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

Vedení
hasičského sboru
v roce 1914

130 let hasičského sboru v Sezemicích

130 let hasičského sboru v Sezemicích

V 19. století rozvíjeli sezemičtí občané v našem městě bohatý společenský a kulturní život. Vedle řady spolků zde byl založen i Spolek
dobrovolných hasičů. 1. září 1881 se sešla památná schůze svolaná
starostou města, na které bylo rozhodnuto založit v Sezemicích Sbor
dobrovolných hasičů. Jeho založení do značné míry dopomohla i ta
trpká skutečnost, že byly Sezemice v minulosti pronásledovány četnými ničivými požáry. Jejich ohnisky se často stávala v tehdejších dobách běžná dřevěná stavení.
Šest let po založení měl již Sbor dobrovolných hasičů 30 členů a ve své
výbavě měl vedle dvou starých stříkaček i „vozovou stříkačku nové
soustavy“, kterou obdržel od okresu.
Dobrovolní hasiči cvičili na školním hřišti, kde si vybudovali cvičiště.
Náplní tehdejšího sboru byla také pomoc při záplavách a po stržení
mostu přes Loučnou v roce 1891 i zajišťování převoznické služby, aby
se lidé ze „zámostí“ dostali do města. Hasiči se stali také součástí kulturního života města. Pořádali zábavy, plesy a výlety. Jako jediná uniformovaná složka dodávali lesk různým oslavám a veselicím. V roce
1893 prochází sbor krizí. Tehdejší velitel podává demisi z důvodu nedostatku prostředků a materiálu a podal návrh na rozpuštění sboru.
Po jednání s vedením si hasiči odnesli příslib prostředků na výstavbu požární zbrojnice, vlastního cvičiště a nákup moderní výzbroje
i výstroje. Také díky tomu mohl sezemický sbor dobrovolných hasičů
v roce 1906 oslavit 25. výročí svého vzniku.
Sezemičtí hasiči při oslavách výročí 780 let Sezemic
a při odhalení památníku Alfrédu Bartošovi

Sezemičtí hasiči – Lukovna, duben 2006

Sbor dobrovolných hasičů v Sezemicích v roce 1931

Mladí sezemičtí hasiči v roce 1982

S první světovou válkou přišel útlum a činnost sboru byla prakticky
zastavena. Až v roce 1924 byla postavena nová, na tehdejší dobu moderní hasičská zbrojnice.
V roce 1931 slaví sbor 50. výročí vzniku. V tomto roce byla zakoupena
moderní stříkačka s tlakem 3,55 MPa a se šesti sty metry hadic. Vznikl
i ženský sbor s osmi členkami školenými pro samaritánskou službu.
V šedesátých létech dvacátého století si sezemičtí hasiči začínají vychovávat dorost. Rozvíjí se práce s mládeží, rozbíhají se soutěže.
V dnešní době má Sbor dobrovolných hasičů v Sezemicích vedený
p. Zdeňkem Benem na 53 členů. Zásahová jednotka sboru v Sezemicích vedená p. Ladislavem Mohauptem má 18 hasičů a zásahová jednotka ve Velkých Kolodějích 10 hasičů. Sbor se podílí spolu s Hasičským
záchranným sborem Pardubického kraje na plnění úkolů protipožární
ochrany v územním obvodu města Sezemice a na vyžádání i mimo něj.
Vedle této činnosti se účastní záchranných prací při živelných pohromách, zejména při záplavách, kterých jsme i my v dnešní době častými
svědky. Od roku 2008 k dnešnímu dni provedli hasiči na 59 zásahů.
Sezemičtí hasiči nechybí ani u žádné důležité společenské události
v našem městě. Každoročně pořádají ples, účastní se při kladení věnců,
pomáhají při dětských dnech, zajišťují bezpečnost při mnoha akcích,
jako například Pálení čarodějnic, řídí dopravu při závodech apod.
V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů v Sezemicích 130.
výročí svého založení. Za těchto 130 let vykonali jeho členové obrovský kus záslužné práce a to nejen pro občany Sezemic. Sbor dobrovolných hasičů vždy byl, je a nadále zůstane významnou složkou města
Sezemice.
Vedení města děkuje všem dobrovolným hasičům v Sezemicích i ve
Velkých Kolodějích za vykonávanou činnost a přeje jim hodně úspěchů v jejich práci, hodně úspěchů při výchově hasičského dorostu, ale
i pohodu v jejich dobrém kolektivu.

Sbor dobrovolných hasičů Sezemice Vás srdečně zve 25. června 2011 na oslavu svého výročí
Program: vozový park sboru dobrovolných hasičů a jeho spanilá jízda městem Sezemice • vystoupení taneční skupiny PM Stars Pardubice
• ukázky imitace požárního útoku v podání mladých hasičů • ukázky klubu Agility Sezemice • vystoupení mužského tanečního sboru Artróza
• ukázky starých hasičských strojů • taneční vystoupení dětí z MŠ • předvedení nejmodernější hasičské výzbroje a techniky Cobra
hasičským záchranným sborem Pardubice a malé překvapení na závěr… • Jako doprovodný program budou připraveny atrakce a soutěže pro děti…
Zahájení je ve 13.00 hod. před hřištěm TJ Spartak Sezemice • Občerstvení zajištěno

www.sezemice.cz
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Zprávy z radnice
SPLATNOST POPLATKU zA POUžíváNí SySTémU TKO
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2011 druhou polovinu poplatku TKO, případně poslední možnost uhradit poplatek TKO
na rok 2011 v plné výši. Výše poplatku na rok 2011 činí 500 Kč / osobu,
platba za 2. pololetí činí 250 Kč / osobu.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo zaplatit převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722+č.p.
Tel.: 466 741 015
Bc. Hana Volfová
měSTSKá POLicie iNfOrmUje
Vážení spoluobčané, počínaje měsícem červnem budete v ulicích města
Sezemic a smluvních obcí vídat společné hlídky Městské policie Sezemice
a Policie České republiky. Děje se tak na základě dohody Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a města Sezemice. Od této spolupráce
lze očekávat nejen úsporu sil a prostředků, ale především koordinovaný postup obou složek při zabezpečování veřejného pořádku i dopravy.
Díky pravidelnému předávání informací získají sezemičtí strážnící přehled
o trestné činnosti v naší územní působnosti a tím možnost preventivně
působit v daných lokalitách. Věřím, že spolupráce obou složek nezůstane
jen předmětem písemných dohod, ale brzy přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku.
S přáním krásného léta a bezpečných návratů vrchní strážník Lubomír Frei
AKce v Sezemicích
Nejen občané Sezemic a přisloučených obcí se mohou těšit v následujících
letních dnech na řadu zajímavých akcí. Pro úplnost přinášíme malý přehled. Věříme, že si vyberete a přijdete se podívat a pobavit se. Bližší informace najdete uvnitř Sezemických novin, na městských nástěnkách, na
kabelové televizi a také na webu města – www.sezemice.cz
Těšíme se na Vás

Datum
25. 6.
25. 6.

Akce

Pořádá

Oslavy
130 let SDH Sezemice
Dandy cup
– fotbalový turnaj hospod

SDH Sezemice
Kamil Hajník

28. 6.

Vyřazování deváťáků

30. 6.

Rozloučení se školou

Základní škola
Sezemice
Knihovna Sezemice

červenec

Taneční zábava – Stresor

Kamil Hajník

červenec

Štít města Sezemice

Střelecký klub
Sezemice

23. 7.
13. 8.
20. 8.

Lijavec fest
– taneční zábava
Letní diskotéka
s Mirkem Hrubanem
Pouťová zábava
– Čtyřválec + Becher párty

21. 8.

Sezemická lávka

srpen

Loučení s prázdninami

Kamil Hajník
Město Sezemice
a Spartak Sezemice
Kamil Hajník
Spartak Sezemice
Knihovna Sezemice

Místo
Sezemice
Areál
Spartaku Sezemice
Sál
Sezemického domu
Knihovna Sezemice
Areál
Spartaku Sezemice
Střelnice Sezemice
Areál
Spartaku Sezemice
Areál
Spartaku Sezemice
Areál
Spartaku Sezemice
řeka
Loučná – Zámostí
Knihovna Sezemice

Připravujeme:
září

říjen

Podzimní posezení
nejen s dechovkou
Výstava fotografií
Tomaše Haldy
Beseda
s Tomášem Haldou

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Město Sezemice

Sezemická radice

Město Sezemice

Sál
Sezemického domu

Redakční rada Sezemických novin přeje všem krásné a pohodové prožití
letních prázdnin a dovolených.
POhOdOvý májOvý POdvečer PObAviL…
První květnové čtvrteční odpoledne se sešla bezmála stovka milovníků dechové hudby a písniček 80. a 90. let v sále Sezemického domu. Příjemný
podvečer všem přítomným zajistilo duo Chorus. Zpěvačka Nina a Jaromír
Bečka rozproudili mnoha divákům nejenom hlasivky, ale i tělo. Taneční parket nebyl dlouho prázdný a všichni se společně shodli, že tento druh programu si rádi na podzim zopakují. Pan Bečka připravuje nový program s vícečlenným dechovým souborem a jejich premiéra bude určitě v Sezemicích.
Marie Schillerová, komise školství a kultury

děTSKý deN ANeb zábAvNé OdPOLedNe PrO ceLOU rOdiNU
Páteční odpoledne 10. června patřilo v Sezemicích hlavně dětem. Město
Sezemice spolu se sportovními kluby, Městskou policií Sezemice a s dalšími partnery připravilo bohatý program plný zábavy a soutěží.
V 17.00 hodin v areálu Spartaku Sezemice byla odstartována soutěž
„Sezemický desetiboj“ o řadu sladkých odměn a dalších pěkných cen.
Každý soutěžící například dostal za vyplněnou kartu volnou vstupenku
na Safari do ZOO Dvůr Králové. Více než 200 soutěžních karet bylo pak
slosováno a děti tak mohly vyhrát například autíčka, cukrovou vatu, nafukovací kruh a další. Poté se malí i velcí skvěle pobavili se šermířským
studiem Benedikt. Jejich představení Studna se opravdu povedlo a bylo

plné zábavných scének a soubojů. Po osmnácté hodině se nad hlavami
přítomných snesli na fotbalové hřiště tři parašutisté z Paraklubu DUKLA
Prostějov. Jejich činnost zabezpečuje občanské sdružení skutečný PARAKLUB. Svým tanečním představením zpestřily program také Mistryně ČR
z Pohybového studia HROCH. V rámci doprovodného programu se děti
mohly vyfotit u dřevěné makety letadla Blériot. RC modely trucků 1:14
a RC model tanku 1:16 byly také velkým lákadlem. Nechybělo tradičně
bohaté občerstvení, trampolína, skákací hrad, skluzavka, cukrová vata
a další. Město Sezemice děkuje touto cestou všem, kteří se na zdárném
průběhu programu podíleli a těší se všemi na další podobné akce.
Marie Schillerová, komise školství a kultury
KNihOvNA
Jako každý rok touto dobou se knihovna především snaží zásobit svůj
fond dostatkem novinek a knižních hitů, abyste Vy, naši čtenáři, měli
v době dovolených z čeho vybírat. Samozřejmostí už je, že celé prázdniny je otevřeno a knihovna je pro Vás k dispozici v obvyklých otevíracích
dnech a hodinách, tedy: po, st a čt vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Také
letos jsme novinky z dětského oddělení již teď před začátkem prázdnin
ukázali těm, pro které jsou určeny, a to našim „čtenářům dorostencům“.
Celou základní školu jsme jako každý rok pozvali na návštěvu knihovny
a povídali si s dětmi nejen o čtení a knihách, ale také například o pravidlech i právech při práci s internetem a nebezpečích, které mohou na děti
číhat při jeho užívání. Akce pro děti školního věku jsme i letos zakončili
tradičním pasováním prvňáčků, o kterém se dočtete v samostatném článku. A jaké že novinky jsou pro Vás připraveny v dospělém oddělení? Bauer
J. Podivná úmrtí, Kellerman J. Svědkyně, Jackson L. Horká krev, King S.
Běh o život, Khoury R. Spása templářů, Sapkowski A. Zaklínač I–IV, Rollins
J. Písečná bouře, Cole M. Těla na prodej, Cussler C. Tiché moře, Steel
D. Světla jihu, Small B. Koruna osudu… z české literatury Monyová S.
Citová divočina, Jakoubková A. Chytrá žena pro manžela přes plot skočí,
Hnízdil J. Mým marodům, Švabach P. S jedním uchem na veselo, Balabán
J. Zeptej se táty, Mlynářová M. Z lodiček do holin, Urban J. Pudy Rudy
Pivrnce, Viewegh M. Další báječný rok… Nezapomínáme ani na naučnou
literaturu. Vybírat můžete z: J. Bolt – nejrychlejší muž, Toulavá kamera 12,
Trénink paměti, Nový atlas ptáků, Fenomén Bohdalka, Rebel Řepka, William a Kate – pár snů, Člověk Jágr, Malá kniha etikety pro manažery, pro
celou rodinu, pro každý den a pro stolování, Východní Čechy v kostce, Jak
na bolesti hlavy, Pryč s bolestí zad, Léčba koněm, Jóga prstů, Učebnice
tarokových karet, nebo edice 1000 hradů a zámků, závodních aut, stavebních strojů, divů Slovenska a Česka…
Závěrem bych Vás ráda pozvala na 30. 6. 2011, kdy se v knihovně uskuteční akce s názvem Medaili si zaslouží každý. Jak správně tušíte, budeme
si hrát, povídat a odměňovat nad vysvědčením. Přeji Vám všem léto plné
sluníčka a odpočinku, třeba nad dobrou knihou.
Petra Procházková

Narozeníček
Únor 2011: jan daniel, eliška vrbenská
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.

V minulém čísle Sezemických novin jsme si povídali s Tomášem Haldou o jeho zajímavých
a dobrodružných cestách na Blízký východ. Tehdy jsme se potkali před jeho cestou do Libanonu.
Dnešní pokračování rozhovoru proběhlo krátce před jeho cestou do Rakouska. Tam totiž
odjede připravovat výstavu svých fotografií o iráckých uprchlících. V červenci putuje výstava
do Anglie, a pokud vše dobře dopadne, rádi bychom instalovali výstavu také v měsíci září
u nás v Sezemicích. Pojďme si ale ještě dříve vysvětlit – proč právě téma – uprchlíci z Iráku.
Blízký východ nedal Tomášovi dlouho spát a po několika měsících
v České republice se vrátil opět do Sýrie. Tam jeho poznávání dostalo úplně
nový rozměr – více než milión uprchlíků z Iráku.

Mezi uprchlíky z Iráku…
Tomáši, co tě vedlo k takovému zájmu o uprchlíky?
V roce 2008 jsem byl šokován tím, kolik lidí žije v uprchlických táborech, absolutně bez povšimnutí všech. Tak jsem se o tuto problematiku
začal zajímat. Chtěl jsem, aby se tím někdo začal zabývat, abych toto
alespoň trošičku zviditelnil. Prvotně mě to zajímalo osobně, Česká republika se konfliktu v Iráku také zúčastnila, tak mě zajímaly dopady tohoto problému. Čím více jsem se s iráckou komunitou seznamoval, tím
více jsem pro ni chtěl něco udělat. Ten problém je opravdu obrovský
a moje snažení je stejně jen kapkou v moři. Napsal jsem několik článků
do médií, hodně jsem psal pro Nový prostor a stále více jsem si říkal, že
se musí světu ukázat co nejvíce ta šílená bída. V jednu dobu bylo v Sýrii
jeden a půl miliónu uprchlíků, což je obrovské číslo. Tak jsem se různými cestami přes své známé a přes různé charity snažil pomoci několika
konkrétním rodinám alespoň trochu, v rámci možností. Každý zahraniční novinář, který se mi připletl do cesty, skončil v uprchlickém táboře.
Čím více informací v médiích, tím možná větší pomoc. Asi nejvíc, co
se mi zatím podařilo, bylo s kamarádem z Rakouska. Natočili jsme film
o jedné rodině při její cestě do Ameriky. V té době byla možnost realizovat ve Francii operaci srdce jejich syna.
Nakonec se to ale neuskutečnilo. Rodina dostala azyl v Americe a tato
delší zastávka ve Francii by celý ten proces zastavila. A tak odletěli do
Ameriky. Měli jsme pak velkou radost z toho, že jsme jim mohli osobně
v jejich novém světě předat na rozjezd 3 000 dolarů. I místní obyvatelé
se snažili pomoci, jak se dalo. Tam v podstatě ani není tak moc důležité
jim něco přinést, ale už jenom to, že jste s nimi, jim obrovsky pomáhá.
Mluvíte s nimi a oni nemají pocit, že jsou tak ztracení.
Setkal jsi se přímo v terénu s konkrétní pomocí od charitativních
organizací?
To ano. Například UNICEF se velice v této problematice angažuje. Já
jsem nasbíral právě několik příběhů rodin a sestavil jsem knížku. Je napsána v angličtině. S texty mi pomohl kamarád. Ten pracoval právě pro
UNICEF. Teď sháníme finanční prostředky na vydání knihy v Americe
nebo v Anglii. Pokud se mi podaří sehnat finance i v České republice
rád bych knihu vydal.
Tomáši, přeji ti za sebe i za všechny sezemáky hodně úspěchů a dobrých partnerů, kteří ti pomohou uskutečňovat tvé smysluplné projekty.
Budeme se těšit na tvou výstavu fotografií i besedu.
Rozhovor připravila Marie Schillerová

www.sezemice.cz
Sezemice objektivem
Autorem dnešních snímků je Antonín Růžek. Z jeho rozsáhlé nabídky
uveřejňujeme kolekci obrázků, které mají společné téma – voda.
V dalším čísle Sezemických novin představíme fotografie Zdeňka Hrdého.
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Knihovna – pasování prvňáčků
Snad všichni již víte, co je Pasování prvňáčků. Akce, ke které se připojila
Městská knihovna Sezemice na podporu dětského čtenářství. Letos se
uskutečnila ve čtvrtek 16. 6. 2011. Učitelka, děti i s jejich doprovodem,
ať již s rodiči či babičkami, jsme slavnostně přivítali v „Písmenkovém království“, království, které se jednou za rok otevírá právě v knihovně. Království plné knih, písmenek, příběhů i jejich hrdinů a v neposlední řadě
úkolů, které na malé čtenáře čekaly. Celým královstvím je na jejich cestě
provázela a zároveň velkou pomocnicí a oporou jim byla písmenková víla
v podání vedoucí Petry Procházkové. Plnit úkoly před královským párem
nebylo totiž jednoduché. Pan král v podání pana místostarosty Martina
Staňka a paní královna v podání knihovnice Ivy Říhové bedlivě sledovali,
jak děti úkoly plní. Adepti na rytíře museli prokázat, jak se během roku
naučili číst a jak zvládají abecedu. Svou radou a humorem přispěl i královský rádce, jedinečný a skvělý Zdeněk Levinský. A jak děti úkoly zvládly?
No, jako v pohádce, některé bez a jiné s menší pomocí písmenkové víly.
Za odměnu mohly předstoupit a pokleknout před krále a být jím pasovány na rytíře čtenářství. Odměnou pak byly perníkové medaile, pamětní
listy s průkazy do knihovny.
Nechyběla ani taška s drobnými dárky od našich sponzorů. Děkujeme tak
nakladatelství Egmont za krásné časopisy, záložky a drobné dárky, stejně
jako pojišťovně Allianz za pexesa a omalovánky, které dětem vykouzlily
na tváři úsměv. Po odměně následovalo slavnostní čtení rytířského slibu,
který byl o tom, že děti budou knížky chránit a ctít. Nezapomnělo se ani
na poděkování třídním učitelkám paní Mgr. Ivaně Menclové a Mgr. Kateřině Enderové za trpělivou práci. Kytičky s pamětním listem a malým dárkem si právem zasloužily. Poděkování směřovalo i k rodičům dětí, kteří již
samotnou účastí na akci ukázali zájem o ně a čtenářství.
Jak praví citát: „Vždyť v knize najdeš moudrost, poučení i zábavu. S knihou můžeš prožít i dobrodružnou výpravu. Proto si knihy važ, čti a měj
ji stále rád, potom bude kniha tvůj věrný kamarád.” Čtvrteční podvečer
proběhl velmi příjemně a věříme, že se líbil nejen dětem, ale i dospělým.
Doufáme, že se s novými pasovanými rytíři, kterých bylo letos 29, budeme vídat co nejčastěji. Vždyť knihovna je tu pro ně i pro Vás.
Za dětské oddělení Iva Říhová

Zprávy z mateřské školy
Slunce svítí, řeka volá,
dneska už nám končí škola.
Vyrazíme na prázdniny,
teď z nás bude někdo jiný.
Někdo letí do dálek,
chce poznávat celý svět.
Jiný jede k babičce,
která žije v chatičce.
Ať už je to tak nebo tak,
budeme si užívat.
Prázdniny se nezadržitelně blíží a my bychom vás rádi seznámili s tím, co
již proběhlo a co nás ještě čeká.
Letos nás opouští 52 budoucích školáčků, pro které jsme uspořádali v polovině května „Spaní v mateřské škole“, kde si mohli vyzkoušet strávit noc
jen spolu se svými kamarády a paní učitelkami.
V květnu nám zahráli předškoláci pohádky ,,O Červené Karkulce“, ,,Tři
čuníci“, ,,O neposlušných kůzlátkách“, které si v rámci tradičního rozloučení připravili pro své rodiče, sourozence a kamarády. Tyto pohádky
předvedli v Sezemickém domě 24. května a na svoji generální zkoušku
pozvali své kamarády nejen z naší mateřské školy, ale i ze školy základní
a mateřské školy ve Slepoticích. Za svou ,,práci“ byli odměněni dárky
od svých rodičů, školky i města Sezemic.
První týden v červnu byl ve znamení vodníků a víl. Navštívili jsme výstavu
vodníků v pardubické výstavní síni Mázhaus a starší děti lanové centrum.
V rámci oslav Dne dětí jsme soutěžili o nejšikovnějšího vodníčka, odměny
nám rozdali místní hasiči, kteří přivezli dětem ukázat hasičskou techniku.
Minulý týden jsme si mohli s dětmi vyzkoušet sportování na velkém sportovním hřišti, které nám zapůjčila základní škola. Nechyběly disciplíny jako
skok do písku, sprint, hod na cíl aj.
Čeká nás také společný výlet do Častolovic, kde si děti prohlédnou místní
zámek a zoo koutek.
Jako poděkování všem dětem, rodičům a vedoucím kroužků připravujeme
zábavné odpoledne, kde mohou děti ukázat svým rodičům, co vše se za
rok naučily a zároveň všichni se společně pobavit.
Mateřská škola Vám všem přeje krásné léto plné pohody a sluníčka
a v září nashledanou.

Základní škola se hlásí
Co se ve škole odehrálo za poslední dva měsíce?
Začneme sportem. 26. dubna se žáci zúčastnili
okresního kola Poháru rozhlasu v atletice. Družstvo děvčat obsadilo 13. místo a chlapci vybojovali pěkné 8. místo. Letošního již 41. ročníku ligy škol v orientačním běhu se zúčastnily
čtyři žákyně, závod měl čtyři kola – dvě na
podzim a zbývající dvě na jaře. V kategorii
D12 se na druhém místě umístila Irena Šrenkelová, v kategorii D14 byla Kateřina Šrenkelová třetí, její sestra Soňa pátá a Anna Hronová
šestá. V pořadí škol jsme obsadili čtvrté místo ze
třinácti zúčastněných. Dívky Šrenkelovy si dále výborně vedly v krajském
kole přeboru škol v orientačním běhu. Deset žáků prvního stupně se zúčastnilo celostátního finále atletické soutěže školních družstev Kinderiáda, které se konalo na atletickém stadionu ASK Slavie v Praze. Na závodech se setkali se sportovci Ludmilou Formanovou a Tomášem Dvořákem.
Výborně se umístili žáci v okresním a krajském kole výtvarné a literární
soutěže Požární ochrana očima dětí 2011. Pod vedením učitelů matematiky se uskutečnily dvě matematické soutěže, které prověřily znalosti žáků
– Pythagoriáda pro 6.–8. ročník a Matematický klokan pro 3.–9. ročník.
V oblastním kole soutěže Hlídky mladých zdravotníků se hlídka mladších
žáků umístila na druhém místě a hlídka starších žáků na třetím místě. Žáci
osmých tříd se zúčastnili dějepisné soutěže vyhlašované Východočeským
muzeem v Pardubicích na téma třicetiletá válka a její důsledky. Naše družstvo získalo 5. místo z 21 družstev. Také proběhlo školní kolo zeměpisné
olympiády pro žáky druhého stupně. Přírodovědné soutěže, která proběhla v DDM v Holicích, se zúčastnilo 17 žáků naší školy. Nejlépe se dařilo
Lucii Vyhnálkové, která v kategorii třetích a čtvrtých tříd zvítězila a Báře
Šrámkové, která byla čtvrtá. V kategorii pátých a šestých tříd se Adéla
Šrámková umístila na čtvrtém místě a v kategorii sedmých až devátých
tříd byla Monika Hloupá druhá a František Lejhanec obhájil vítězství z loňského roku. Šest chlapců a dívek reprezentovalo školu v anglické soutěži,
která proběhla v Hradci Králové v Kongresovém sále Aldis 5. května. Žáci
druhého stupně se zúčastnili projekce na téma Čína, mocná říše draka,
která se konala v rámci každoročního projektu Planeta Země 3000.
Žáci šestých ročníků se zúčastnili dějepisné exkurze na téma pravěk v obci
Všestary u Hradce Králové. Program se skládal ze dvou částí, v té praktické si vyzkoušeli pravěké techniky různých činností, např. obdělávání
pole dřevěnými motykami, tkaní, broušení kameme, sekání měděnými sekerkami atd. Žáci 4. A se na exkurzi v tiskárně v Sezemicích seznámili se
sestavováním stránek na počítačích a s používáním barevného tisku. Na
vlastní oči viděli výrobu časopisů, plakátů a učebnic, právě se tiskla jejich
vlastivěda. Děti ze 4. A a 5. B vyjely do Lozic u Luže na statek U Syrovů,
kde navštívily kozí farmu. Osmáci navštívili v Litomyšli firmu Auto Motive
Industrial, kde se seznámili s výrobou hydraulických zvedáků pro automobily i pro motocykly. V montážních dílnách pozorovali celý výrobní proces.
Přiblížili si některé technické profese. Třetí třídy navštívily výstavu výtvarnice Veroniky Richterové, která se ve své tvorbě zaměřila na využití odpadového materiálu – velmi zajímavě zpracovává PET lahve. Dále v rámci
výtvarné dílny děti pracovaly s plasty a vytvořily nápadité výrobky. Obě
deváté třídy navštívily Dětské centrum Veská, kde na vlastní oči poznaly
život dětí bez rodičů. Žáci 8. A si vybrali výhru v soutěži Putování staletími,
výhrou byla adrenalinová prohlídka podzemních chodeb zámku Litomyšl.
Někdy ani škola nespí. Sedmá a pátá třída v ní strávily tajuplnou noc.
Žáci devátého ročníku uspořádali pro své malé kamarády Den dětí. Do
programu se zapojili všichni žáci prvního stupně. V neděli 29. května byl
slavnostním programem ukončen 18. ročník kurzu společenského tance
a chování. V průběhu večera nechybělo ani předtančení, soutěž absolventů a garde pro rodiče. Byli jsme rádi, že tato akce mohla proběhnout
v Sezemickém domě.
Již druhým rokem se na naší škole vyučuje předmět Komunikační dovednosti, který má u žáků rozvíjet umění veřejného projevu. Výuka přináší první výsledky. Naši žáci se už podruhé zúčastnili celostátní soutěže v umění
komunikace Mladý Démosthenes. Vítěz krajského kola, žák 9. A Vladimír
Horka, si vybojoval účast na víkendovém soustředění na Vysočině, kde se
mladí řečníci pod vedením odborníků připravovali na celostátní kolo. To
proběhlo v Praze v klášteře Emauzy. Vyhrál i celostátní anketu veřejného
hlasování o nejlepšího řečníka – Zvol si svého Démosthena.
Při školních výletech se žáci podívali na různá zajímavá místa.
Ani školní družina nezahálela, děti měly pestrý a nabitý program.
Před ukončením školního roku nás čekají dvě akce v sále Sezemického
domu – ve čtvrtek 23. června Školní akademie a v úterý 28. června slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd.
Podrobnější informace naleznete na www.zssezemice.cz

www.sezemice.cz
Sport
ALObAL i SKOKy dO PíSKU
V jarních měsících měli sezemičtí skauti dost napilno. Nejen že počasí
nám konečně dovolilo pořádat schůzky venku, ale zúčastnili jsme se také
několika zajímavých akcí a soutěží.
První z nich byla celonárodní skautská soutěž ALKO 2011. Samozřejmě
název nemá nic společného s alkoholovými nápoji, ale s hlavní „červenou
nití“ celé akce – alobalovou koulí. V této soutěži se naši skauti a skautky
umístili ve velké konkurenci na výborném 4. a 5. místě. Počasí nám přálo
a den probíhal velmi příjemně. O několik týdnů později naše vlčata odjela
s vedoucími na další skautskou akci, a to na Skautské atletické závody
do Pardubic. Zde páni kluci zabodovali a přivezli si i několik medailí – Jan
„Fotbalista“ Novotný třetí místo v běhu na 50 m a celému družstvu jen
o pár centimetrů utekla zlatá medaile za štafetu, takže domů přivezli
krásné stříbrné místo.
Ale nejen na víkendových akcích zažíváme nevšední a zajímavé chvíle,
chlapecká část oddílu byla v rámci jedné ze schůzek na exkurzi u Městské
policie Sezemice, kde si vyzkoušeli měření radarem, byla jim ukázána výzbroj strážníka a vybavení policejní stanice, včetně kamerového systému.
V současné době probíhá intenzivní příprava na rekonstrukci staré klubovny u řeky Loučné a každoroční stanový tábor s načerpáním energie
do příštího školního roku. Jsme velice rádi, že se naše řady rozšiřují,
a doufáme, že i do budoucna budeme pro děti připravovat smysluplné
využití volného času a příležitost jak se dostat do správné party.
Za skautské středisko Karolína Vyhnálková
STŘeLecKý KLUb Sezemice
Na puškový závod „memoriál j. březiny“ se 16. 4. sjelo 24 závodníků.
Za náš klub soutěžili J. Novák, L. Hrobařová, K. Procházková, V. Štěrbová,
L. Sůra, V. Hájek. V kategorii LM 60 M+J získal 1. místo jmenovec tohoto
závodu J. Březina z SSK Ostroměř za 579 bodů. V kategorii SM 60 ran
Ž+Jky+D obhájil první pozici A. Poláček z SSK Manušice s 594 body.
22.–25. 4. odjeli do Plzně na 1. kolo českého poháru J. Novák, J. Forman a P. Hrobař. Pro J. Nováka byly tyto dny úspěšné. V disciplíně VzPu
60 ran za vystřílených 588 bodů a 2. místo dosáhl na limit pro zařazení
do reprezentace na rok 2012.
Pistolový závod SP 30 ran „Sezemická třicítka“ se konal 1. 5. za účasti
20 závodníků. V kategorii Ž+V+D zvítězil F. Mikulecký z Ústí nad Orlicí
s 280 body. Náš klub zastupovali J. Forman, B. Teplý, L. Blažek, V. Hájek,
K. Málková, V. Štěrbová a J. Turzo. V kategorii M+J+S – 1. místo s 285
body obsadil J. Velín z Policie ČR Hradec Králové. I tato kategorie měla
naše zástupce: P. Hrobaře, T. Rotrekla, R. Hanzla, A. Demuta a V. Ouzkého.
Do slavnostního hávu se oděla plzeňská střelnice ve dnech 4. 5.–7. 5.
Proběhlo zde prestižní mezinárodní klání špičkových střelců z 36 zemí
o „velkou cenu osvobození“. Na tento závod byl nominován T. Čihák
jako jediný zástupce našeho klubu a předvedl, že umí. V disciplíně LM
60 ran – muži mu rozhodčí napočítali 597 bodů a devátá příčka na výsledkové listině byla jeho. Z českých závodníků byl třetí, nejúspěšnější.
14. 5. se na hradecké střelnici pořádal pro puškové disciplíny krajský přebor „memoriál dr. rýdla“. V polohovém závodě LM 3x20 ran se T. Čihák umístil na 4. příčce s 563 body. V SM 60 ran si J. Novák vystřílel 571
bodů osmé, K. Procházková jedenácté a J. Adamová dvanácté místo.
Týden nato se 21. 5. na téže střelnici konal pro pistoláře opět krajský
přebor „hradecká libovolka“. V disciplíně LP 60 ran – dorost získal
J. Forman 1. místo, L. Blažek skončil třetí a v juniorech P. Hrobař pátý.
27. 5.–29. 5. probíhalo v Plzni 2. kolo českého poháru a zároveň to
byly i kontrolní závody reprezentace. V tomto kole si T. Čihák, J. Novák
a J. Forman vedli dobře.
V sobotu 28. 5. se na sezemické střelnici konal 2. ročník „memoriálu josefa Planky“. Soutěž ve střelbě z pistole ráže 9 mm se zúčastnilo
23 soutěžících. Obrovským překvapením bylo suverénní celkové vítězství
Radky Plačkové, které potvrdila i v závěrečném rozstřelu těch nejlepších
(SUPER A). Také umístění dalších závodnic bylo výborné. Všichni účastníci
prokázali soutěživého ducha a podali vynikající výkony. V příštím ročníku
budou mít letošní vítězové s obhajobou určitě hodně práce.
Kategorie Naděje: 1. Filip Plaček, 2. Radek Srazil, 3. Kateřina Voříšková
Kategorie A+: 1. Radko Jiroušek, 2. Pavel Reinberg, 3. Jan Řehák
Kategorie Super A: 1. Radka Plačková, 2. Ivo Ender, 3. Jaroslav Jakl
Hradecká střelnice pořádá závody jak na běžícím páse. Hned první sobotu
v červnu nás tamní pořadatelé přivítali na „Poháru hradce Králové“
a zadařilo se. Na T. Čiháka čekalo v disciplíně LM 60 ran – muži 2. místo
za 597 bodů a v polohové disciplíně 3x20 ran 3. místo za 565 bodů.
J. Novák v SM 60 ran za nastřílených 584 bodů a v SM 3x20 ran za 562
bodů obsadil pátou příčku ve výsledkové listině. Ale i děvčata měla
v disciplíně SM 60 ran dobrá umístění. V. Štěrbová skončila na čtvrtém,
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K. Dvořáková na pátém, K. Procházková na šestém a L. Hrobařová na sedmém místě.
Ve stejný den tj. 4. 6. se konal na sezemické střelnici závod z perkusních
zbraní „Sezemický perkusák“. Devět závodníků se vystřídalo ve čtyřech
disciplínách – Perkusní revolver, Perkusní pistole civilní, Perkusní pistole
vojenská a Křesadlová pistole civilní. V každé disciplíně se střílelo 13 ran.
Z našeho klubu se závodu z perkusní pistole civilní (PePiC) zúčastnil
V. Hájek a V. Ouzký.
SSK Sezemice
KANOiSTicKý KLUb
Kanoistický klub Prosport Sezemice se v květnu a červnu zúčastnil dvou
závodů Českého poháru – v Sedlčanech a v Račicích. Pohár v Račicích byl
zároveň nominačním závodem na mistrovství Evropy do 23 let v Záhřebu.
Část klubu se také zúčastnila menších závodů v Hradci Králové a v Pardubicích. Na všech závodech naši svěřenci dosahovali výborných výsledků
a nejednou vystoupili i na nejvyšší stupínek. Za zmínku stojí především
výsledky Andrey Doktorové a Marka Spálenského, kteří se nominovali na
mistrovství Evropy do 23 let.
Celkem náš klub z těchto čtyř závodů dovezl 21 zlatých, 31 stříbrných
a 8 bronzových medailí. Na této skvělé bilanci se podíleli tito závodníci:
Andrea Doktorová, Marek Spálenský, Jakub Halda, Radek Štefl, Martin
Dumek, Tereza Bláhová, Karolína Bláhová, Sabina Doktorová, Tomáš Doktor, Katka Brettová, Anička Matúšů, Lucka Vyhnálková, Michal Hovorka,
Vojta Burda a Ota Štursa.

V nejbližší době klub čeká ještě několik menších závodů a tradiční letní
soustředění pod hradem Zvíkov. Vrcholem sezóny pak bude na konci července mistrovství republiky v Račicích pro starší věkové kategorie a v Sedlčanech pro mladší věkové kategorie.
AgiLiTy
8. ročník závodů HOP SEM – HOP TAM má již své vítěze a stejně tak
i Speciál bílých švýcarských ovčáků a Mistrovství chodských psů. Závody
se konaly 7. 5. 2011 a byla to letos největší námi pořádaná akce, na které
se sešlo 87 psích borců.Vše včetně počasí se vydařilo a závodníkům se
u nás dle ohlasů líbilo, což je pro nás vždy to nejdůležitější. Přijeli lidičky
z Plzně, Jihlavy, Prahy, z Rožnova…
Dále jsme pro děti v březnu a dubnu uspořádali v knihovně dvakrát „psí“
středy. Povídání s borderkou Agátou a Otázky pro Agátu. Byli jsme i součástí Dětského dne Knihovny Sezemice, kam jsme přivedli dětem štěňátka
na pomuchlání.
Organizovali jsme i jedno stanoviště na Dětském dni na fotbalovém hřišti.
Děti se u nás proběhly s plyšovým medvědem, přeskákaly s balónkem kavalety, prolezly tunelem a bombardovaly plastové lahve s vodou.
fotky dětí jsou na http://sezemiceagility.rajce.idnes.cz/10810610/
Tři víkendy jsme strávili na závodech na Rozkoši, pak jsme byli závodit
v Opatovicích, Dvoře Králové a Nymburce. Někteří z nás objeli i pár výstav.
Velikonoční pondělí jsme využili jako celodenní trénink spojený s revizí
a opravou našeho překážkového parku. Dále jsme si udělali výlet do Prahy
na veletrh FOR PETS.
A 29. 6. 2011 se chystáme na Intercanis do Brna. Jde o největší českou
mezinárodní psí výstavu spojenou s mezinárodní výstavou koček, veletrhem PRO PET a národní výstavou hospodářských zvířat…
Podrobné články o našich akcích najdete na www.agility.tym.cz
A na závěr něco málo pro dobrou náladu:
Slyšela jsem název plemene Jack rapl teriér a vzpomněla jsem si na další
povedené zkomoleniny.
benbinton teriér = bedlington teriér • pitblb = pitbul
bordel colie = border colie • papilot = papilon
bazdroj = barzoj – ruský chrt • irský vlkodlak = vlkodav
irský svetr = irský setr • ahoj ahoj = čau čau
Německý pinč je prý dobrman vypraný v pračce na 90 °C. A když už jsme
u toho praní, tak bílí švýcarští ovčáci jsou vlastně němečtí ovčáci, jen vypraní dočista, dočista. Kdo by chtěl přece doma špinavého psa?
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Hledají znovu nový domov
V minulém čísle jsme vás informovali o psech, kteří našli nový domov. Bohužel ne vždy se adopce podaří. Tak je tomu i v tomto případě.
Ája – dvouletá fenka křížence knírače – byla v jedné rodině se třemi
dětmi za Lázněmi Bohdaneč. Bohužel byla vrácena zpět do útulku.
Rodina na ni evidentně neměla asi dost času. Ája je milá, hodná,
má ráda pohyb, je poslušná a už by si zasloužila stálý domov,
nejlépe se zahradou.
Kazan – dvouletý kříženec německého ovčáka putoval v polovině dubna
do jedné rodiny u Chrudimi. Začátkem června volali majitelé,
že jim Kazan utekl. Nikde nebyl, nikdo ho neviděl. K překvapení paní
Jeníkové, majitelky útulku v Podlíšťanech, ji po několika dnech
přivítal u brány právě Kazan. Nevíme, jak se s novou rodinou sžíval,
ale do útulku se vrátil po více než dvacetikilometrové cestě…
Potřebuje kotec, hodně pohybu a hodné lidi.
Pokud byste chtěli pomoci i vy a chcete dát těmto pejskům odchyceným u nás nebo v okolních obcích nový domov, podívejte se na stránky
www.psi-podlistany.estranky.cz – paní Romana Jeníková – 723 901 915. Moc děkujeme.
V případě, že vám uteče váš pejsek nebo jiné zvíře, kontaktuje v první řadě služebnu Městské policie Sezemice – 602 413 250,
stejně tak i v případě nalezení cizího zvířete. Děkujeme.
Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice

Inzerce

TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
Kladina – Sezemice
Kontakt:
+420 776 888 021, +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

Nyní slevy
od 15% do 30%
PRODÁVÁME
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO

KOUPÍM poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie,

celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny
Informace na tel.: 724 229 292
nebo tiskarna@komurka.cz

STŘÍHÁNÍ
A ÚPRAVA SRSTI PSŮ

MARIE KUKLOVÁ
provozovna Polabiny IV
(v prodejně ZOO Centrum)
Mozartova 566 – Pardubice 9

Objednávky po telefonu 777 200 459
E-mail: smiksmikdog@gmail.com
Mohu také přijet k Vám do bydliště

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

Provádíme tyto práce nebo je zajistíme:

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

MICHAL BRÁT
Za Humny 704
533 04 Sezemice
Tel.: 603 964 296
E-mail: plynoservis.brat@tiscali.cz
Poslední květnový víkend patřil setkání rodáků v Lukovně.
Dům Prosportu praskal ve švech. Diskutovalo se a vzpomínalo.
Všechny pozdravil také starosta města Sezemice pan Bohuslav Kopecký.
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