, 

1902/15, 1902/16, 1976/2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou byl zveřej-

něn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje směnu následujících pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Se-
zemice n. Louč.: p. č. 1536/1 o výměře 54 m2, p. č. 1537/1 o výměře 
163 m2, p. č. 1902/15 o výměře 26 m2, p. č. 1902/16 o výměře 55 m2, 
p. č. 1976/2 o výměře 855 m2. Za pozemky 1181/9, 1897/1, 1897/24, 
1897/25, 1897/26 a 1897/27 v k. ú. Sezemice n. Loučnou, které jsou 
ve vlastnictví Zemědělské vodohospodářské správy, Hlinky 60/144, 
Brno Pisárky za podmínek: Město Sezemice uhradí rozdíl v kupní ceně 
zjištěné znaleckým posudkem a uhradí náklady spojené se zpracová-
ním znaleckého posudku a s návrhem na vklad do katastru nemovitostí

Usnesení č. z/27/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 910/29 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  souhlasí se směnnou části pozemku p. č. 910/66 ve vlastnictví pana 
Jaromíra Frimla, bytem Pardubice, K Rozvodně 99 (cca 40 m2) za část 
p. č. 910/29 a prodej ve vlastnictví města Sezemice (cca 59 m2) vše 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, dle nově vyhotoveného geometrického 
plánu za následujících podmínek:

  Jaromír Friml předloží geometrický plán v originále ve 4 vyhotoveních, 
náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující. Uhradí 
další náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy. Uhradí rozdíl v ceně  
zjištěné znaleckým posudkem, cena ve znaleckém posudku bude určena  
jako zjištěná cena v místě obvyklá. Zastupitelstvo města před uzavře-
ním směnné smlouvy odsouhlasí kupní cenu pozemků. Město Sezemi-
ce vyhotoví na své náklady směnnou smlouvu a podá daňové přiznání.

Usnesení č. z/28/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 577/9 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích

ii.  schvaluje převod pozemku st. p. č. 577/9 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
z majetku Města Sezemice panu Milanu Sádeckému, bytem Sezemice,  
Nejedlého 570 a panu Petru Keřkovi, bytem Ostřešany 205, každému 
jednu polovinu, za následujících podmínek: kupní cena je stanovena 
ve výši 200 Kč/m2, kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad 
do katastru nemovitostí a kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu 
před podpisem kupní ceny

Usnesení č. z/29/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje 
převod pozemků p. č. 815/69 a 815/70 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, 
které jsou ve vlastnictví města 
Usnesení č. z/30/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  souhlasí s převodem částí (celého) pozemků p. č. 250/1 v k. ú. Počaply 

nad Loučnou z majetku města Sezemice za těchto podmínek:
 1.  minimální kupní cena se stanovuje ve výši 850 Kč/1 m2

 2. veškeré náklady spojené s uzavřením kupní ceny uhradí žadatel 
Usnesení č. z/31/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje 
převod části pozemku p. č. 359/3 v k. ú. Veská
Usnesení č. z/32/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  bere na vědomí ukončení investiční akce – „Výstavba cyklostezky 

Malé a Velké Koloděje“ 
ii.  schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p. č. 705/1 označených dle 

geometrického plánu č. 194-489/2009 jako p. č. 810/1 o výměře 3 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace a p. č. 810/9 o výměře 109 m2 
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Velké Koloděje z majetku 
Pardubického kraje do majetku Města Sezemice

Usnesení č. z/33/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 377/6 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou, orná půda o výměře 225 m2 z majetku Pozemkového 
fondu České republiky do majetku Města Sezemice

Usnesení č. z/34/3/2010
zastupitelstvo města po provedené volbě v souladu s § 64 odst. 1 
a 2 zák. č. 6/2002 sb. volí do funkce přísedící Okresního soudu v Pardu-
bicích pro volební období 2010–2014 osobu uvedenou v příloze tohoto 
usnesení.
Příloha podléhá zákonu o ochraně osobních dat, je uložena u tajemnice úřadu.
Usnesení č. z/35/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství k projektu s názvem 

„Technologické centrum ORP Pardubice a Elektronické spisové služby 
v území“ s realizátorem projektu Statutárním městem Pardubice

Zprávy z radnice
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Usnesení č. z/36/3/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
 i.  bere na vědomí zařazení stavby hřiště u základní školy do majetku 

města o částku 804 904 Kč
ii.  souhlasí s níže uvedeným:
 1.  stavba hřiště u základní školy v hodnotě 804 904 Kč bude zařazena 

do majetku města
 2.  majetek pořízený základní školou z fondu reprodukce majetku před 

nabytím účinnosti změny zákona č. 250/200 Sb. je ve vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní školy Sezemice, okres Pardubice, 
hodnota majetku je 7 683 554, 99 Kč

Usnesení č. z/37/3/2010
zastupitelstvo města po projednání
 i.  bere na vědomí 
  1.  dopis ze dne 17. 5. 2010 ve věci podání podnětu k řešení otáz- 

ky hlučnosti ve dnech pracovního klidu s ohledem na celé město 
Sezemice

  2.  vyjádření Sportovně střeleckého klubu Sezemice ve věci provede-
ného odhlučnění střelnice včetně měření hluku a č. 37/99, které 
provedla firma TEPS, K Biřičce 1646, Hradec Králové

ii.  doporučuje žadatelům podat si stížnost ve věci obtěžování hlukem 
způsobeným provozem střelnice v blízkosti jejich bydliště Krajské hygi-
enické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Usnesení č. z/38/3/2010
zastupitelstvo města po projednání rozhodlo, že Město Sezemice ne-
bude podávat u příslušného soudu žalobu podle § 246 a násl. o. s. ř. proti 
rozhodnutí vydané Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Par-
dubice č. 4911, sp. zn. 1283/92 ze dne 12. 5. 2010 
Usnesení č. z/39/3/2010
zastupitelstvo města po projednání ukládá prověřit možnost vydat 
obecně závaznou vyhlášku, která by stanovila omezení hlučné práce 
ve svátek a v neděli

Máme za sebou období zápisu do naší školy. Zájemci ve velké míře překro-
čili naší kapacitu. Městský úřad rozhodl o zřízení dalších dvou tříd. Takže 
z nás bude od září školka 7třídní. Město Sezemice v areálu Spartaku upra-
vuje prostory pro nové třídy „Koťátek“ a „Myšiček“. 
Druhé kolo přijímacího řízení bude 2. 7. 2010 od 7.00 do 16.00 hod.
Pro děti jsme v závěru tohoto školního roku nachytali několik akcí. Za se-
bou již máme rozloučení našich předškoláků s mateřskou školou. Děti 
vystoupily v sále městské radnice s nacvičenou pohádkou Mrazík.
1. června se konal „Den dětí“. Počasí nám nepřálo, proto jsme den plný 
soutěží a samozřejmě sladkých odměn prožili na třídách.
Pro děti jsme nachystali „dračí týden“, v rámci něhož byly děti na Kuně-
tické hoře, kde si prošly dračí stezku a shlédly pohádku „Princ Bajaja“. Pro 
děti tady byla připravena ukázka starých řemesel, které si mohly i vyzkou-
šet. Začátkem června jsme byli všichni společně na celodenním výletě v zo-
ologické zahradě. Mladší děti v ZOO ve Dvoře Králové a ty starší se vydaly  
na cestu do Jihlavy. 
Minulý týden jsme si společně zasportovali na hřišti základní školy. Děti 
si změřily síly se svými kamarády v běhu, skoku dalekém, hodu míčkem.
V závěru června nás čekají dvě akce. Jednou z nich je „spaní ve školce“ 
v noci, jejíž součástí bude i pyžamová párty. Druhou akcí bude hudební 
odpoledne s rodiči, při němž děti předvedou, co se naučily v průběhu roku 
v jednotlivých kroužcích. Obě akce jsou naší premiérou, takže se na ně 
těšíme a doufáme, že se nám podaří.
Za celou naši mateřskou školu Vám přejeme příjemně strávené letní 
prázdniny.

Poslední dva měsíce školního roku jsou vždy bohaté na akce, ze kterých si 
žáci odnášejí mnoho nezapomenutelných zážitků. S některými se s Vámi 
podělíme. 
Na jaře vrcholí soutěže, na něž se připravujeme delší dobu. Žáci druhého 
stupně si výborně vedli v přírodovědné soutěži v DDM v Holicích, kde Kris-
týna Švarcová a František Lejhanec obsadili společně první a druhé místo. 
Úspěšné byly i obě hlídky děvčat v okresním kole Hlídek mladých zdra-
votníků. V krajském přeboru škol v orientačním běhu i v okresním kole 
Poháru rozhlasu v atletice si žáci počínali velmi dobře. V atletické soutěži 
Kinderiáda pro první stupeň vybojovaly Karolína Tláskalová druhé místo 
ve skoku dalekém z místa a Markéta Navrátilová druhé místo v hodu kri-

ketovým míčkem, diplom jim předávala Ludmila Formanová. I další žáci 
byli velmi úspěšní. Na hřišti školy opět proběhl McDonald´s Cup určen 
žákům prvního stupně. Velikou radost nám udělalo družstvo florbalistů 
z devátých tříd. Na závěrečném turnaji Alfa CUP – florbal v Pardubicích 
navázali na předchozí výborné výsledky a pro školu přivezli pohár za první 
místo v soutěži.
Den Země oslavili žáci celoškolním projektem s názvem „Uslyšíme také 
kukačku?“. Žáci všech ročníků v průběhu dopoledne procházeli v areálu 
školy jednotlivými informačními stanovišti, kde se seznámili s tím, jak se 
vyrábějí ptačí budky, k čemu budky slouží, jak vypadají, co by na nich mě- 
lo a nemělo být, jaké druhy budek rozlišujeme, kam se vyvěšují apod. 
Na dalších stanovištích se pak všichni blíže seznámili s jednotlivými běžný-
mi ptačími druhy, které se v okolí školy vyskytují. Celý projekt byl ve všech 
třídách zakončen zkušebním testem o znalostech ptáků, které se žáci 
v průběhu dne na stanovištích dozvěděli. S výstupy projektu se mohli ro-
diče seznámit v průběhu informačního odpoledne. 
„Umíme si vybrat, aneb my chceme žít déle“ byl název dalšího celoškolní-
ho projektu, který se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního dne proti ta-
báku. Program jsme začali vytvářením protikuřáckého řetězu, ze kterého 
jsme zjistili, jaký je stav na naší škole. V další části jsme pracovali s tématy, 
které byly předem žákům zadány. S některými třídami na téma kouře-
ní besedoval strážník Městské policie Sezemice. Během dne si také žáci 
mohli vyzkoušet jednu možnost trávení volného času, a to orientační běh. 
Vydařený byl i Den dětí, který pro žáky prvního stupně připravila 9. B. 
Přestože počasí nebylo nejlepší, děti radostně plnily zadané soutěžní dis-
ciplíny, za které byly odměněny sladkou odměnou. 
Žáci měli také možnost prohlédnout si v areálu školy historickou vojen-
skou techniku. 
Kurzu minitanečních se v letošním roce zúčastnilo 28 žáků, závěrečná 
prodloužená se uskutečnila v Chotči. Zpestřením večera byly ukázky spo-
lečenského tance členů tanečního studia z Holic. 
V rámci projektu Volba povolání zájemci z osmých a devátých tříd navští-
vili firmu TPCA Bečváry – Kolín a ČEZ – elektrárna Chvaletice.
Další exkurze uskutečnily některé třídy do Pasíček do záchranné stanice, 
do Prahy do Národního muzea, do Žďáru nad Sázavou do Muzea knihy, 
ale také do míst nedaleko nás – do Dětského centra ve Veské, do arbore-
ta ve Vysokém Chvojně nebo do pekárny a tiskárny v Sezemicích. Čtvrté 
třídy, každá zvlášť, prožily nezapomenutelné chvilky ve škole v přírodě. 
A víte, kam všude se naši žáci při školních výletech podívali, co poznali 
a zažili? Členové pěveckého sboru vyrazili na Zderaz, prvňáčci do Chrous-
tovic a okolí, druháci na hrad Kost, 3. A do ZOO ve Dvoře Králové, 3. B 
na Bílý Kámen u Podhořan, 4. A do Pece pod Sněžkou, páťáci na outdo-
orový program do Březové, šesťáci na zámek Sychrov a do zoologické 
a botanické zahrady v Liberci, 7. A na Konopáč, 8. A do lanového cen-
tra v Hradci Králové, 8. B do IQ parku do Liberce, 9. A do Sedmihorek  
a 9. B na rafty k Českému Krumlovu. Zážitků, i když leckdy nepřálo po-
časí, bylo mnoho. 
I v družině děti nezahálí, jejich činnost je velmi pestrá a bohatá. Program 
je zaměřený na to, aby děti co nejvíce rozvíjely své zájmy a potřeby. Jme-
nujme alespoň některé akce – projekt Den Slunce, vycházka za nutriemi, 
rytíři v družině, den loutek a nemohly chybět ani čarodějnice. 

Letos se poprvé budou loučit vycházející žáci jiným způsobem. Tímto Vás 
zveme na slavnostní vyřazení žáků devátých tříd, které se bude konat 
v pondělí 28. června od 17.00 hodin v sále Sezemického domu. 
O všech akcích školy se můžeme dočíst na www.zssezemice.cz.
Na závěr přejeme všem krásnou a ničím nerušenou dovolenou, školákům 
pěkné vysvědčení a nekončící prázdniny.

Zprávy z mateřské školy

Základní škola se hlásí
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Sezemice objektivem

Třetím fotografem, který zaznamenává zajímavé okamžiky Sezemic je 
Břetislav Černý.
V příštím čísle máme pro vás překvapení, představíme Vám snímky  
ženy – fotografky.



letní knihovnA sAmÁ novinkA…
A máme tady léto. Čas prázdnin a dovolených. Ráda bych Vás proto 
v tomto článku pouze lákala na novinky. A že jsme jich pro Vás připravili 
opravdu hodně, se můžete přesvědčit právě teď. Začnu českými autory. 
Vondruška V. Letopisy královské komory V,.Pečeť smrti a Tajemství abatyše 
i Assisi, Monyová S. Blonďatá stíhačka, Langová P. Blues opuštěné postele, 
Jakoubková A. Všude manžel o dvou kůrkách, Čálková A. Mužolapka, Ře- 
háčková V. Jeho poslední tři ženy. Abychom naladili i muže, mohou se tě- 
šit na: Patterson J. Oko za oko, Brown D. Ztracený symbol, Koontz D. 
Bezmoc, Clem B. Odvrácená tvář, Child L. Ledová kletba, Cussler C. Ďáb-
lův dech, Smith W. Kopí osudu aj… Ženy nalákáme na: King C. Skryté 
touhy, Robertsová N. Ohnivý soumrak, Garlok D. Jezero naděje, Drake 
S. Válka srdcí, Johnston J. Jiskra naděje nebo Enoch S. Výzva k hříchu. 
Společně se pak těšte na Clarková M. H. Zrychlený tep, Clarková C. H. Pro-
kletá, scifi Mrtvá čarodějka přichází a sága Škola noci, první díl démonské 
trilogie Tetovaný, romány z dob Jindřicha VIII. Temný oheň a Vladař, další 
případ sestry Fidelmy Tanec s démony a knihu s 663 stranami Cizinka.  
Jistě nemusím dodávat, že je to pouze výběr z celé dlouhé řady dalších  
titulů. Neopomněli jsme doplnit ani novinky v naučné literatuře: Zlatý snář 
a symbolika snů, Na vandru s Reflexem III a IV, Čínská medicína v praxi, 
Aranžování umělých květin, Pečení krok za krokem, Cyklostezky Evropy, 
Cyklovýlety po Česku, Česko od A do Z: Technické a přírodní památky, 
hrady, zámky, zříceniny, Hubněte tancem, Atlas druhé světové války, Sko-
řepová O tajemství přírody, Legenda a skutečnost kolem atentátu na Heyd-
richa, Zotročená: v pasti obchodníků s bílým masem a i tady bych mohla  
dlouho pokračovat. Na novinky dětské literatury Vás nelákám, protože 
jsme je ukázali právě těm, kterým je určena, dětem, které nás navštěvova-
ly celý minulý měsíc se základní školou. Na závěr bych Vás ráda upozornila 
na novinku, která je určena především těm, kdo jsou kamarádi s počíta-
čem. Je to Online vstup do knihovny, neboli vstup přes počítač, můžete  
v něm vyhledávat knihy, ale především si je rezervovat a prodlužovat v po-
hodlí svého domova, popř. ze světa. 
Najdete ho na www.sezemice.cz/knihovna. Jsme moc rádi, že se po-
dařilo tuto novinku spustit právě teď, v době dovolených, kdy na návště-
vu knihovny můžete zapomenout díky příjemné a zasloužené dovolené. 
A my Vám ji moc a moc přejeme…

Petra Procházková

pAsovÁní prvňÁčkŮ
V pátek 18. 6. 2010 proběhla v knihovně slavnostní akce nazvaná „Pa-
sování prvňáčků na rytíře knihovny“. Pro mě první pasování, první role 
královny. Pocity napětí se mísily s očekáváním, jak celá akce bude probíhat 
a jak roli královny Abecedy zvládnu. S písmenkovou vílou, vedoucí knihov-
ny Petrou Procházkovou, která celou akci před šesti lety do knihovny při-
vedla, jsme se nejprve musely pustit do příprav. Nutností byly pamětní listy, 
dárečky, medaile a průkazky do knihovny. Nazdobily jsme trůní sál a akce 
mohla slavnostně začít. V podvečerních hodinách jsme přivítali budoucí 
rytíře, žáčky prvních tříd ze zdejší základní školy. Čekali nás rozzářené oči 
dětí a usměvaví rodiče, kteří jim byli oporou. Za přítomnosti celého králov-
ského dvora, pasujícího krále, ve skvělém podání starosty města Bohuslava 
Kopeckého, veselého a moudrého rádce oblíbeného Zdeňka Levinského, 
královny a písmenkové víly, jsme mohli za zvuku fanfár usednout na trůn. 
Děti dychtivě čekaly na zkoušení a naslouchaly víle, která je zasvěcovala 
do úkolů. Musely prokázat, jak se během školního roku naučily číst a jak 
ovládají abecedu. Když děti začaly číst a prokousávat se úkoly, mé obavy 
se postupně vytrácely. Nejen díky jim, ale i bezvadnému královskému dvo-
ru, v čele s vtipným rádcem a dětem pomáhající vílou, nechyběl humor 
a zábava. Co říci ke zkoušení dětí? Své úkoly do jednoho všechny zvládly, 
některé s lehkostí, jiné s trochou pomoci. Po našem konečném královském 
verdiktu, mohly být všechny děti, v pokleku před panem králem, pasovány 
na „Rytíře čtenářství“ a přijaty za členy knihovny. Z mých královských ru-
kou dostaly medaile a poděkování za statečnost. Od písmenkové víly pak 
dostaly průkazky, pamětní listy a tašku s drobnými dárky, které darovali: 
nakladatelství Egmont, ČSOB pojišťovna a město Sezemice. Na závěr pa-
sování následovalo přečtení slavnostního rytířského slibu, kde děti stvrzo-
valy, že budou knížky chránit a ctít. Nechybělo velké poděkování rodičům 
a především třídním učitelkám, které mohou být právem hrdé na prácí, 
kterou s dětmi v prvním ročníku odvedly. Za trpělivost s jakou se dětem 
věnují, dostaly pamětní list, kytičku a jak jinak něco na čtení. Celkem bylo 
napasováno 31 nových rytířů. A protože ne všechny děti měly možnost 
zúčastnit se tohoto výjimečného odpoledne, já královna se i s vílou za nimi 
v příštím týdnu vydáme, abychom měli naši rytířskou družinu pohromadě. 
Podle spokojených výrazů dětí a děkovných slov rodičů, jsem usoudila, že 
se akce líbila a vydařila. Domů pak děti odcházely s prvními vypůjčenými 
knížkami. Co říci na závěr? Věřím, že tato akce ukázala dětem jiný svět, 

svět poznání, fantazie, napětí a dobrodružství a že je chvíli odvedla od po-
čítačů a obrazovek. Jsem si jistá, že se dětem jejich poprvé líbilo, tak jako 
mě a jsem ráda, že jsem je mohla provázet na této cestě a jako knihovna 
jim otevřít „brány“ do kouzelného světa knih.

za dětské odd. Iva Říhová

V sobotu 12. 6. 2010 se podařilo pořadatelce Michaele Trnkové spojit 
příjemné s užitečným. Byla pořadatelkou prvního „půlročníku“ Step By 
Rock aneb (Kro(c)k za Ro(c)kem), což je, jak jsem se dozvěděla, festiválek,  
který vznikl z přesvědčení, že dobrá muzika se má prezentovat kdekoliv 
a udělat za ní krok se má kdykoliv! Tento se konal na hřišti TJ Spartak Se-
zemice. Jeho náplní byla nejen muzika, ale i fireshow a fotbálky. 
Vystoupily na něm sezemické kapely SešLost a Vypuštěné koupaliště. Dále 
hosté: The Compromise, Chocolate Jesus, Crionic a Zemědělské družstvo. 
Akce se zúčastnilo přes 150 platících, především mladých lidí. Výtěžek celé 
akce, téměř šest tisíc korun, putoval na Dětské centrum Veská… 
Přeji všem, kdo se do organizace této akce zapojili, aby jim chuť do práce 
vydržela.                                                                       Petra Procházková

22. 5. v 7 hodin ráno zazněl v Kladině výstřel, který odstartoval rybářské 
závody. Hojná účast „Tichých bláznů“, krásné počasí a hodnotné ceny, 
to vše přispělo ke skvělé atmosféře. Pokud bude chuť a sejde se parta, 
uděláme další závody i na podzim. A jestli se budete chtít pobavit, přijďte 
určitě také.
Jako každý rok i letos oslavily děti z Kladiny svůj den. V sobotu 12. 6. při-
pravily maminky spoustu her a soutěží pro své ratolesti. Bohaté odměny si 
drobotina musela zasloužit při plnění mnoha sportovních a vědomostních 
úkolů – např. střelba míčem na branku, která byla na novém fotbalovém 
hřišti. (Mimochodem, při jeho výstavbě pomáhaly i kladinské děti.) Soutě-
žilo se ve zpěvu, chůzi na chůdách, poznávání zvířecích stop atd. Velkým 
překvapením byl příjezd hasičů. Předvedli slaňování, poskytnutí první po-
moci a mnoho dětských srdíček zaplesalo v momentě, kdy usedlo za vo-
lant velkého červeného auta. Ani rodiče nepřišli zkrátka, bylo připraveno 
občerstvení a hudba.
Doufáme, že i příští rok bude ve skvělé náladě a bude nám opět přát 
počasí.                                                         Veroniky Ševčíková a Tučková

V Kladině to žije…
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Knihovna

Mladí pro dobrou věc

Únor 2010: Šimon Jirek

Březen 2010: sofie emma turková, Dominik Bartoška

Duben 2010: Denis kouba, matyáš hrstka

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

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

narozeníček



www.sezemice.cz 7     

skvělý úspěch mlADŠích žÁkŮ
Pokud to takto půjde dál, sezemický fotbal se o svou budoucnost nemusí 
vůbec bát. Minulou sezónu mladší žáci suverénně bez ztráty bodu vyhráli 
soutěž o Přeborníka okresu Pardubice a postoupili do krajské I. A třídy.  
Všichni jsme z toho měli určité obavy, protože bylo jasné, že nás čekají 
kvalitnější soupeři, ale byli jsme mile překvapeni. Cílem bylo pohybovat se 
v polovině tabulky, ale už brzy bylo jasné, že veškeré obavy byly zbytečné. 
V podzimní části kluci zvítězili ve všech devíti utkáních a logicky tak drželi 
první místo. V jarní části to bylo malinko horší. Jednak nás zasáhla menší 
herní krize, ale i soupeři se na nás lépe připravili a chtěli nám naši cestu 
znepříjemnit. Například AFK Chrudim na nás poslalo pět hráčů z ligového 
A týmu a i díky tomu nám vrátili porážku z jejich hřiště. Nakonec ale vše 
dobře dopadlo a po posledním utkání v Kameničkách mohly vypuknout 
bouřlivé oslavy. Kluci získali 48 bodů z osmnácti utkání (16-0-2) při skó-
re 65:17. Vedle toho, že se můžeme pyšnit nejlepší obranou, naši hráči 
se také dokázali prosazovat individuálně. Pavel Kmetík se stal nejlepším 
střelcem soutěže s osmnácti brankami, těsně následován Davidem Látem 
(16). O úspěch mužstva se zasloužili hráči Budina, Černohorský, Ehl, Fous, 
Freiberk, Holeček, Hlaváček, Hromádko, Kmetík, Lát, Plecháč, Rudolf, Sku- 
til, Solčanský, Šnorbert, Tichý, Tláskal, Tobiášek a bratři Voříškové pod ve- 
dením trenérů Trojana, Procházky a Holečka. Pro hlavní tahouny mužstva 
byl tímto úspěchem dovršen „zlatý“ hattrick, když ještě v přípravce zvítě-
zili rovněž v soutěži o Přeborníka okresu. 

Trenéři děkují klukům za spoustu krásných fotbalových zážitků a za to, že 
když se jim zrovna tolik nedařilo, dokázali se o dobrý výsledek doslova po-
prat. Děkujeme také skvělým fanouškům z řad rodičů a příbuzných dětí, 
za jejich hlasité povzbuzování přímo na hřišti i za pomoc při zajišťování 
chodu mužstva.
V neposlední řadě také všem sponzorům za jejich celoroční podporu. Vě-
říme, že pokud se podaří tento trend udržet a mládežnickým oddílům se 
bude i nadále dařit, brzy nám budou kluci dělat radost i v soutěžích do-
spělých a snad se všichni konečně dočkáme očekávaného postupu i tam.

Trenéři mladších žáků

střelecký klUB sezemice
Na 20 závodníků přijelo 17. 4. na sezemickou střelnici a to na 20. ročník 
soutěže „Memoriál Josefa Březiny“. Z našeho klubu si nejlépe vedl Čihák T.  
V disciplině LM 60 se umístil na 1. příčce s 588 body a Novák J. v disciplí-
ně SM 60 na 4. příčce s 554 body. 
Na Plzeňské střelnici začal 23. 4.–25. 4. Český pohár. Prvního kola se 
zúčastnili puškař Čihák T. a pistolář Hrobař P. V těchto dnech odstříleli 
mnoho závodů a dobře reprezentovali náš klub. V disciplíně LP 60 ran si 
Hrobař P. vystřílel s 501 bodem 11. místo a ve VzPi 60 ran s 551 bodem 
7. místo. Tomášovi se vydařil vstup do mužské kategorie. V disciplíně LM 
60 ran vleže se s 597 body, (což je nový klubový rekord – starý byl 596), 
umístil na 3. místě za reprezentanty Bečvářem a Vargou. Měli jsme veli-
kou radost a i perlička byla. Závodník Bečvář se pídil, kdeže vlastně ty Se-
zemice jsou. S ochotou jsme mu vše objasnili a podrobně popsali polohu 
našeho městečka. Ve druhém závodě v téže kategorii i disciplíně si s 592 
body vybojoval 10. místo.
Na prvního máje jsme se sešli opět na sezemické střelnici na 15. ročníku 
„Sezemická třicítka“. Soutěžilo se v disciplíně Sportovní pistole 30 ran. 
Závodu se zúčastnilo celkem 24 závodníků, z toho bylo 13 z našeho klu-
bu. Hlavní rozhodčí Kubík J. spočítal zásahy do terče a jak rozhodl? Z na-
šeho klubu si nejlépe vedl dorostenec Forman Jakub. S 269 body obsadil 
druhou příčku a vystřílel si I. výkonnostní třídu.
Týden na to 8. května jsme se zúčastnili malorážkových závodů v Ostro-
měři. Svoji dobrou formu potvrdil Čihák Tomáš. V kategorii MUŽI–JUNIOŘI 

v disciplíně LM 60 vleže si vystoupil na nejvyšší stupeň – 1. místo – 596 
bodů a byla mu udělena výkonnostní třída Mistr. V kategorii ženy si Ada-
mová Jana vybojovala s 577 body 6. místo a I. výkonnostní třídu.
I tuto výkonnost obdržel za mladší dorost Novák Jakub a s 586 body 
skončil na 4. místě. Na svůj první malorážkový závod jela i Procházko-
vá Kateřina. Statečně bojovala a se svými 555 body obsadila 14. místo. 
Ihned za ní, tedy 15. místo, obsadila s 546 body Svobodová Nikol.
15. května jsme soutěžili v Hradci Králové. Zde se střílely souběžně dva 
závody „Memoriál dr. Pavla Rydla“ a přebor Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje. V disciplíně LM 60 si Čihák T. vystřílel 3. a 4. místo. V dis-
ciplíně SM 60 si Adamová J. vybojovala 9. místo. Závod odstříleli i Štěr- 
bová V., Svobodová N., Hrobařová L. a Novák J.
22. května se opět v Hradci Králové střílel přebor „Hradecká libovolka“. 
Sezemický střelec Forman J. v disciplíně LP 60 skončil na 13. místě.

A do třetice opět Hradec Králové. Na střelnici v Třebši se 29. 5. konal  
„Pohár HK“. Účast byla velká, 63 závodníků. V disciplině LM 60 – MUŽI 
si Čihák T. vystřílel s 592 body pěkné 5. místo a v polohovém závodě  
LM 3x20 s 557 body – 4. místo.  V kategorii dorost v disciplíně SM60 se 
Novák J. umístil s 580 body na 8. místě. Náš klub zastupovaly i Štěrbová 
V., Svobodová N., Procházková K. a za ženy Adamová J. a Hozáková S.
Na sezemické střelnici se v sobotu 5. 6. konal 14. ročník „Sezemický per-
kusák“. Za naše barvy střílel Ouzký V. Závěrem bychom chtěli všem po-
přát pohodové a klidné prázdniny a dovolenou.                   SSK Sezemice

AgiliťÁcký pŮlrok 2010 v kostce
Pravidelně trénujeme, jezdíme po celé ČR po závodech a výstavách.  
Přibylo pár nováčků a hlavně máme za sebou námi pořádané závody  
– 7. ročník HOP SEM – HOP TAM, na který přijelo do Sezemic opět 100 
psů z celé ČR. Součástí těchto závodů byl i Speciál švýcarských bílých 
ovčáků. Jako pořadatel jsme vyšli z tohoto klání se ctí. Vše muselo být 
dle řádu KA ČR, čas byl měřen digitální časomírou a posuzovala národní 
rozhodčí paní Podmolová z Rožnova. Již tradičním a závodníky oblíbeným 
sponzorem, který naše závody podporuje od samého počátku, byla spo-
lečnost Candy s. r. o. a nově i Univit s. r. o. Hodně z Vás jsme viděli mezi 
diváky, což nás mimochodem moc potěšilo. My jsme byli naopak vidět při 
dvou vystoupeních na fotbalovém hřišti a těšíme se, že něco pejskového 
připravíme i na Dětský den. Na léto plánujeme stanování se psy.
Pokud máte zájem nahlédnout pod pokličku našeho snažení, navštivte 
www.agility.tym.cz. Najdete zde nepřeberné množství foteček a článků.
A na závěr něco ze života:
☺ Balení psích vitamínů na klouby na ¼ roku a jeden šikovný pejsek se 
dostal do tašky, rozkousal plastový obal a na posezení sežral celé 100 
tabletové balení! Asi si myslel, že z něj bude psík elastik, ale bylo to spíše 
na vypumpování žaludku. Po konzultaci s výrobcem jsme byli ujištěni, že 
to rozchodí.
☺ Sdělení: Jdu s holkama! Kolegyňka doma příteli nahlásila, večer půjdu 
s HOLKAMA! Normálně to tak říká, když jde venčit své dvě fenky, ale ten-
tokrát to mělo znamenat, že půjde s kamarádkami na vínko. Večer nebyla 
doma, nikdo ze známých o ni na telefonu nevěděl, mobil nebrala, a tak 
přítel zazmatkoval a nahlásil na policii, že ji nemůže nalézt. Hledaná si  
uprostřed zábavy všimla, že má plno ne-
přijatých hovorů, a tak cinkla domů. 
Pan policista právě s přítelem  
sepisoval popis oné hledané 
osůbky. Akce byla odvolána.
Doteď nás zúčastněné do-
káže hláška „Jdu s holkama“  
pěkně rozesmát.

Renata Novotná

Sport
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KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,
OBÁLKY, 
POHLEDNICE,
BANKOVKY A MINCE,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli.

VINOTÉKA S KAVÁRNOU
Nově otevřená vinárna 
Vás všechny srdečně zve 
k příjemnému posezení 
v nově zrekonstruovaném 
a velmi příjemném prostředí.
Nabízíme uspořádání akcí jako např. 
oslavy narozenin, malé svatby, třídní 
setkání, promoce a dále dle dohody.

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292

  Sezemické noviny vydává Město Sezemice, Husovo náměstí 790. Redakční rada: Mareš P., Liduchová M. a Procházková P. IČO 274241. Příští číslo vyjde 27. 8. 2010
Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce. Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

otvírací doba:  PO–PÁ od 14.00-22.30 
Sobota od 14.00-22.30
Neděle od 14.00-21.30 

Tyršovo nám. 28
Sezemice 533 04
tel.: 777 162 904
tel.: 776 441 188
Nabízíme moravská vína od Krista z Milotic.

Nehtové studio provozuje Radka Plačková
Mezi Mosty 693, Sezemice
(v budově hasičské zbrojnice)

Provozní doba: dle objednání na tel.: 723 590 523

MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ

MĚSTO SEZEMICE a TJ SPARTAK SEZEMICE
Pořádají v pátek 25. června 2010 od 17.00 hodin na hřišti TJ Spartak Sezemice 

den pro malé i velké s názvem   VÍTEJTE NÁM PRÁZDNINY
• Zatančí taneční skupina Elraqs Barita • Prověří Vás lanové centrum •

Soutěže na 13 stanovištích zabezpečí zájmové organizace města Sezemice: 
Hasiči, Fotbalisté, Střelci, Prosport, Agility, Kynologové

• Odpolednem provází Petra Procházková a Zdeněk Levinský • Hudební doprovod Marek Levinský •
• Součástí dne bude akce Dny zdraví s VZP • Na závěr večera vypouštění lampionků přání •

• Občerstvení zajištěno, vstup zdarma •


