1

NEPRODEJNÉ
MK ČR E 11507

www.sezemice.cz

č. 3/2014

Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské
Tanyny, tanyny, děti a maminy,
taneční vystoupení dětí, žen i chlapců
pod vedením Martiny Ptáčkové

Tanyny, tanyny,
děti a maminy
Hudba a tanec je nejpříjemnější a současně nejtajemnější způsob,
jak vyjádřit a vyvolat pocity. Společné provozování a sdílení hudby
je cesta, která nás sbližuje.
Ano, i to mohl být důvod, proč byl sál Sezemické radnice v neděli
8. června 2014 do posledního místa plný. Ale my dobře víme, že důvod byl jiný. Tuto akci pořádala Martina Ptáčková a to už byl příslib
příjemné atmosféry a naplnění očekávání samých úžasných tanečních vystoupení nejen dětí, ale i dospělých. A skutečně to tak bylo.
Nedělním tanečním odpolednem provázela Petra Procházková a své
role moderátorky se zhostila jako vždy výborně. Celý program zahájilo věkově pestré taneční seskupení, které nacvičilo kruhový tanec na píseň od slovenské zpěvačky Kristiny – Horehronie. Taneční
pojetí a zpracování této sklady přináší velký divácký zážitek. Velice
energetický a pozitivní tanec v podání dětí, žen i chlapců dokáže
proniknout do diváckých srdcí a vyvolat až emoční bouři, která
když pomine, doznívá v podobě povznášejícího prožitku ještě dlouhou dobu po skončení představení. Choreografie obohacená o dynamické prvky v souladu s barvou a lehkostí zvolených kostýmů je
srovnatelná s profesionálními vystoupeními. Martina učí tanec děti
více jak 12 let a za tuto dobu už ví, jakou náročnost a správné tempo pro kterou věkovou skupinu zvolit. Horehronie tančí i šestileté
děti, které už rozpoznají, zda je hudba veselá nebo smutná. Pokud
je má zaujmout, musí být i dostatečně hravá. To všechno se podařilo a vystoupení opět nadchlo diváky v sále Sezemické radnice.
Roztomilá vystoupení předvedly děti z mateřské školy v Sezemicích.
I v naší školce mají děti možnost přihlásit se do tanečního kroužku,
do kterého letos chodilo ve čtyřech skupinách dohromady okolo 60
dětí. Tito nejmenší tanečníci, kteří s Martinou ve školce odpoledne
tančí, nám v neděli předvedli, jak jsou šikovní v několika vystoupeních – Stromy, Klobouky, Vážení, sázení a U maminky v bříšku.
Své místo v nedělním programu měla skupina chlapců a děvčat ve
věku 11–14 let fungující v místní TJ Spartak Sezemice pod asociací
Sport pro všechny (SPV). Za SPV Sezemice vytváří paní Anna Remešová výborné zázemí pro tuto činnost. První jejich skladba byla
Showdance, je to jejich oblíbená již starší věc, ale všichni si ji náramně užívají. Potom následovala letošní novinka, kterou je Horký
trénink.
Odpolední taneční program zpestřila a k potěšení všech přijala pozvání taneční skupina Arco z kulturního domu sousední Dubiny.
Tentokrát zatančila svůj tanec s názvem Changes dětská přípravka.
Za svoje vystoupení sklidila veliký potlesk.
Taneční horečka salsy dorazila i do Sezemic! A je to moc fajn, jelikož podívaná na tento latinsko-americký tanec, který je momentálně celosvětově nejpopulárnějším tancem, je okouzlující. Salsu jsme
viděli v podání žen a dívek na píseň z telenovely „Divoký Anděl“
od zpěvačky Natalie Oreiro a podle ohlasu diváků v sále bylo jasné,
že opravdu zaujala. Děvčatům se povedla a byla to salsa, jak má být
– opojná, plná života a vitality.
Na parketu dostaly prostor děti, aby si samy zatančily volný tanec
na skladbu Čivava, kterou všichni znají a mohly se vydovádět. Nakonec z toho byla velká legrace pro všechny. Závěrečnou skladbou
odpoledne bylo „staronové“ vystoupení maminek a dětí se závoji.
Byla to krásná a barevná tečka za celým programem.
Už nyní se těšíme na další představení. Věříme, že Martina bude ve
své zájmové činnosti pokračovat a práci s dětmi nepřeruší ani přes
náročné období, které ji čeká. Pracovně odchází do soukromého
sektoru. A kdo ji známe, tak víme, že je nejen výborná v oblasti tance a hudby, ale především je uznávaná ve své práci jako masérka,
protagonistka Shia-tsu a různých zdravotních cvičení. Touto cestou
ji přejeme hodně pracovních úspěchů a stálou klientelu, aby mohla
pokračovat v tom, co dělá ráda a dětem se to moc líbí.
J. M.
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Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 3. 6. 2014
Usnesení č. Z/14/2/2014
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní
zprávu a tuto
I. schvaluje a dále doporučuje:
Ponechat v evidenci: Z/30/3/2009, Z/50/5/2010, Z/32/4/2012,
Z/15/2/2013, Z/29/3/2013, Z/7/1/2014
Vyřadit z evidence: Z/10/2/2013, Z/48/4/2013, Z/5/1/2014, Z/6/1/2014,
Z/8/1/2014, Z/9/1/2014, Z/10/1/2014
II. schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
III. ruší usnesení č. Z/9/1/2012
Usnesení č. Z/15/2/2014
Zastupitelstvo města Sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. Z/16/2/2014
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle vyhlášky
č. 220/2013 Sb. a dle vnitřních předpisů schvaluje účetní závěrku Města
Sezemice, IČ 00274241 za rok 2013.
Usnesení č. Z/17/2/2014
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle § 17
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. bere na vědomí
1. zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 2013
2. výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2013 provedeného
podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek
nesprávné použití finančních prostředků
3. v ýsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice,
za rok 2013 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.
a konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů,
které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní školy Sezemice, za rok 2013
provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje,
že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by
mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
II. schvaluje závěrečný účet Města Sezemice k 31. 12. 2013 bez výhrad
III.	souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet
Města Sezemice za rok 2013 bez výhrad
IV.	schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2013 a souhlasí s převodem zůstatku sociálního fondu na rok 2014
V.	bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka,
Sezemice, za kalendářní rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku
ve výši 186 088,77 Kč
VI.	bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice,
okres Pardubice, za kalendářní rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 135 184,15 Kč
Usnesení č. Z/18/2/2014
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31. 3. 2014
Usnesení č. Z/19/2/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje rozpočtové změny č. 1–č. 10 uvedené v rozpočtovém opatření
Usnesení č. Z/20/2/2014
Zastupitelstvo města dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí
zprávu ve věci závěrečného účtu Svazku obcí Loučná za rok 2013 bez výhrad
Usnesení č. Z/21/2/2014
Zastupitelstvo města
I.	konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. č. 2080 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.	rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek p. č. 2080 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou,
do SJM I a JN za kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
Usnesení č. Z/22/2/2014
Zastupitelstvo města rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – pozemek p. č. 134/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2 v k. ú. Sezemice
Usnesení č. Z/23/2/2014
Zastupitelstvo města
I.	konstatuje, že záměr města uzavřít souhlasné prohlášení na budovu bez
čísla popisného nebo evidenčního na pozemku st. p. č. 27/3, jiná stavba
v k. ú. Počaply n. Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
II.	rozhoduje uzavřít Souhlasné prohlášení učiněné ve smyslu ustanovení
§ 66 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., které je nedílnou součástí
tohoto usnesení, týkající se stavby označené v katastru nemovitostí jako
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, s tím, že vlastníkem této
stavby je Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Labe

3
Usnesení č. Z/24/2/2014
Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout záležitost ve věci nabídky nemovitosti – pozemků p. č. 377/61 a p. p. č. 377/62 v k. ú. Sezemice nad
Loučnou z programu jednání
Usnesení č. Z/25/2/2014
Zastupitelstvo města rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – pozemky p. č. 1507/12 a p. č. 1507/13 oba v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/26/2/2014
Zastupitelstvo města rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – pozemek p. č. 1897/7 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
Usnesení č. Z/27/2/2014
Zastupitelstvo města
I.	konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 183/2 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. rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek st. p. č. 183/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 33 m2 v k. ú. Sezemice, do
vlast. pana J. A. za kupní cenu 400 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
Usnesení č. Z/28/2/2014
Zastupitelstvo města
I.	bere na vědomí poskytnutí grantu z rozpočtu Pardubického kraje
1. z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji
pro rok 2014 ve výši 100 000 Kč na akci „Sezemice, Husovo náměstí,
čp. 92, výměna oken“
2. z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji
pro rok 2014 ve výši 30 000 Kč na akci „Sezemice, pomník Jana Husa,
obnova“
3. z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve výši 120 000 Kč na akci „Dětská hřiště ve Veské
a v Lukovně“
4. z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji ve výši 30 000 Kč na akci „Informační tabule města“
II. schvaluje financování akcí uvedených v bodu I. a spoluúčast města
takto:
1. m
 inimální spoluúčast města ve výši 70 000 Kč na akci
„Sezemice, Husovo nám. čp. 92, výměna oken“
2. m
 inimální spoluúčast města ve výši 31 000 Kč na akci
„Sezemice, pomník Jana Husa, obnova“
3. m
 inimální spoluúčast města ve výši 85 000 Kč na akci
„Dětská hřiště ve Veské a v Lukovně“
4. m
 inimální spoluúčast města ve výši 20 000 Kč na akci
„Informační tabule města“
Usnesení č. Z/29/2/2014
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
1. investiční záměr zrealizovat projekt „Zateplení objektů A, B a D ZŠ
Sezemice“, přípravné a projekční práce budou probíhat v roce 2014
a samotná realizace bude možná, jakmile bude akce zahrnuta do rozpočtu města, předpokládaný finanční objem akce bude do 16 mil. Kč,
předpokládaný finanční objem spolufinancování akce městem bude
do 4,5 mil. Kč
2. p
 odání žádosti o dotaci v rámci 60. výzvy Operačního programu životní prostředí na Státní fond životního prostředí na realizaci projektu
„Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“
II.	souhlasí s předfinancováním a spolufinancováním projektu „Zateplení
objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ z rozpočtu města
III. bere na vědomí
1. investiční akce dle bodu I. bude financována z přijaté dotace, z rozpočtu města a z investičního a rezervního fondu Základní školy Sezemice, okres Pardubice
2. investiční akce „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ je podlimitní
veřejnou zakázkou, na kterou je povinnost provést výběrové řízení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
IV.	v případě, že dojde k realizaci investičního záměru dle bodu I., pověřuje
radu města k vyhlášení obchodní veřejné soutěže a organizací výběrového řízení, zejména zadáním veřejné zakázky, rozhodováním o výběru
nejvhodnější nabídky, rozhodnutím o uzavření smlouvy o dílo
Usnesení č. Z/30/2/2014
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. schvaluje zřizovací listinu Základní školy Sezemice, okres Pardubice
II.	ukládá zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené se schválením zřizovací listiny příspěvkové organizace
Usnesení č. Z/31/2/2014
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 Pardubicích
pro volební období 2014–18 osobu uvedenou v příloze tohoto usnesení. Příloha podléhá zákonu o ochraně osobních dat, je uložena u tajemnice úřadu
Usnesení č. Z/32/2/2014
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k jednání ve věci směny
pozemků ve vlastnictví města za pozemky ve spoluvlastnictví FN, ZV, VH a RS

4

Život kolem nás…
Perníková popelnice
Rekordmanem Perníkové popelnice 2013 jsou Horní Ředice. Získaly ocenění ve čtyřech kategoriích!
Ani město Sezemice nezůstalo bez ocenění.
Pardubice, 21. května 2014 – loňský, v pořadí již
7. ročník Perníkové popelnice, byl oficiálně uzavřen.
Vítězové soutěže obcí ve sběru tříděného odpadu si převzali ceny a už
přemýšlejí, zda je v příštím roce obhájí. Třeba jako Horní Ředice. Právě ty
se staly rekordmanem uplynulého ročníku 2013, když si ze slavnostního
vyhlášení odvezly hned čtyři ocenění!
Jméno obce Horní Ředice byste v tabulce oceněných roku 2012 hledali marně. Stačil pouhý jeden rok a z menší obce na Pardubicku se stal
přeborník ve třídění odpadů. Představitelé obce si z Pardubic odvezli
titul absolutního vítěze a první místo v kategorii obcí do 2000 obyvatel.
Ocenění obec získala i za sběr elektroodpadu, včetně Speciální ceny KS
ELEKTROWIN za nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru velkých
a malých spotřebičů prostřednictvím tzv. WINTEJNERU. Na otázku, co obec
motivuje k třídění odpadů, odpovídá starosta obce Horní Ředice Jiří Kosel
takto: „Je to jednoduché. Čím víc třídíme, tím méně máme komunálního
odpadu a tím šetříme finanční prostředky za jeho likvidaci. Proto i výhru
chceme vrátit do systému sběru odpadů. Chceme pořídit nové kontejnery
a investovat do zkrášlení okolí sběrných míst, protože tam ještě něco přeci
jen dlužíme.“
V soutěži Perníková popelnice 2013 byla udělována ocenění autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a. s. a Pardubického kraje v kategoriích
obcí do 300 obyvatel, do 2000
obyvatel a nad 2000 obyvatel. Vítězem v kategorii do 300 obyvatel se stejně jako v předchozím
ročníku stala obec Neratov, v největší kategorii nad 2000 obyvatel obhájily vítězství Sezemice. Všichni si kromě diplomů
odvezli zajímavé finanční odměny. Vyhlášen byl také absolutní
vítěz a Skokan roku, kterým se
stala obec Bukovka s pouhými
400 obyvateli.
V soutěži Perníková popelnice, do
jsou odpadÛ
zapojeny obce z celéMalá vesniãka Neratov je rekordmanemkteré
v tﬁídûní
ho Pardubického kraje, se hodnoPardubice, 23. dubna 2013 – Malá obec nedaleko lázeÀského mûsta Láznû
tí Bohdaneã
efektivita je
sběru
a celkováv výtěžnost
jednotlivých
přepočtu
rekordmanem
tﬁídûní odpadÛ.
Neratov skomodit
necel˘mi v
150
obyvatelina
jednoho
obce. „Hodnotíme
celkovou
výtěžnost
dokázal obyvatele
v soutûÏi O Perníkovou
popelnici 2012
zvítûzit nejen
ve svépapíru,
kategorii,plastů,
ale i
poraziti velká
mûsta. Jeskla
totiÏ a
absolutním
vítûzem
roku 2012!
bílého
barevného
nápojových
kartonů.
Dalšími kritérií jsou hodnocení
výtěžnosti
nebezpečných
odběr
V pořadí
již 6. ročník
soutěže obcí aodpadů,
měst ve sběr
sběrubioodpadů
tříděného oa
d pzpětný
a d u vyhlásil
vyřazených
vysvětluje
regionální
manažer EKO-KOM,
Pardubický elektrospotřebičů,“
kraj společně se systémem
EKO-KOM.
Tato společnost
v průběhu
kalendářního
roku shromažďuje
o třídění
o d p a dskutečně
ů v jednotlivých
a.celého
s. Milan
Křehlík. „Těší
nás, že jsouinformace
do soutěže
zapojeny
všechobcích, o sběru bioodpadu, nebezpe čných odpad ů , stavebních o d p a d ů a
nyzpětném
obce v odběru
kraji a vyřazených
že ke sběru
tříděného odpadu
přistupují
zodpovědně.
elektrozařízení.
Na základě
vyhodnocení
t ěchto
údajů pak
komise
stanoví nejen
vítěze jednotlivých
kategorií.
Cenoubezplatnými
je ﬁnan ční
Snažíme
sesoutěžní
jim v tom
pomáhat
finančně, ale
také třeba
odm ě na ve kontejnerů
výši 25, 45 a 80na
tisíc
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Pardubický kraj je společně se společností EKO-KOM, a. s. vyhlašovatelem
soutěže, která je realizována v rámci naplnění krajského plánu odpadového hospodářství. Cílem je motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu.
Už nyní probíhá další ročník soutěže Perníková popelnice, tentokrát za rok
2014. Obce soutěží již od 1. ledna 2014 a soutěžit ve sběru tříděného odpadu budou až do konce kalendářního roku. Vyhodnocení a ocenění těch
nejlepších se uskuteční na jaře příštího roku.
Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz
Kontakt:
Ing. Milan Křehlík, regionální manažer EKO-KOM, a. s.
Tel.: +420 721 562 554, e-mail: krehlik@ekokom.cz
Kompletní výsledky „Perníková popelnice 2013“
Kategorie do 300 obyvatel
1. místo
Neratov
2. místo
Pravy
3. místo
Rohoznice
Kategorie od 300 do 2 000 obyvatel
1. místo
Horní Ředice
2. místo
Staré Hradiště
3. místo
Srnojedy
Kategorie nad 2 000 obyvatel
1. místo
Sezemice
2. místo
Polička
3. místo
Opatovice nad Labem
Skokan roku
Bukovka
Absolutní vítěz
Horní Ředice
Speciální cena kolektivního systému ASEKOL
Kategorie do 2000 obyvatel
Borek
Kategorie do 5 000 obyvatel
Jablonné nad Orlicí
Kategorie od 5 001 obyvatel
Žamberk
Speciální odměna KS ASEKOL
Borek
Speciální cena kolektivního systému ELEKTROWIN
Kategorie do 1500 obyvatel
Horní Ředice
Kategorie nad 1500 obyvatel
Proseč
Nejvyšší výtěžnost WINTEJNERu
Horní Ředice

80 000 Kč
45 000 Kč
25 000 Kč
80 000 Kč
45 000 Kč
25 000 Kč
80 000 Kč
45 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč

5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč

Soutěž „O křišťálovou popelnici“
V letošním X. ročníku celostátní soutěže „O křišťálovou popelnici“ se na
prvním místě umístilo město Jeseník, které si odneslo putovní Křišťálovou
popelnici se svým jménem. Zástupcům města byl předán šek na 150 tisíc
korun. Druhé místo získalo město Třinec, které obdrželo 100 tisíc korun
a třetí příčku obsadilo město Říčany. Šek pro ně měl hodnotu 70 tisíc
korun. Obě obce byly odměněny také menšími křišťálovými popelnicemi.
Do finálového kola se probojovala tato města:
Valašské Klobouky, Sezemice, Třinec, Planá nad Lužnicí, Olomouc, Říčany,
Líně, Obrataň, Bedřichov, Čejkovice, Hradec na Moravicí, Slavkov u Brna,
Jeseník a Dvůr Králové nad Labem.
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měst a obcí v každé z kategorií,“ vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer EKOKOM a.s. Oceňován je také absolutní vítěz a skokan roku, který se v meziročním

Velké poděkování za toto umístění mezi čtrnácti nejlepšími v České republice patří hlavně občanům, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů.
Jen tak dále a příští rok se třeba dostaneme i na stupně vítězů.
Martin Staněk, starosta města

www.sezemice.cz
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Knihovna
Pasování prvňáčků
Každý rok ve spolupráci se ZŠ Sezemice pořádá městská knihovna „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Je to slavnostní okamžik, kdy odměníme malé
školáky za jejich celoroční snahu a uvedeme je do stavu čtenářského. Naši
snahou je tento úspěšný projekt podpořit a otevřít bránu knihovny všem
prvňáčkům. Jedná se o slavnostní akt, kdy představitel města, v letošním
roce pan starosta Martin Staněk coby král, pasuje malé prvňáčky na čtenáře. Nesmí chybět ani královna v podání knihovnice dětského oddělení
Ivy Jarkovské, rádce, kterého svým nezapomenutelným humorem ztvárňuje Zdeněk Levinský. Nepostradatelnou osůbkou je kouzelná víla Abeceda v podání Petry Procházkové, která dětem pomáhá při plnění úkolů
a zároveň provádí celou akcí. Děti musí splnit úkoly, ve kterých prokážou
nejen znalosti ze čtení, ale i z dovednosti vzájemné spolupráce. Poté mohou být žáci pasováni. Domů si odnáší dárečky spolu s medailí a průkazkou do knihovny, která umožní prvňáčkům navštěvovat knihovnu zdarma
do konce kalendářního roku.

Pasování prvňáčků proběhlo letos 11. června 2014 v Sezemickém domě.
Přestože venku bylo velké horko, v sále byla příjemná atmosféra. Všichni prvňáci zdárně splnili připravené úkoly, abecedu, čtení a písmenkové
hříčky, které na ně čekaly. Poté se přistoupilo k pasování a odměňování.
Nechyběl krásný perníkový řád od firmy Pardubický perník Pavel Janoš
a průkazka do knihovny, kterou dětem darovalo Město Sezemice. Z celkového počtu 49 dětí jsme letos pasovali 46 čtenářů. Na závěr celé akce

nesmělo chybět poděkování třídním učitelkám za jejich trpělivost a zdokonalování znalostí dětí. Poděkování také patřilo rodičům a všem, kteří
vedou děti ke čtení. Všichni přítomni byli poté pozváni do městské knihovny, kde na ně čekala ukázka nových dětských knih a první vypůjčení knih.
Kromě vypůjčených knih si děti domů odnesly malé pozornosti a sladkosti.
Děkujeme tímto všem, kteří na tuto krásnou akci přispěli a vykouzlili tak
úsměv na tvářích dětí. Věříme, že se dětem v naší knihovně bude líbit a že
se budeme i nadále setkávat v tak hojné účasti při dalších akcích a návštěvách knihovny.
Za dětské oddělení Iva Jarkovská
malá ochutnávka z knihovny…
Nadchází čas léta a s ním se knihovna připravuje na Vaši zaslouženou
dovolenou. Rozhodně to neznamená, že bychom měli zavřeno, nebo že
byste si neměli co půjčovat. Právě naopak. V tomto období bývá poptávka
díky dovoleným a volnu větší, a tak jsme v květnu a červnu hodně nakupovali, přírůstkovali a obalovali, aby byly knihy pro Vás připravené. Vyplnili jsme všechna vaše přání, která se nashromáždila díky službě Napište
si o knihu. Zajeli jsem také do Prahy na knižní veletrh, a proto vás mohu
lákat na novinky jako Citlivá kuchařka, Muž s vůní kávy, žena se špetkou skořice (Lenka Požárová), Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel,
Analfabetka, která uměla počítat (Jonas Jonasson), série případů detektiva Mudrocha, Zpěvák století: Karel Gott (Michaela Remešová), Doktor
Spánek (Stephen King), Třetí přístav (Hana Marie Körnerová), Rožmberské dědictví – detektivní román z doby vlády Václava IV. (Jan Bauer), Čiň
manželu dobře, peklem se ti odmění, Manžel v domě není pro mě (Alena
Jakoubková), Pivo a zdraví: „Lidstvo zatím lepší nápoj nevymyslelo!“, Horoskopy dětí podle hvězd a desítky dalších titulů z beletrie i naučné literatury. Bohatě jsem také vybavili dětské oddělení a novinky jsem ukázali
dětem jak při tradičních besedách, tak při Pasování prvňáčků, o kterém se
dočtete v samostatném článku.

Ráda bych se ještě zmínila, že naše knihovna byla vybrána Nadací manželů
Klausových, aby se zúčastnila poděkování za práci v Rožmberském paláci
v Praze. Musím se přiznat, že když jsem školení pro seniory v roce 2013
zařizovala a uspořádala, bylo mi potěšením s nadací, která na toto školení poskytla grant, spolupracovat na dobré věci a stejně tak mi bylo ctí
poděkování přímo od paní Livie a pana Václava Klausových do knihovny
v Sezemicích přivézt. Jsou to malé věci, které hodně potěší.
Děkuji našim čtenářům a členům za přízeň, bez které by naše práce neměla smysl, a přeji Vám všem, abyste takové věci zažívali co nejčastěji.
Petra Procházková
Krásné léto.

520. výročí založení školy v Sezemicích
V pátek 23. května a v sobotu 24. 5. jsme oslavili výročí založení školy v Sezemicích v prostorách stávající školy a na hřišti ve školním areálu.
Program byl rozdělený do dvou částí, v pátek a v sobotu si hosté sami
nebo s průvodci prošli školu a ve školní jídelně si prohlédli krásné výstavy
s názvy – Historie školy, Foto z mých školních let, soutěžní práce Soutěže
pro šikovné sezemické žáky, staré školní kroniky, výstavu keramiky a výrobků
z korálků – výrobků žáků ve školních kroužcích a ve školní družině. Návštěvníkům bylo nabídnuto občerstvení a odnesli si také malý dárek – keramickou
pamětní medaili, kterou pro tuto příležitost vyrobili žáci se svými učiteli.
Při výstavě se často opakovala zvolání: „Jé, pojď se podívat, to jsem já, to
je…“ Radost všem přinesla návštěva bývalých učitelů školy, kteří byli na tuto
slavnost pozváni.
Páteční venkovní program na hřišti pod názvem Hola, hola, škola volá,
pojďte s námi slavit i vy přivítal v 15.00 hodin natěšené zájemce z řad
dětí i dospělých. Po zahajovacím proslovu ředitele školy a starosty obce následoval bohatý zábavný program, který byl proložený soutěžemi a vystoupením hostů a především žáků školy. Žáci měli dvě vystoupení, jedno od
patnácti, druhé od osmnácti hodin. Program zahajoval a ukončoval školní
pěvecký sbor Rolnička. Dále návštěvníci napjatě sledovali taneční skupinu
paní Martiny Ptáčkové, kroužek tancování dívek ze 3. a 2. třídy, hru na flétničky dětí školní družiny, akrobatický tanec skupiny Libertad se movimiento
z Pardubic, své divadelní představení Škola dříve a dnes předvedli žáci 8. B,
dále následovalo divadlo Stroj času z 5. B, zatančily dívky z 5. A.
Akci doplňoval i doprovodný program lukostřelců, bojových sportů, veselého malování Jana Lušovského na nafukovací balónky a pouťové atrakce.
V pátek venkovní program před devatenáctou hodinou ukončil prudký déšť,
proto pokračovala akce do večerních hodin ve škole.
Na přípravě a důstojném průběhu oslav se podíleli kromě učitelů a vychovatelů také paní kuchařky, jejichž koláčky hostům velmi chutnaly, s výstavou
dokumentů a fotografií nám velice pomohl pan Miroslav Balcar, venkovní
program moderovala paní Marie Schillerová, která se podílela na organizaci
oslavy. Za školu odvedly veliký kus práce paní učitelky Zuzana Brandová
a Lenka Šturmová, které měly přípravu a zdárný chod akce na starosti. Dále
děkujeme obci za spolupráci a Vám všem, kteří jste nám pomohli důstojně
oslavit toto významné výročí.
Mgr. Stanislava Plecháčková

Škola v Sezemicích vzdělává již 520 let

Mnoho kroků sezemických občanů směřovalo v těchto dnech do areálu
místní základní školy, aby si zde připomněli svá školní léta, potkali se se
svými spolužáky a zavzpomínali na klukovské lumpárničky. Oslavy 520 let
od založení školy v Sezemicích tomu byly dobrou příležitostí. Vždyť odkaz
učitele národů Jana Amose Komenského je díky všem učitelům školy naplněn bezezbytku.
Škola oblečena do slavnostního hávu vítala své absolventy různého stáří
ze všech koutů republiky. Učitelé pro ně se žáky připravili bohatý program,
ve kterém předvedli na venkovním pódiu vše, co se již naučili. Přihlížející
maminky neskrývaly slzy dojetí.
Školní jídelna se proměnila na výstavní sál. Stoly nesly na svých bedrech
vystavené výrobky práce žáků. Keramické figurky, ozdobné předměty či vázičky ukazovaly na šikovnost malých umělců.
Výstavní panely rozmístěné podél stěn připomínaly historii sezemické školy. Společné fotografie jednotlivých tříd z let předválečných, poválečných
a současných se staly magnetem pro každého návštěvníka. „Hele tady jsem
já a vedle Tonda“ s jásotem oznamoval bodrý stařík ukazující na předválečnou fotografii. „To jsme ale chodili ještě do staré školy, takový luxus,
jako mají děti dnes, jsme neznali. To jsme si sami museli topit v kamnech,
aby nám nebyla ve třídě zima. Já jsem seděl blízko kamen, tak jsem byl
topičem“ s úsměvem dodává stařík.
Vůně kávy a čerstvých koláčů prořízly vzpomínkovou atmosféru. To místní
kuchařky totiž připravily pro všechny návštěvníky sladké občerstvení.
„Ty jsi kterej“? „No, já jsem Jarda Král, co jsme spolu seděli v jedné lavici.“
Vtom následoval dlouhý srdečný smích obou starců a nekonečné obětí chlapů již s bílou hlavou. Dojemné chvilky provázely oslavy po celou dobu jejich
trvání a lidé se radovali ze společného setkání. „Slova díků vedení školy je
jen málo za možnost se setkat se spolužáky po tolika letech. Jsme rádi,
že jsme mohli přijít a prohlédnout si novou školu“, opakovali dříve narození
bývalí žáci.
Co říci závěrem. Dobrá věc se podařila a lidé podobně jako ve známém
televizním pořadu „Pošta pro tebe“ měli tak možnost se po mnoha letech
znovu potkat v moderním, ale především přátelském prostředí místní základní školy.
Evžen Báchor
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Zprávy z mateřské školy
Pomalu se blíží konec školního roku 2013/2014 a my začínáme bilancovat. Přestože nám tento rok připravil mnohá příjemná i nepříjemná překvapení, vše jsme úspěšně překonali díky úsměvům našich dětí, pochopení a podpoře našich rodičů a zřizovatele.
Viditelným úspěchem je nový kabát hlavní budovy a budovy školičky, pořízení nového vybavení umýváren, výdejen školních zahrad aj. Potěšující
je výhra našich dětí ve výtvarné soutěži, úspěšná reprezentace na holické
Mateřince, organizace zajímavých akcí (program zdravé stravování, výlety,
přednášky aj.). Také přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 umožnilo
uspokojit přes padesát žádostí k předškolnímu vzdělávání.
Velkým oceněním je potvrzení ze strany České školní inspekce a rodičů
(dotazníkové šetření), o naplnění našeho záměru být školkou přátelskou
k rodičům i dětem.
Na konci května proběhlo v sezemickém domě rozloučení s našimi budoucími školáky. Děti si pro své rodiče připravily tři pohádky o dracích. Svými
hereckými výkony nadchly nejen své příbuzné a zaměstnance MŠ, ale
také zástupce města Sezemice, kteří je, stejně jako školka, ocenili drobným dárkem. V rámci projektu o zvířátkách se děti seznámily s různými
druhy zvířátek, navštívily Apolenku ve Spojile, středisko environmentální
výchovy a zhlédly ukázku Agility – výcvik psů. Oslava Dne dětí, pořádaná
2. 6. v areálu mateřské školy, se nám vydařila. Pro děti bylo připraveno
velké množství soutěží, hledání pokladů i ukázka práce místních hasičů.
Velké díky patří rodičům za jejich pomoc v organizaci této akce.

A co nás ještě čeká? V současné době probíhá společný projekt všech tříd
„Od pondělku do pátku budu kreslit pohádku“. Děti absolvují společný
výlet zaměřený na prohlídku našich zámků (Potštejn, Karlova koruna), vyrobí si svůj erb a pohádkovou postavu, zhlédnou divadelní představení
realizované paními učitelkami, vyrazí na pěší výlet za pokladem a seznámí
se s dobovými rytíři. Děti odcházející do školy stráví noc v mateřské škole
a s Bílou paní. 24. 6. se rozloučíme se školní rokem „Zábavným odpolednem“ pro děti a rodiče, na kterém nebude chybět Tvořeníčko, skákací
hrad, ukázka vojenských zbraní a tanečky pod vedením animátora. Tato
akce proběhne na školní zahradě, doufáme tedy, že nás tento rok počasí
nezklame. Všichni jste srdečně zváni.
A teď už nezbývá nic jiného, než Vám všem popřát krásné prázdniny
a příjemnou dovolenou.
Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Základní škola se hlásí
Konec školního roku se rychle blíží, někteří žáci se snaží dohonit to, co
nestihli v průběhu roku, probíhá poslední zkoušení a prázdniny jsou za
dveřmi. Žáci devátých tříd jsou přijati na střední školy a chystají svá vystoupení na ukončení školní docházky. Vyřazování žáků 9. tříd se uskuteční 25. června od 17.00 hodin v sále sezemické radnice, kde jim bude
slavnostně předáno vysvědčení za přítomnosti vedení školy, učitelů, zástupců obce a samozřejmě rodičů.
Poslední dva měsíce byly nabity akcemi, exkurzemi a výlety, o některých
napíšeme, o jiných se dočtete na www.zssezemice.cz.
Deváťáci navštívili okresní soud, kde se zúčastnili několika soudních přelíčení. Sledovali, kam lidi přivede nedodržování zákonů a pravidel a jak probíhá soudní řízení. V průběhu dopoledne se jim také věnoval pan soudce,
který jim odpověděl na všechny dotazy, které si žáci připravili.
Žáci 9. A si prohlédli exponáty v Technickém muzeu v Praze a prošli památná místa ve staré části města. Sedmé až deváté třídy zhlédly divadelní
představení Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Šesté a sedmé
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třídy v rámci cyklu Planeta Země 3000 sledovaly dokument o Indonésii.
Žáci a vyučující věnovali jedno květnové páteční vyučování projektu
EVVO na téma VODA. Tentokrát se v jednotlivých vyučovacích předmětech zabývali tématem vody – například vypočítávali spotřebu a cenu
vody v domácnostech, zabývali se živočichy žijícími ve vodním prostředí,
uvědomovali si význam vody pro život, prohlédli si sezemický akvadukt,
luštili doplňovačky a křížovky o vodě, zpívali písničky, vyhledávali texty,
kde voda má rozhodující význam apod. Žáci s chutí pracovali jednotlivě,
ve dvojicích i ve skupinkách a zasloužili si od vyučujících pochvalu.
Pátky po květnových státních svátcích byly určeny pro sportovní dny. První
pátek měli sportovní den žáci prvního stupně a druhý týden žáci druhého
stupně. V prvním termínu 2. května závodili, sportovali a porovnávali si
své výkony se svými spolužáky menší žáci. Některé disciplíny pro ně byly
nové. Skákali do dálky, házeli na cíl, hráli hry, závodili v běhu na čas, stříleli
ze vzduchovky, běželi i orientační běh, ale největší radost všem přineslo
lezení po lanech, která byla upevněna mezi stromy. Zatímco žáci prvního stupně měli 9. května „ředitelské volno“, na starší žáky čekal také
sportovní den. Třídy plnily úkoly na jednotlivých stanovištích – střílely ze
vzduchovky, zhotovovaly mumii, házely „raketou“ a míčkem na cíl, plnily
úkoly při orientačním běhu, běhaly štafetový maraton. Štafetový maraton
spočíval v tom, že jednotliví žáci oběhli sportovní hřiště a předali štafetový
kolík dalšímu běžci. Soutěžní kola byla propočítána tak, aby žáci (i učitelé)
dohromady proběhli celou maratonskou trasu. Oba sportovní dny se líbily
a splnily svůj smysl. Tento den také děti a paní vychovatelky vyrazily na celodenní výlet k Perníkové chaloupce. Čekání na Ježibabu a Ježidědka si
krátily stavěním domečků a hrami.
Ve dnech 16. a 23. května navštívili žáci obou devátých tříd se svými třídními učiteli Dětské centrum Veská, kde se dozvěděli více o dětech, které
nemohou být z různých důvodů vychovávány v rodině.
Čtvrté třídy by nemohly školní rok ukončit bez kurzu EVVO (nahradil dřívější „školu v přírodě“), který se konal v Zubří u Nového Města na Moravě.
I přes nepříznivé počasí žáci strávili v krásném prostředí Žďárských vrchů
celý týden v přírodě. V nedalekém lese soutěžili například v orientačním
běhu, postřehovém nebo šifrovacím závodě. Na sportovištích rekreačního
areálu pro ně byla připravena olympiáda i různé další turnaje a závodivé
hry. Večer se děti zabavily při diskotéce, soutěžích, pyžamové party nebo
spací hře. Chybět nesměla ani stezka odvahy. Přestože chybělo sluníčko
a všichni museli čelit chladu, větru a dešti, týden utekl jako voda.
Toto období je časem výletů a sportovních aktivit, žáci si úspěšně počínali na atletických soutěžích – ve Štafetovém poháru na Dukle vybojovaly
naše štafety žáků prvního stupně krásné 3. místo. Úspěch slavili naši závodníci také na Krajském přeboru škol v orientačním běhu, který se konal
14. května v lesích na Dubině. Dále se žáci školy zúčastnili např. na okresním finále fotbalové soutěže McDonald’s Cup v Moravanech.
Radost nám přinesly také dívky z druhého stupně – Michaela Knotková,
Karolína Perná, Denisa Bohušková, Tereza Kačerová a Sára Šestáková, které vyhrály první místo v okresní i regionální soutěži mladých zdravotníků
a opět se probojovaly do republikového kola, které se uskuteční v Praze.
Stalo se již tradicí, že žáci devátých tříd připravují pro žáky 1. stupně
oslavu Dne dětí. Oslava se konala v pátek 30. května v prostorách kolem
školy. Předcházející dny bylo deštivé počasí, ale na pátek se přece jenom
umoudřilo. Deváťáci si pro menší kamarády připravili úkoly na třinácti stanovištích. Na soutěžící čekaly zajímavé hry a soutěže, např. běh se svázanýma nohama, skákání v pytlích, vodou se snažili uhasit symbol ohně na
stanovišti hasičů, trefovali se do barevných košů, řešili dopravní situace
a velice je pobavila hra „latrína“. Vyhodnocení soutěží probíhalo před
schody k tenisovým kurtům, první tři týmy obdržely diplom a odměnu,
ostatní účastnický list. Všichni, soutěžící i pořadatelé si den užili.
I v letošním roce proběhl již 21. ročník minitanečních žáků 8. tříd pod vedením taneční mistrové Hany Flekrové. Závěrečná prodloužená proběhla
po šesti lekcích v sále Sezemické radnice za přítomnosti rodičů, třídních
učitelů, zástupců města a žáků.
O oslavách výročí školy jste se dočetli na jiném místě novin, ale součástí
oslav byla i soutěž s názvem „SOUTĚŽ pro šikovné sezemické žáky“.
Do soutěže se zapojili žáci od druhých do devátých tříd. Soutěžili jednotlivci, skupinky nebo celé třídy. Na některé otázky nalezli žáci odpovědi
v nakopírovaných materiálech, další hledali na internetu, na jiné se museli
poptat rodičů nebo prarodičů, dále měli nafotit bývalé školní objekty a ze
všech splněných úkolů vytvořit plakáty. Obdrželi jsme 28 soutěžních prací,
ty byly také součástí výstavy ve škole. Byli jsme velice příjemně překvapeni, jak si žáci s úkoly poradili. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché.
Zvítězili všichni, kteří se do soutěže zapojili. Za to jim patří pochvala a dík.
Všichni obdrželi pamětní medaili a sladkou odměnu. Nejhezčí a nejlepší
práce byly podle poroty a návštěvníků výstavy vytvořili Daniel Dworschak
ze 7. B a děvčata Lenka Beranová a Marika Červeňáková také ze 7. B.
Soutěžní práce jsou i po oslavách vystaveny ve školní jídelně.
Všem čtenářům přejeme krásnou dovolenou a dětem prázdniny plné
hezkých zážitků.
Mgr. Stanislava Plecháčková
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Sport
Fotbal to je hra aneb tak se kope v Sezemicích
Už v minulém čísle Sezemických novin jsme vás informovali o jedné z připravovaných akcí. Dva měsíce utekly jako voda a fotbalové oslavy jsou
za dveřmi.
Sezemický fotbal a sport vůbec patří a patřil neodmyslitelně k životu řady občanů Sezemic. Vždyť
první zmínka o založení fotbalového klubu
je stará už 95 let a první zmínka o založení
tělovýchovné jednoty dokonce 145 let.
Fotbalový klub Spartaku Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice pod záštitou
René Živného, radního Pardubického kraje, vás tímto co nejsrdečněji zve v sobotu
28. června 2014 od 13.00 hodin do sportovního areálu Spartaku Sezemice.
V bohatém fotbalovém odpoledni se představí na zeleném trávníku jak
naši nejmenší – přípravka, mladší žáci, tak i A mužstvo Spartaku proti
výběru prvoligových hráčů (Jiří Skalák – AC Sparta Praha, David Petrus
– Baník Ostrava, Radek Bukač – FK Bohemians Praha) a dále hráčů, jenž
také začínali svou fotbalovou kariéru v Sezemicích.
Zlatým hřebem fotbalových klání bude mač mezi fotbalovým týmem osobností ARABELA a domácí starou gardou. Na zeleném trávníku se tak objeví
zpěvák Martin Maxa, herec a moderátor Miroslav Šimůnek, herec Lukáš
Langmajer (Okresní přebor, Babovřesky), bývalý fotbalista Dušan Herda
(Mistr Evropy 1976), bývalý hokejista Dušan Salfický, muzikálová zpěvačka
Michaela Nosková, reprezentační hokejista Lukáš Radil, zpěvák a manager
Arabely Libor Petrů a další. Nezapomeneme ocenit i zasloužilé členy fotbalu. Slavnostní výkop společně se starostou města Sezemice Martinem
Staňkem provede host oslav herec a moderátor Jiří Krampol. Ten také po
skončení fotbalového utkání vystoupí od 19.00 hodin v zábavném programu Arabely. Od 21.00 hodin se můžete těšit na diskotéku Libora Kmocha.
Písničky na přání a letní hity zpestří barmanská show Petra Hurty a bubenická show Miky Ronose.
S dětmi také společně přivítáme prázdniny. Pro ně je připravena už od
13.00 hodin řada soutěží o spoustu cen. Starší děti a dospělí si budou
moci vyzkoušet hit letošního léta – zorba fotbal, dále pak střelbu na cíl
s míčem o ceny a fotbalové kolo štěstí. Zahálet nebude rozhodně ani skákací hrad zdarma, malování na obličej a lunapark. V průběhu programu
uvidíte také několik svých skvělých vystoupení dětí a mládeže pod vedením Martiny Ptáčkové. Dívky a ženy určitě potěší stánek se známou kosmetikou Mary Key. Prostřednictvím malé výstavy se podíváme i do historie
sezemického fotbalu. K takovéto letní pohodě patří rozhodně i dobré jídlo
a pití – grilované klobásky, kýty, uzené, langoše, dobré pivko, limo, zmrzlina a spousta cukrovinek. Sezemické akce si neumíme představit také bez
osvěžujících míchaných nápojů Petra Hurty.
Vstupné do 17.00 hodin je 50 Kč, od 17.00 hodin pak 80 Kč. Děti do 15
let mají vstup zdarma. Výtěžek z této akce bude věnován na podporu
sezemického mládežnického fotbalu.
Pojďme si společně zazpívat známou fotbalovou hymnu – Zelená je tráva, fotbal to je hra a popřejme si pohodové prázdniny. Na vaši návštěvu
se těší a příjemnou zábavu vám přeje fotbalový klub Spartaku Sezemice
a město Sezemice.
Střelecký klub Sezemice
Na naší střelnici se konal 12. 4. již 24. ročník „Memoriálu J. Březiny“.
Účast byla velká – 30 závodníků velkého věkového rozdílu (rok narození 1929–2001) soutěžilo v disciplíně libovolné + sportovní malorážce
60 ran. V mužské kategorii zvítězil místní T. Čihák s 591 body a druhý
J. Novák s 582 body. V kategorii Ž + JKY + D jsme měli velké zastoupení.
Třetí místo si vystřílela K. Procházková za nástřel 572 bodů. Pátá byla
L. Hrobařová, šestá S. Hozáková, devátý J. Puhlovský, desátá V. Štěrbová,
třináctý F. Rotrekl, čtrnáctá L. Vyhnálková, patnáctá J. Adamová. Pro naše
mladé střelce Vyhnálkovou, Puhlovského a Rotrekla to byly vlastně první
malorážkové závody.
1. 5. jsme na sezemické střelnici přivítali sportovní střelce. Příznivci pistolové disciplíny SP 30 ran se sešli na střelecké soutěži „Sezemická třicítka“.
Po celý čas vládla přátelská atmosféra umocněná slunečným počasím.
Sezemický klub měl i v této soutěži velké zastoupení. V kategorii M + J + S
s přehledem zvítězil nástřelem 284 bodů J. Forman. Na čtvrtou příčku
dosáhl T. Rotrekl. V disciplíně Ž + V + D se umístili F. Čihák na šestém místě, S. Hozáková na sedmém místě a K. Málková na desátém místě. Další
místa potom obsadili V. Hájek, V. Ouzký, V. Štěrbová, K. Hozák a L. Sůra.
Není žádná náhoda, že se v jednom dni koná více závodů. Od 3. 5. se
v Šumperku rozjela pětikolová vzduchovková soutěž „Šumperská liga“.
V tento den za velice vydatného deště odjela naše střelecká omladina

www.sezemice.cz
N. Licková, N. Koubková, L. Vyhnálková, J. Puhlovský, F. Rotrekl a bratři
Rážkové na místo konání soutěže. Počasí bylo velice nepříznivé (na Pradědu ležel ještě sníh) a děti na svých stanovištích pořádně prochladly.
Kupodivu výsledky byly uspokojivé nejen vleže, ale i u těch, kteří začínají
polohu ve stoje – Vyhnálková, Puhlovský, Rotrekl.
Také na ostroměřské střelnici se 3. 5. a 4. 5. pořádaly malorážkové závody. V sobotu měla dobrou mušku K. Procházková. V disciplíně LM-SM 60
ran vleže – mladší dorost si nástřelem 589 bodů pojistila krásné 1. místo.
V mužské kategorii vystoupil na třetí místo T. Čihák s 592 body a J. Novák
s 589 body na páté místo. I neděle, pro kterou byl určen polohový závod LM-SM 3 x 20, byla pro nás příznivá. Napočítaných 556 bodů stačilo
v mladším dorostu L. Hrobařové na 2. místo a 551 body K. Procházkové
na 3. místo. Stejné místo, ale ve starším dorostu obsadila V. Štěrbová.

Na střelnici nedaleko Hradce Králové jsme se vypravili 10. května na
„Memoriál dr. P. Rydla“. V disciplíně LM 60 ran – muži, nastřílel nejlepší výsledek T. Čihák, který za 1. místo obdržel diplom a věcnou cenu.
J. Novák obsadil šesté místo. Slušně jsme si vedli i SM 60 ran. S. Hozáková, která se zúčastnila v tento den s T. Rotreklem pistolových závodů
v Pardubicích, všem ukázala, že umí, jak střelbu z pistole, ale i z pušky.
Za 578 bodů ji právem potěšilo 3. místo. Pátá byla L. Hrobařová, sedmá
L. Vyhnálková, devátá K. Procházková, jedenáctá J. Adamová s V. Štěrbovou a třináctý F. Rotrekl. V polohovém závodu 3 x 20 získal T. Čihák
to neoblíbené bramborové místo, páté L. Hrobařová, šesté V. Štěrbová
a deváté K. Procházková.
O víkendu 24.–25. 5. bychom se museli naklonovat, kdybychom se chtěli
zúčastnit všech závodů: omladina odjela na ligu do Šumperka, J. Adamová s O. Kamenickým do Luže, S. Hozáková do Kolína a do Plzně na kontrolní závody puškař T. Čihák a pistolář J. Forman. O Jakubovi víme, že
je dobrý střelec, ale co předvedl v Plzni, to byl střelecký zážitek. Ve svých
disciplínách nedal nikomu šanci. Na první příčku dosáhl hned 3x a jednou byl třetí. Díky svým výkonům odjel na Mezinárodní juniorské závody
do německého Suhlu.
31. 5. 2014 proběhla na sezemické střelnici již pošesté tradiční soutěž
ve střelbě z pistole ráže 9 mm – „Memoriál Josefa Planky“. Závodu se
zúčastnilo 20 střelců. Konkurence byla velká, a tak vítěz vzešel až ze závěrečného rozstřelu. Vysněné první místo si vystřílel Petr Vlasák, na druhém
se umístil Tomáš Cinkán a třetí skončil Milan Kršík. Jistou ruku přeje do
dalšího ročníku všem soutěžícím pořadatel Ivo Ender.
Na první kolo Českého poháru talentované mládeže (ČPTM) v Ostravě
si odvezl poslední květnový víkend trenér F. Čihák šestici nadějných mladých střelců: L. Hrobařovou, K. Procházkovou, L. Vyhnálkovou, O. Kamenického, J. Puhlovského a F. Rotrekla. Všichni se snažili podat co nejlepší
výsledky. Druhé kolo se koná taktéž v Ostravě, na třetí pojedeme do Plzně,
a jestli budeme mít dobré výsledky a i trochu štěstí, zúčastníme se v Plzni
finálového klání.
Všichni závodníci včetně našich se pěkně zapotili a to doslova na střelišti
v Hradci Králové při „Memoriálu J. Pospíšila“, který byl zároveň přeborem Východočeského regionu. Naši střelci podali perfektní výkony, přestože panovalo tropické vedro. V kategorii LM 60 muži + junioři skončili
J. Novák osmý a J. Čech dvacátý osmý, v kategorii SM 60 dorost K. Procházková na 3. místě s nástřelem 584 bodů. Dále se umístili O. Kamenický dvanáctý, L. Vyhnálková osmnáctá a J. Puhlovský dvacátý. V kategorii
SM 60 ženy + juniorky S. Hozáková skončila na pěkném 2. místě s 581
body a čtvrtá J. Adamová. V polohovém závodě LM 3 x 20 se umístil
J. Novák ziskem 564 bodů na 1. místě. V disciplíně 3 x 20 ženy + juniorky
+ dorost skončila K. Procházková pátá, O. Kamenický osmý a L. Vyhnálková jedenáctá. V regionálním přeboru si nejlépe vedl v juniorech J. Novák,
dvakrát se umístil na 1. příčce. V dorostu K. Procházková skončila dvakrát
druhá, v ženách S. Hozáková byla druhá a J. Adamová třetí.
Konec školního roku se rychle blíží a tímto bychom chtěli všem popřát
krásné léto a zasloužený odpočinek.
SSK Sezemice
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Prosport sezemice
Kanoistická sezóna je momentálně v plném proudu a sezemičtí závodníci
již mají několik důležitých závodů za sebou. Po zimní přípravě, kdy byl
kladen důraz především na trénování fyzické kondice, se ale všichni již
těšili, až zase vyrazí pádlovat na Labe.
První závody, kde mohli zúročit zimní snažení v posilovně a pádlovacím bazénu, proběhly 26. 4.–27. 4. 2014 v Ústí nad Labem, kde se konalo mistrovství České republiky na dlouhé tratě. Mladší děti závodily na trati
dlouhé 2 km, ty starší na trati ještě o tři kilometry delší. Náš oddíl zde vstoupil do sezóny ziskem 2 zlatých a 4 stříbrných medailí a to zásluhou Vojty
Burdy, Jakuba Dvořáka, Tomáše Doktora, Oty Štursy a Katky Brettové.
Mistrovstvím na dlouhé tratě byla zahájena série závodů Českého
poháru, která pokračovala 10. 5.–11. 5. 2014 v Chomutově, kde proběhl Český pohár mládeže. V sobotu závodili kajakáři, kajakářky a kanoisté na tratích 500 metrů, v neděli pak následovaly soutěže na tratích
200 metrů a 3000 metrů.V obrovské konkurenci získali členové našeho
týmu celkem 15 medailí – 9 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové. Kromě již
výše jmenovaných se na zisku medailí podílela i Karolína Bláhová, která
musela pro nemoc předešlé závody vynechat.
24. 5. 2014 odstartoval v Nymburce seriál závodů tzv. Labsko-orlického
poháru, který v loňském roce získal v těžké konkurenci právě náš klub!
Zda se prvenství podaří obhájit se dozvíme 7. 9. 2014 po posledním závodě seriálu v Černožicích. V Nymburce se Prosportu podařilo vykročit
k obhajobě poháru ziskem 18 medailí, z toho 12 zlatých, 5 stříbrných
a 1 bronzové.
O den později se závodníci přesunuli na Pastvinskou přehradu, kde pokračoval seriál Labsko-orlického poháru. Za krásného počasí naši závodníci opět úspěšně bojovali o cenné kovy. Celkem se jim podařilo získat
19 medailí, a to 12 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové. Spolu s Jabloneckou
Polákovou získala Sonia Rudolfová na deblkajaku stříbro. První medaile,
a to hned stříbrné, získali také dva nejmladší členové klubu, pádlující teprve první sezónu – Adam Hrádek a Adam Rudolf.
První červnový den pokračoval 3. dílem seriál Labsko-orlického poháru
v Hradci Králové. Na rozvodněné Orlici se zde konal 78. ročník Hradeckého kilometru. Závodníci se zde představili ve skvělé formě a ziskem 34
medailí (16 zlatých, 7 stříbrných a 11 bronzových) se v celkovém pořadí
umístili na 2. místě, pouze 5 bodů za domácím Hradcem. Ze stříbrných
medailí se těšily hlavně deblistky Tereza Bláhová se Sabinou Doktorovou
a z bronzových deblisti Michal Hovorka s Martinem Štěpánkem. Do bodového hodnocení přispěly také Eliška Dvořáková s Klárou Kvasilovou,
které skončily na deblkajaku čtvrté.
Dlouho očekávaný třetí Český pohár se konal ve dnech 6.–8. 6. 2014
v Račicích. Zároveň šlo o nominační závod juniorů a dospělých. Náš oddíl tentokrát reprezentovali všichni členové našeho klubu, včetně dospě-

lých. Z našich závodníků si na deblkanoi vyjel účast na mistrovství Evropy
do 23 let Marek Spálenský spolu s pardubickým Jakubem Březinou. Také
Andrea Havlová (Doktorová) se nominovala na Mistrovství Evropy seniorů,
které proběhne v červenci v německém Brandenburgu. Ale ani naši mladí
závodníci nezůstali bez úspěchu. V kategoriích K1, K2, K4, C1, C2 a C4
na tratích 200 m, 500 m a 1000 m získali celkem 18 medailí, a to 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové.
Nyní členy Prosportu Sezemice čekají ještě závody v Kadani a poté již
vyrazí na tradiční letní soustředění na Orlickou přehradu pod hrad Zvíkov,
kde se budou usilovně připravovat na hlavní závody sezóny – Mistrovství
republiky na krátkých tratích v Račicích, ale také na Mezinárodní mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi a Mistrovství republiky v maratonu
v Týně nad Vltavou.
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Sport pro všechny
Regionální centrum sportu pro všechny Pardubice uspořádalo v sobotu
22. února v tělocvičně při ZŠ Pardubice-Dubina regionální kolo soutěže
v zimním čtyřboji. Soutěž je složena ze šplhu o tyči, člunkového běhu,
skoku z místa do dálky a hodu na basketbalový koš.
Ve svých kategoriích obsadili závodníci SPV Sezemice tato místa:
1. místo – Ivana Fousová, Martin Svatoň, Petr Fous
2. místo – Sára Kuclerová, Barbora Lohnická, Zbyněk Vašek,
Daniel Mareš, Jakub Plecháč
3. místo – Terezie Koubková, Dalibor Velký
4. místo – Lucie Hendrychová
5. místo – Patricie Kolínová, Jana Žáčková, Jakub Eliáš, Michal Fous
6. místo – Pavlína Kačerová, Lucie Sádecká
8. místo – Denisa Eliášová, Vojtěch Hendrych
13. místo – Jan Kačer • 16. místo – Petr Podmalovský

V doplňkové soutěži v počtu přeskoku přes švihadlo za 30 sekund
si nejlépe vedli:
1. místo – Patricie Kuclerová, Pavlína Kačerová, Lucie Sádecká,
Zbyněk Vašek
2. místo – Sára Kuclerová, Barbora Lohnická, Vojtěch Hendrych,
Martin Svatoň
3. místo – Ivana Fousová
4. místo – Lucie Hendrychová, Daniel Mareš
5. místo – Terezie Koubková
6. místo – Denisa Eliášová, Jana Žáčková, Jan Kačer
V postupovém krajském kole zimního čtyřboje, konaném dne
1. března, dosáhli naši soutěžící následující místa:
1. místo – Martin Svatoň
2. místo – Zbyněk Vašek, Michal Fous, Jakub Plecháč
3. místo – Ivana Fousová
5. místo – Dalibor Velký
6. místo – Sára Kuclerová
11. místo – Terezie Koubková • 12. místo – Patricie Kolínová
14. místo – Lucie Hendrychová • 16. místo – Jana Žáčková
17. místo – Pavlína Kačerová
Výsledky krajské soutěže ve skoku přes švihadlo:
1. místo – Martin Svatoň, Jakub Plecháč
2. místo – Sára Kuclerová
4. místo – Patricie Kolínová, Ivana Fousová
5. místo – Pavlína Kačerová
6. místo – Lucie Hendrychová
8. místo – Terezie Koubková • 9. místo – Jana Žáčková
14. května proběhla na hřišti TJ Pardubičky regionální soutěž
v lehkoatletickém víceboji – sprint, skok do dálky, hod,
vytrvalostní běh, s těmito výsledky:
1. místo – Sára Kuclerová, Zbyněk Vašek, David Kucler, Jakub Plecháč
4. místo – Terezie Koubková
6. místo – Lucie Henrychová
7. místo – Tereza Ptáčková, Pavlína Kačerová, Nicolas Gross
8. místo – Patricie Kolínová
9. místo – Denisa Eliášová, Vojtěch Henrych
10. místo – Petr Podmalovský
Postupové krajské kolo se konalo 24. května
na hřišti ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích s těmito výsledky:
1. místo – Zbyněk Vašek
4. místo – Sára Kuclerová • 7. místo – Terezie Koubková
Zbyněk Vašek – 1. místo obhájil i na republikové soutěži.
Všem závodníkům dík za krásné výsledky.
Krásné sluníčkové prázdniny bez úrazů.
Za SPV Anna Remešová

www.sezemice.cz
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39. ročník cyklistického Memoriálu Jarky Krátkého
I letos 4. května 2014 se tradičně v Sezemicích konal cyklistický závod
jako uctění památky na vynikajícího cyklistu – sezemického občana Jaroslava Krátkého.
Tento závod organizovalo Sdružení cyklistů Pardubicka (SCP) ve spolupráci s městem Sezemice. Letošního závodu se zúčastnilo rekordních 199
závodníků a závodnic všech věkových kategorií od žáků až po sedmdesátníky a závodníci absolvovali okruh 15 km podle svého věku – od 3 do
8 okruhů. Závodu se zúčastnila i sezemická rodačka Libuše Němcová,
jezdící v nejstarší kategorii žen. Na snímku je s jedním z nejstarších občanů Sezemic, jejím učitelem tělocviku p. Václavem Pánkem. Předávání cen
vítězům v jednotlivých věkových kategoriích se spolu s předsedou SCP
Leošem Mittnerem zúčastnil za vedení města p. Ing. Vlastimil Plecháček.
Závod proběhl velice úspěšně a to zásluhou nejen pořadatelů, mezi něž
patřili i naši městští hasiči a policisté, ale i sponzorů z řad občanů a firem ze
Sezemic: Autodoprava Jiří Rudolf, Autodoprava Libor Kubíček, Pekařství –
obchod Mareš, Candy, J. Žoha – obchod průmyslovým zbožím, Chmelík
– obchodní a servisní služby, HKP, A & D – daňoví poradci, PROFI-AQUARIUM, KOLDA R+P, rcm – modelářské potřeby, Václav Čeloud – elektromontáže, Potraviny Klabeneš, Řeznictví Václav Koška, MABROF s. r. o.,
VÁHY – ROSE a Cyklosport Berka.

Skauti a hasiči
Skauti
Krásný horký podvečer!
Ač skauti již několik čísel do novin nic nenapsali, neznamená to, že by se
u nás nic nedělo. Právě naopak, tento půlrok byl velmi plodný co se týče
našich akcí a úspěchů. Mimo naší klasické náplně na schůzkách jsme měli
několik výprav, závodů a s nimi spojených úspěchů.
Slunečné velikonoční prázdniny jsme strávili na meziválečném opevnění,
přespávali na ubytovně pro vojáky, jako protislužbu za levné ubytování
pomáhali s předsezónním úklidem okolí bunkrů, zažili dobrodružné prohlídky jak Tvrze Hůrka, kde jsme bydleli, tak při našich desítkách kilometrů tras navštívili i další bunkry. Domů jsme přijeli opáleni a notně unaveni.
Další velmi zajímavou akcí bylo tradiční ALKO – každoroční ekologická
akce na Kuňce, kterou naše středisko kdysi pomáhalo založit a dosud se
každý rok účastní jako soutěžící. V kategorii sbírání hliníku našemu středisku jen o vlásek (pouhých 10 kg) uniklo 1. místo. V klasickém závodu
kolem hradu se jako 2. ve své kategorii umístila naše skupinka ve složení
David Vlasák, Monika Lacinová, Jiří Štěpánek, Štěpánka Hašková a Lucie
Řezníčková. Moc gratulujeme jak našim umístěným na stříbrné příčce, tak
i dalším dvěma skupinkám, které si vedly taktéž výborně, ale žel, na bedny to nestačilo. A aby toho nebylo málo, pár týdnů po ALKU se konalo
okresní kolo prestižního Závodu vlčat a světlušek (dětí do 12ti let) v Pardubicích. Závodu na Dostihovém závodišti se za nás účastnily 2 skupinky
(celkem 9 dětí) a jsme nadšeni, že můžeme naše děti pochválit za dvě
krásná 5. místa. To jen krátce k některým z našich aktivit.

Ani zbytek roku se nebudeme nudit, na prázdniny máme v plánu jak náš
klasický stanový tábor, letos ve Štítech v Orlických horách, tak i nově příměstský tábor (pozor, ten nejen pro naše děti!). Na podzim máme v plánu
velkou akci – setkání současných i minulých členů střediska, pár dalších
výprav a akcí.
Tak tedy prázdninám zdar! K. Vyhnálková
Mladí hasiči se hlásí
Sezóna 2013–2014 se pomalu chýlí ke konci a my už můžeme říci, že byla
pro naše malé hasiče víc než úspěšná. Děti se zúčastnily v tomto školním
roce devíti soutěží. Poslední víkend v květnu byl pro družstvo starších velmi úspěšný. V sobotu jsme se podívali do Přelouče a v neděli do Moravan.
V obou závodech se děti umístily na 3. místě.

V průběhu roku jsme se připravovali na Okresní kolo hry Plamen, které se
pořádalo v Sezemicích ve spolupráci s hasiči Sezemice, městem Sezemice
a OSH Pardubice. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli pomocí k hladkému průběhu závodů.
Kolektiv vedoucích mladých hasičů Sezemice

www.sezemice.cz
Informujeme
Setkání občanské iniciativy „Za rozvoj Sezemic“
se zástupci samosprávy
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vám slíbili, tak jsme i učinili. V Sezemických novinách č. 6/2013
jsme informovali o setkání zástupců občanské iniciativy se zástupci samosprávy s tím, že setkání se stane tradicí a další bude následovat po novém
roce. Stalo se tak za aktivního přispění starosty Staňka a místostarosty
Plecháčka, kteří došli k chvályhodnému závěru, že nebudou čekat na to,
až za nimi občané přijdou, ale oni sami přijdou k občanům.
Při loňském setkání dne 7. 11. 2013 nastolila občanská iniciativa problematiku devíti okruhů, které se staly předmětem zájmu občanů a které
začala se zástupci města řešit.
Jedním z nich byl požadavek na zlepšení prostředí technické památky
akvaduktu, kde byl přijat záměr k vybudování parkové úpravy s poutači
informujícími o historii a významu této nevšední památky. V této věci
zahájilo město jednání s majiteli pozemků s cílem dosáhnout jejich směny ve prospěch dosažení sledovaného záměru, který tak nezapadl, ale je
městem skutečně řešen. I informační tabule je již na obzoru.
Při minulém setkání bylo upozorněno na stížnosti občanů na hluk nad
míru přiměřenou poměrům. V této věci připomněli zástupci OI přísnější
posuzování obtěžování hlukem podle zásad nového občanského zákoníku. Na to reagovali pozitivně zástupci města s tím, že bude v budoucnu
omezen počet akcí znepříjemňujících hlukem život zejména starším lidem
a u povolených akcí budou stanoveny přesné časové mantinely. Je dán
společenský požadavek, aby Městská policie důsledně hlídala dodržování
nočního klidu, zejména v okolí restaurací.
Těžištěm společných diskusí se při předchozím setkání stalo hledání východisek z katastrofální dopravní situace na křižovatce „U Kovomatu“
a také možnosti snížení rychlosti na silnicích I. až III. třídy ve městě. Přednost na žádost občanské iniciativy dostalo rychlé vyřešení „přechodu dětí
do školy“ na křižovatce silnic na Časy a Kladinu především instalací rychlost omezující dopravní značky 40 km na vjezdu od Časů, kde byla tato
dopravní značka bez souhlasu města v minulosti odstraněna, před dalšími
opatřeními dle názoru odborníků. Naléhavost požadavku na rychlé řešení
vycházela z nebezpečných situací, kterých byli členové občanské iniciativy
svědky na přechodu požívaného školní mládeží k cestě do školy.
Zde občanská iniciativa na podporu žádosti města oslovila sama zainteresované úřady a policii ČR s tím, aby byla bez odkladu omezena rychlost
a řešeno zvýšení bezpečnosti na „přechodu dětí do školy“. Na základě společné iniciativy proběhlo dne 15. 4. 2014 jednání starosty a místostarosty
města s Ing. Vebrem, ředitelem ŘSD, správa Pardubice, a Ing. Umbraunem, vedoucím odboru dopravy Pardubického kraje. Cílem jednání bylo
zvýšení bezpečnosti dopravy v Sezemicích. Bylo dohodnuto, že bude
zpracována projektová dokumentace na realizaci zpomalovacích vjezdových bran před Sezemicemi ve směru od Časů a v Počaplech ve směru od
Pardubic. Dále bylo dohodnuto, že bude schváleno a instalováno dopravní značení omezující rychlost na 40 km směrem od Časů. Za občanskou
iniciativu musíme říci, že první reakce úředníků kraje nebyla vstřícná, ale
„konec dobrý všechno dobré“ a dopravní značka 40 km snižující rychlost
ve prospěch zvýšení bezpečnosti na přechodu vedoucí ke škole bude ještě
před řešením celkové dopravní koncepce ve městě instalována.
Pokud jde o řešení často kalamitní situace na křižovatce ulic Masarykova
a Havíčkova nebo-li „U Kovomatu“, pak udělali zastupitelé mimořádný
pokrok při výše uvedeném jednání v možnosti instalace světelné křižovatky. Také řešení tohoto místa je zahrnuto do uvedené dokumentace.
S potěšením bylo na jednání konstatováno, že zástupci města aktivně pracují na vytvoření základního dokumentu pro další rozvoj města „Střednědobého plánu rozvoje města“. Na jeho potřebu a důležitost mají obě
strany stejný názor. Základní kámen tohoto Střednědobého plánu byl již
na jednání představen a bylo odsouhlaseno ustavení poradního sboru pro
zpracování Plánu rozvoje města do konce prázdnin. Členové OI se do tvorby plánu již svými náměty aktivně zapojili. Jedním z důležitých podkladů
pro přípravu plánu budou informace z dotazníku, který byl přílohou minulých Sezemických novin. Tyto informace by měly ukázat, co se občanům
v Sezemicích a přisloučených obcích líbí a nelíbí, s čím jsou a s čím nejsou
spokojeni, co zde chybí, co by chtěli zlepšit a další informace.
Skandály s plýtváním evropských peněz jsou na denním pořádku a jsou
důkazem neschopnosti využít možností, jež se nabízí. Z uvedeného důvodu byla část společného jednání věnována otázce, jak dosáhnout na
tyto peníze. Bylo to také reakcí na opakující se dotazy občanů, jak je to
s komunikací směrem na Rokytno, s cyklostezkou pro průjezd městem,
s opravou lávky, která je součástí cyklostezky u rybníka směrem na Rokytno, s opravami nebo rekonstrukcí místních komunikací a chodníků, atd.
Bylo dohodnuto, že zástupci města udělají z požadavku na získání dotačních peněz jeden ze svých hlavních úkolů, neboť vlastní peníze na rozvoj
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se městu nedostávají. Je pravdou, že společnost často definuje úspěch pomocí peněz, ale takový úspěch by si potlesk občanů jistě zasloužil. Zástupci OI hodnotili kladně to, co již na cestě k získání peněz město provedlo.
S ohledem na minulý požadavek občanské iniciativy, aby byl u všech investičních smluv zakotven princip záruční doby nejméně pět let s následnou kontrolou kvality díla před uplynutím záruční doby s případnou reklamací, došlo ze strany města ke vstřícnému gestu v tom, že byl předložen
přehled akcí, u nichž dosud záruční doba neuplynula s tím, že zásada
náročné kontroly se přijímá a jistě bude pro některé dodavatele „nepříjemnou samozřejmostí“. Bylo dohodnuto, že členové občanské iniciativy
se mohou závěrečných kontrol kvality zúčastnit. Tento krok vidí občanská
iniciativa jako konec ledabylosti a lajdáctví ze strany dodavatelů.
Na závěr zástupci OI ocenili, že minulost, která se ne vždy vydařila, je již
na námi a že budou společně hledat cestu k rozvoji města. Další setkání
bylo dohodnuto na poslední kvartál tohoto roku.
Za občanskou iniciativu M. Novák, J. Vavřina
„Vím, že nic nevím“ – a volby jsou na obzoru
Tento Sokratův výrok možná nejpřesněji popisuje současnou situaci některých občanů před blížícími se komunálními volbami do místních zastupitelstev obcí a měst po celé republice.
Občané hledající východiska si dnes nedovedou představit život bez mobilu, tabletu, počítače, internetu, džípíesky a chytrých telefonů, ale ty nám
neporadí. Všude kolem nás cestují data, střídají se nevyjasněné skandály
a my všichni jako bychom hledali první pomoc.
Jako pacienti těch, kteří se o náš osud příliš nezajímají, současně přemýšlíme, co by nám mohlo usnadnit rozhodování o tom, zda půjdu vůbec
volit a koho.
Tuto otázku si jistě kladou členové i sympatizanti občanské iniciativy
„Za rozvoj Sezemic“, která téměř dva roky působí jako pozitivní opozice
a s představiteli města se snaží podílet na řešení konkrétních problémů
a to metodou osobního kontaktu pomáhajícího přenášet požadavky občanů na stůl samosprávy města a následně i zastupitelstva. Jedním z důvodů, proč jsme se tak rozhodli, je disproporce v řešení potřeb města,
opožděnost v rozvoji proti jiným městům, snaha po dosažení vysoké
a stálé kvality staveb města (investic) a především prosazení zásadního
požadavku na zlepšení využití daných možností (dotace a pod). Pro ochotu vedení města spolupracovat přináší naše spolupráce své ovoce. O naší
činnosti, která má také usnadnit rozhodování zastupitelů a nabídnout jim
odbornou pomoc, informujeme na jiném místě těchto novin.
Jako občanská iniciativa se podílíme na přípravě a prosazení koncepčního
střednědobého materiálu (který dosud městu chyběl) STRATEGIE ROZVOJE
MĚSTA SEZEMICE po vzoru srovnatelných měst. Tento materiál by měl
zcela jasně našim občanům ukázat, kam směřuje naše město v dalších
letech a to bez ohledu na to, kdo vyhraje volby. Je to materiál koncepční,
a tedy i určený k širší a dlouhodobější diskusi všech občanů a zejména
zastupitelů.
Co říci na závěr. Nás se Sokratův výrok netýká, my půjdeme volit a budeme volit (bez ideologie) osoby s kreditem, dokazující, že je zajímají názory
a požadavky občanů i města a jsou pro to připraveny potřebné vykonat. Podle našeho názoru by neúčast byla nevšímavým postojem k dění
ve městě a také stále platí: Špatné volbě mohou předejít jen občané.
A aby to nebylo tak „smutné“, dovolíme si s nadsázkou vtipnou tečku:
„Ten, kdo nevysloví svůj názor, nemůže pak litovat.“
Za občanskou iniciativu M. Novák, J. Vavřina, T. Rotrekl, M. Filipi

výstavu fotografií a dokumentů
k výročí 520 let od založení školy v Sezemicích
je možno zhlédnout v přízemí Městského úřadu
v Sezemicích
v období od 23. června do 11. července 2014
vždy v úřední hodiny

Narozeníček
Prosinec 2013: Nicol Šestáková
Únor 2014: Veronika Choutková
Březen 2014: Šimon Pospíchal
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.

www.sezemice.cz
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Spartak Sezemice
Mužstvo mladších žáků vyhrálo krajskou soutěž skupinu A. V průběhu
sezóny dosáhli 14 vítězství, 1 remízu a pouze jednou odešli poraženi. Nutno připomenout, že většina hráčů před svým zápasem ještě vypomáhala
starším žákům, kteří skončili na 3. místě. Gratulujeme hráčům i trenérům.
Všechny výsledky najdete na www.spartak.websnadno.cz
(http://www.spartak.websnadno.cz)

Cvičení pro rodiče s dětmi
Zdravím všechny cvičence a cvičenky, jejich rodiče a babičky a dědečky.
Touto cestou bych chtěla uzavřít letošní cvičení pro rodiče s dětmi. Všem
děkuji za setkání, možnost seznámení a pomoc při organizaci cvičení.
Letos jsme opět otevřeli cvičení pro děti od 2 let a bylo velmi bohatě
obsazeno. A s maminkami a babičkou jsme si tak zpestřily mateřskou
dovolenou, která nejen díky cvičení, je stále v pohybu. S dětmi od 3–6
let jsme v květnu byly na atletických závodech pro předškolní děti. Opět jsme přivezly
medaile. Gratulujeme Nikolce
Mohauptové ke 3. místu, Matyáši Cinkánovi ke 3. místu,
Kačence Hynkové ke 3. místu
a Olince Keřkové a Zorince
Srazilové ke krásným sportovním výkonům. Děti si závody
a odměny náležitě užily.
Děkuji Janě Hynkové za pomoc při závodech. V příštím školním roce bude cvičení pro rodiče s dětmi opět pokračovat. Budu se těšit na viděnou. Užijte si léto ve zdraví
a štěstí.
Tereza Srazilová

Inzerce

ÚČETNICTVÍ

pro všechny daňové subjekty
Hana Machková
Nerudova 250, Sezemice
Tel.: +420 776 019 443

Martina Ptáčková
masérka a cvičitelka

Masáže a uvolňovací techniky
Dornova metoda • Shia-tsu
Pronajmu částečně zařízený 2+1 v Sezemicích, Nerudova ulice • 3. patro,
s balkonem • s garáží ve stejném domě • volný po dohodě. Tel.: +420 777 112 500

Kontakt a informace:
Tel.: +420 723 568 762

Servis plynových kotlů
Vít Centner
533 22 Býšť 150

tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

VÝPLETY KOL
centrování

Motocykly • Autoveterány • Tuning
www.centrovani.cz
Tel.: 734 644 404
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