1

NEPRODEJNÉ
MK ČR E 11507

www.sezemice.cz

č. 3/2015

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

Všem čtenářům
Sezemických novin
přeji příjemnou dovolenou
a dětem
pohodové prázdniny
Martin Staněk, starosta města Sezemice

Foto A. Růžek

Sezemice uctily památku padlých v I. a II. světové válce

Za účasti
významných
hostů a mnoha
sezemických
občanů jsme
v pátek 8. května
společně položili
květiny k pomníku
kpt. Alfréda
Bartoše,
k Památníku
všech padlých
a k pomníku Karla
Bezdíčka. Z tohoto
svátečního dne
vám přinášíme
fotoreportáž
Jany Štípkové
a děkujeme všem,
kteří byli s námi.

Memoriál Jarky Krátkého
Ještě ohlédnutí na letošní začátek května
V neděli 3. května se již po čtyřicáté konal v Sezemicích silniční závod – Memoriál Jarky Krátkého jako vzpomínka na bývalého občana Sezemic. Tentokrát byl ale o den dříve v sobotu 2. 5. uspořádán ještě zcela nový závod
– časovka jednotlivců. Oba tyto závody uspořádalo Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci s městem Sezemice. Oba závody proběhly úspěšně.
Sdružení cyklistů Pardubicka tímto chce poděkovat vedení města Sezemice

za podporu a městským hasičům a policistům za obětavou pomoc při
pořádání těchto závodů. Poděkování si zaslouží i samotní občané Sezemic
za příznivou atmosféru v průběhu obou závodů a fandovství vůči závodníkům, které jim pomáhalo ke skvělým výkonům.
Poděkování patří i mnoha sponzorům, bez nichž by se závody nemohly
uskutečnit.
Za SCP M. Grulich

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
Malá vesniãka Neratov je rekordmanem v tﬁídûní odpadÛ

Město Sezemice opět vítězem

Pardubice, 23. dubna 2013 – Malá obec nedaleko lázeÀského mûsta Láznû
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80 000 Kč, která je však vázána na použití v systému odpadového hosSvé
o tom jistě ví i vítězná o b e c Neratov. „V této soutěži jsme zvítězili už v roce 2009
podářství.
a tehdy získali odm ěnu ve výši 130 tisíc korun. Po dohod ě se společností EKO-KOM
jsme za ně pořídili kontejnery na bioodpad, kterého tu má m e opravdu hodn ě.
Mám e tu na šedesát rekreačních objektů a okolo lesy. Lidé nám bioodpad vyváželi
d o lesa a tomu jsme chtěli zabránit. Navíc sami sekáme na p ě t hektarů obecních
pozemků. Teď bioodpad vyvážíme d o kompostárny v Křični. Lidé to ocenili a fandí
t o m u , “ pochlubil se starosta Neratova Jaroslav Pulkrábek. V Neratově ale zdaleka
netřídí jen bioodpad. V roce 2007 zavedli sběr plastů, papíru a kartonových obalů,
vyčistili skládku a navíc svým ob č an ů m zajistili možnost využití sběrného dvora
v Lázních Bohdaneč. „Třídíme také elektroodpad, m ám e tu i kontejner na malé
spotřebiče,“ do d á v á starosta.

O b c e byly v roce 2012 hodnoceny ve t řech kategoriích podle po čt u obyvatel – d o
300 obyvatel, o d 301 d o 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. Oproti p ředchozím
letům tak došlo k úpravám kategorií, ale výsledkem jsou spravedlivější podmínky
pro hodnocení jednotliv ých obcí. „Ke změně kategorií nás vedla snaha ke
spravedlivějšímu rozdělení města a obcí. Např. dřívější kategorie 500 – 5000
obyvatel byla nepom ěrná oproti současnému dělení. Přerozdělení kategorií nyní
více odpovídá struktuře měst a obcí v Pardubickém kraji a je vyrovnanější v počt u
měst
a obcí vpopelnice
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žákům
4.APešek,
v ZŠ Sezemicích
„k likvidaci“.
KOM a.s. Oceňován je také absolutní vítěz a skokan roku, který se v meziročním

Soutěží se také ve sběru nebezpečného odpadu, ve zpětném odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.

Sotva skončil 8. ročník soutěže, už začal další ročník soutěže Perníková
popelnice za rok 2015. Po celý rok budou obce a města soupeřit ve sběru
tříděného odpadu a vyhodnocení a ocenění těch nejlepších se uskuteční
na jaře příštího roku.                                                    Vlastimil Plecháček
Co nového v Sezemicích?
Během loňského a letošního roku přibylo v Sezemicích několik novinek.
Začněme třeba instalací měřičů rychlosti v Sezemicích, Počaplech, Dražkově a Lukovně. Tři z těchto měřičů rychlosti jsou vybaveny statistickými
moduly, které poskytují velmi zajímavé údaje. Věděli jste třeba, že od Časů
projede Sezemicemi v průměru v obou směrech přes 200 aut za hodinu
a ve špičkách je to více jak 360 automobilů za hodinu? Silnicí od Kunětic
projede v průměru 130 aut za hodinu a ve špičkách přes 230 automobilů za hodinu. Na silnici od Pardubic je to v průměru 110 aut za hodinu
a ve špičkách přes 170 automobilů za hodinu.
Alarmující je rychlost při vjezdu do Sezemic. Od Časů je to nejčastěji mezi
70–85 km/hod., od Kunětic mezi 60–70 km/hod. a od Pardubic v Zámostí je to kolem 55 km/hod.
Naši pracovníci opravili chodník a parkoviště u prodejny JIP, chodník mezi
bytovkami ve Smetanově ulici, prostor před domem č. p. 667 ve Smetanově ulici. V letošním roce budeme o prázdninách ještě kompletně
rekonstruovat chodník v Jiráskově ulici a dojde také na opravu místní
komunikace v Počaplech Chalupách.
V jarních měsících došlo s přispěním SFDI k opravě cyklostezky z Počapel
do Sezemic a dále po křižovatku na Choteč, kde byla hlavně opravena
obávaná lávka u rybníka Labská. Město podalo žádost o dotaci na velmi
žádanou cyklostezku mezi Počaply a Sezemicemi, která bude navazovat
na již vybudovanou cyklostezku od Kunětického mostu. V případě kladného vyřízení žádosti se tato cyklostezka po dlouhých peripetiích s výkupem pozemků bude moci v příštím roce realizovat.
Pro možnost aktivního trávení volného času bylo vybudováno u dětského
hřiště pod farou hřiště na pétanque.
Před oslavami 100 let od smrti Karla Bezdíčka byl s finanční podporou Pardubického kraje restaurován jeho pomník. Pardubický kraj městu poskytl
finanční podporu i na údržbu památkově chráněného domu na Husově
náměstí č. p. 92, kde se po loňské výměně oken bude pokračovat statickým zajištěním celého objektu, které bude spočívat v podchycení základových konstrukcí.
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Po loňské výměně oken v bytovém domě Masarykova 515 budeme letos
pokračovat s výměnami ve Smetanově ulici č. p. 525 a 526. Dokončena
byla také výměna oken v městské knihovně. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se bude o prázdninách za finančního přispění SFŽP realizovat zateplení a výměna oken v základní škole v Sezemicích.
Dopravní omezení v našem městě
V měsíci červenci se bude realizovat připravovaná oprava silnice I. třídy
č. 36 mezi kruhovým objezdem a křižovatkou na Časy. Dojde na přibližně
jeden měsíc k výraznému dopravnímu omezení v našem městě. Veškerá
doprava by měla být vedena mimo Sezemice přes Ráby, Němčice, Dříteč,
Dražkov a Lukovnu, nebo Černou za Bory a Dašice. Vzhledem k úplné uzavírce dojde i k dočasné změně v dopravním značení, které se bude týkat
především omezení stání a parkování v ulicích Nerudova a Jungmanova
z nutnosti zajistit autobusovou obslužnost Sezemic a okolí. Z tohoto důvodu budou dočasně zrušeny / přemístěny autobusové zastávky „u pošty“
a „u školy“. Dočasná autobusová zastávka bude zřízena na Husově náměstí před radnicí. Přesto, že bude veškerá tranzitní doprava přes Sezemice odkloněna, buďte prosím po dobu uzávěry opatrní. Všichni asi víme,
jak bezohlední někteří řidiči jsou, a určitě se najdou tací, kteří prostě naším městem – postranními ulicemi – jezdit budou.                               osmžp

Život kolem nás…
Projekt pro města a obce
– sběr potravinářského oleje
Možná jste si již mnozí všimli, že jsme po
městě umístili čtyři separační nádoby pro sběr
upotřebeného potravinářského oleje a tuku.
Potravinářský olej a tuk se do separačních nádob vkládá v zavřených použitých PET lahvích
nebo v jiném obalovém materiálu.
Tyto nádoby a veškeré služby spojené s odvozem jsou poskytovány obcím zdarma.
V současné době je do projektu zapojeno víc
jak 130 měst a obcí v celé ČR.

Rozmístění nádob v Sezemicích:
1. Smetanova 662, 533 04 Sezemice, okres Pardubice
2. Masarykova 240, 533 04 Sezemice, okres Pardubice
3. Pardubická 558, 533 04 Sezemice, okres Pardubice
4. sběrný dvůr, Dukelská ulice – směr Lukovna
Nepořádek, kolem kontejnerů na tříděný odpad
Téměř v každém čísle Sezemických novin na Vás apelujeme, abyste svůj
odpad z domácností neodkládali kolem kontejnerů na tříděný odpad. Barevné kontejnery v naší obci byly zřízeny na tříděný odpad a rozhodně
neslouží k odkládání nepotřebných věcí z domácností. Na to slouží sběrný
dvůr v Dukelské ulici (směr Lukovna), kde máte možnost zdarma nepotřebné věci uložit. Naši pracovníci technické skupiny denně musí odvážet
tento odpad. Určitě všichni máme zájem na tom, aby v našem městě byl
pořádek a čistota. Proto nebuďme lhostejní ke svému okolí.
Oddělený sběr bioodpadu v sídlišti
Někteří z Vás si povšimli a správně kritizují situaci se svozem bioodpadu
na sídlišti. Docházelo k tomu, že popelnice s bioodpadem byly vysypány
a odvezeny stejným vozem jako komunální odpad. Proč tedy třídit? Po
jednáních s poskytovatelem služby svozu odpadu ze sídliště došlo k nápravě a svozová služba bude „bioodpad“ dotřiďovat ve své režii. Proč
„dotřiďovat“? Bohužel se ještě nepodařilo vymyslet způsob, jak kompostovat a dále biologicky zpracovávat igelitové pytle, PET lahve a dokonce
polštáře, které někdo považuje za bioodpad.
Zkusme tedy do popelnic na bioodpad vyhazovat skutečně jen to,
co tam patří! Děkujeme.
osmžp

Narozeníček
Leden 2015: Liliana Vosáhlová
Duben 2015: Filip Chocholouš, Ema Rozsypalová
Červen 2015: Jan Sobotka, Jakub Sobotka
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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Informujeme
SEZEMICE PLETLY A HÁČKOVALY PRO DOBROU VĚC
Družina při ZŠ Sezemice se v únoru a březnu zapojila do charitativního
projektu na pomoc dětem z Jižní Afriky „Upleť nebo uháčkuj čtverec“.
Děti, jejich maminky, babičky, ale i ostatní občané Sezemic a okolí vytvářely ze zbytků vlny čtverce 20 x 20 cm, které budou později sešity do dek.
Akce se setkala s velikým zájmem. Sešlo se neuvěřitelných 740 čtverců
a jako bonus 5 čepiček. Na poštovné se sešlo 970 Kč. Sezemice se dostaly na 3. místo v počtu odeslaných čtverců z celé České republiky. Pro
zajímavost přidáme ještě další informace. Nejvíce čtverců donesla Baruška
Davidová – 95 kusů, které uháčkovala její babička. Kateřina Roubová ze
4. třídy jeden čtverec sama uháčkovala a jeden upletla. Sandra Horáková
z 2. třídy uháčkovala dva čtverce a další druhák Filip Jirásek uháčkoval
jeden čtverec.

Dětský den v Dražkově
V sobotu 6. 5. 2015 jsme pořádali 3. ročník Dětského dne v Dražkově.
Počasí nám přálo a Dětský den se opravdu vydařil. Od 15.00 hod. byl pro
děti připraven skákací hrad, během odpoledne děti s rodiči plnily úkoly
na připravených stanovištích. Za splněné úkoly si malí návštěvníci odnesli
drobné dárky a sladkosti. Pro malé i velké děti byla velkou atrakcí možnost svezení na motocyklech. Následovaly soutěže starších dětí (společně
s dospělými) ve vybíjené a fotbálku.

Všem, kteří se akce zúčastnili, děkujeme.
Za organizátory akce Aleš Kačer
P. S.: Velké poděkování patří Martinovi a Jitce Řezníčkovým, kteří nám
umožňují využívat technické zázemí pro pořádání celé akce. Bez jejich
vstřícného přístupu si již konání Dětského dne nedovedeme představit.

Jména všech, kteří přispěli do sbírky, budou spolu s fotkami vyvěšeny na
venkovní nástěnce ŠD. Jako malé poděkování také každý dostal přáníčko a narcisku vyrobenou dětmi. Projekt na pomoc sirotkům, opuštěným
dětem a dětem s AIDS z Jižní Afriky stále pokračuje a podle zájmu se
k němu v budoucnu opět připojí i Sezemice. V České republice bylo zatím
vytvořeno 92 sběrných míst a nasbíráno 14 tisíc kusů čtverců. Pokud se
chcete dozvědět ještě více, podívejte se na následující stránky:
https://upletctverec.wordpress.com/pro-koho
– najdete zde příspěvek sezemické ŠD, fotky dětí a čtverců
http://www.facebook.com/Knitasquare
– jsou tu hlavně fotky dětí a dek
http://www.knit-a-square.com/sites/default/files/2015%20February.pdf – tady je uveden únorový seznam dárců z celého světa.

Ohlédnutí

za akcemi města Sezemice

Večer šansonů – recitál Petry Hapkové „Život na baru“
s hostem Františkem Segradem, klavírní doprovod Patrik Ulrich

Májový
koncert
ke Dni matek

Do Jižní Afriky poputují ze Sezemic tři balíky plné různobarevných čtverců. Doufejme, že se dostanou na správné místo a pomohou potřebným
dětem. Všem, kteří věnovali svůj čas, energii a um na vytvoření dek nebo
jiným způsobem přidali ruku k dílu, moc děkujeme!
Barbora Krejčíková, komise kultury města Sezemice

Čarodějnice
2015

Pět otázek pro „Sezemáka“
Dnešními hosty v rubrice Pět otázek pro Sezemáka jsou dvě patnáctileté slečny, sestry Markéta a Míša Navrátilovy. Jejich specializací jsou
prsařské plavecké disciplíny. Studují na sportovní škole Benešovo náměstí
Pardubice v 9. třídě a od září se stanou studentkami Sportovního gymnázia v Pardubicích. Trénují v Klubu vodních sportů Pardubice pod vedením
trenéra PaedDr. Pavla Baiera.
Obě jsou několikanásobnými přebornicemi východních Čech a držitelkami krajských rekordů. Za poslední tři roky byly několikrát na stupních
vítězů při mistrovstvích České republiky jak na krátký, tak dlouhý bazén.
Obě střídavě reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích.

Vím, že žijete v Sezemicích celý život. Když se řekne Sezemice, jaká
tři pro a proti Vás napadnou?
Upřímně musíme říct, že v Sezemicích moc času netrávíme, takže tři věci
dohromady asi nedáme. Co se nám líbí, je určitě bydlení. Bydlet v paneláku si neumíme představit a co nám tady chybí? No co třeba bazén?
To by bylo prima, ale jinak to opravdu moc nesledujeme a nedovedeme
posoudit…
Na závěr rozhovoru se Vás zeptám na Vaše plány a sny do budoucna.
Naší snahou je nominovat se na velké závody, jako například Mistrovství
Evropy juniorů a obecně se zdokonalovat v tom, co umíme, v plavání.
Rády se také setkáváme s „kolegy plavci“, jako například s Bárou Závadovou, která splnila limit pro olympiádu. Mohou nás toho hodně naučit
a můžeme probrat i věci kolem způsobu trénování a podobně… ale jinak
o budoucnosti moc nepřemýšlíme, žijeme spíš přítomností…
Tohle vážně nebude snadné napsat, říkala jsem si. Odpovídaly stejně.
Když jedna mluvila, druhá přikyvovala a slovy hodně šetřily, což je u mladých dívek, myslím, velká zvláštnost. Zkusila jsem to tedy na téma, o kterém všichni mluví.
Určitě jste slyšely, že v našem kraji někdo vyhrál 2,5 miliardy – jak
by jste s nimi naložily?
A zatím co většina mladých na tuto otázku chrlí seznam věcí, děvčata
vcelku nevzrušeně řekla: No asi jet někam do Karibiku, zaplavat si…
Mohu upřímně říci, že plavání je pro tato děvčata rozhodně celým světem a moc jiných věcí se do něho nevejde, ale kdyby tomu tak nebylo,
nedosáhla by jistě tolika úspěchů. Jsem přesvědčená o tom, že o těchto
„Sezemandách“ ještě mnohé uslyšíme.

Sešli jsme se v knihovně, kde jsem mladým sportovkyním začala klást své
otázky.
Slečny, ten výčet úspěchů je ve Vašem věku opravdu úctyhodný, takže
první otázka jasně zní:
Zvládáte ještě vůbec něco jiného než školu a plavání? A co o prázdninách, máte vůbec chuť jít jen tak k vodě?
Pro nás je velkou relaxací atletika. Je jak vhodným doplňkovým tréninkem, tak vlastně odpočinkem od vody. Na co se vždycky moc těšíme, je
moře, tam nemáme vody nikdy dost, takže ani letos o prázdninách nebude chybět. Pár dní si vyšetříme i na horskou turistiku.
Při Vašem vytížení jak relaxujete ve volném čase, co Vás těší?
Máte nějaké koníčky?
Volný čas? Co to je? Vytížení je u nás opravdu veliké, takže vlastně mimo
školy, plavání a již zmiňované atletiky není na nic moc jiného čas. Sem
tam nějaký ten film, knížka, ale většinou je to pořád dokola: škola, trénink, závody…
Všechny asi zajímá, jak je to s rivalitou mezi Vámi, jak na dráze, tak
v běžném životě? Jste sestry, chodíte na stejnou školu a závodíte
ve stejných disciplínách…
Rozhodně pro nás není motivací porazit sestru. Spíš vydat ze sebe to nejlepší, v cíli je nám celkem jedno, která byla rychlejší. Ve škole se snažíme
navzájem si pomáhat, ale v běžném životě máme občas i rozdílné názory.

Městská policie
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s novinkami, které se týkají
Městské policie Sezemice.
Na základě rozhodnutí rady města o navýšení počtu strážníků ze čtyř na
osm bylo již na konci loňského roku vyhlášeno výběrové řízení na obsazení těchto pracovních pozic. V měsíci únoru navíc došlo dohodou k rozvázání pracovního poměru staršího strážníka Jakuba Váni, proto bylo třeba
ve výběrovém řízení obsadit celkem pět volných míst. V prvním kole prošel celým řízením pouze jeden z celkového počtu sedmi uchazečů, ten
1. 4. 2015 také úspěšně ukončil základní kurz absolvováním závěrečné
zkoušky před komisí ministerstva vnitra. Další čtyři úspěšní uchazeči vzešli
z druhého kola výběrového řízení, závěrečná zkouška čeká tři čekatele
1. 7. 2015, jeden strážník přechází i s platným osvědčením z Městské policie v Neratovicích. Od 1. července bude tedy početní stav Městské policie Sezemice osm strážníků v přímém výkonu služby.
Je nutné zmínit také finanční stránku věci. V začátku letošního roku došlo
k revizi veřejnoprávních smluv, na jejichž základě působí strážníci v dalších

Markéta Navrátilová

datum narození 5. 4. 2000

2013 – 2x 2. místo MČR na krátkém bazénu Trutnov
2014 – 1. a 2. místo MČR na krátkém bazénu Kopřivnice
– 2x 1. místo MČR na dlouhém bazénu Pardubice
– členka reprezentačního družstva ČR (2014–1015)
2015 – vyhlášena jako Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje
v kategorii jednotlivců
– reprezentační účast na Multiutkání starších juniorů Netanya
Izrael 2015
– členka reprezentačního družstva ČR (2015–2016)

Michaela Navrátilová

datum narození 5. 4. 2000

2013 – 2x 1. místo MČR na krátkém bazénu Trutnov
– 2x 1. místo MČR na dlouhém bazénu České Budějovice
– 2x 1. místo Olympiáda dětí a mládeže Zlín
– 1x 2. místo polohová štafeta Olympiáda dětí a mládeže Zlín
– členka reprezentačního družstva ČR (2013–2014)
2014 – 2. a 3. místo s reprezentací ČR v Popradu
– 2x 3. místo MČR na krátkém bazénu Kopřivnice
– 2. a 3. místo MČR na dlouhém bazénu Pardubice
2015 – členka reprezentačního družstva ČR (2015–2016)
Petra Procházková

obcích. Každá smluvní obec se tak dodatkem zavázala přispívat na provoz
městské policie přímo úměrně svému počtu obyvatel. Takto získané prostředky pokryjí 2,5 násobek výdajů na jednoho strážníka, náklady města
Sezemic tedy nebudou vyšší než v prvních letech po zřízení městské policie, kdy byl početní stav městské policie šest strážníků. Z organizačního
hlediska umožní navýšení počtu strážníků plánování téměř plnohodnotného nepřetržitého režimu služby. Na tomto místě mi prosím dovolte poděkovat stávajícím strážníkům, kteří i v tak malém počtu byli schopni po
více než dva roky zajišťovat nepřetržitou hotovost celých 24 hodin denně,
a to bez ohledu na své osobní volno. V rámci technického vybavení je
třeba zmínit modernizaci městského kamerového systému z části realizovaného díky získané dotaci. Pro možnosti působení více hlídek současně
došlo též k nákupu druhého služebního vozidla. Jako významný prvek
zdravotnického vybavení vozidel byl pořízen defibrilátor. Ten se po zaškolení strážníků stane nedílnou součástí výjezdového vozidla.
Přeji Vám všem krásné léto a šťastné návraty z dovolených.
Jsme tu pro Vás!
vrchní strážmistr Lubomír Frei
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Zprávy z mateřské školy
Konec školního roku 2014/2015 se nezadržitelně blíží a s ním vrcholí
i akce pořádané pro naše děti a jejich rodiče.
Jednou z nejdůležitějších akcí závěru školního roku bylo tradiční „Rozloučení předškoláků“, které proběhlo 27. 5. v sále městské radnice Sezemice. Vystoupení neslo název „Dva bratři“ a děti se představily s hudebními pohádkami „Dvanáct měsíčků“ a „Šípková Růženka“. Rodiče,
prarodiče i známí slzeli nad výkonem svých dětí. Na závěr byly děti obdarovány pozornostmi z mateřské školy a krásnou pohádkovou knihou od
zástupců města Sezemice.

www.sezemice.cz
V rámci letního projektu naši mateřskou školu navštívili chovatelé afrických, amerických a australských papoušků se vzdělávacím programem
pro děti. Děti zblízka viděly i ty největší žijící papoušky, dozvěděly se podrobnosti o jejich potravě, temperamentu, o možnosti nápodoby lidské
řeči, o náklonnosti ke svému chovateli a jiné zajímavé věci.
Celá mateřská škola se vypravila 10. června na celodenní výlet na zámek
Loučeň, kde si děti prohlédly zámecké komnaty a vyslechly zkrácenou
a dětskou formou pojatou historii tohoto zámku. Následně si děti společně s paními učitelkami prošly množstvím přírodních labyrintů, které jsou
součástí zámeckého parku.
V dalším týdnu všechny děti navštívily divadelní představení v Pardubicích
ve VČD – Malá scéna s názvem „Cesta kolem světa“.
Součástí tohoto projektu bylo např. africké bubnování, spaní ve školce
s noční stezkou odvahy pro indiány a 22. června zábavné odpoledne
pro rodiče s dětmi pod vedením p. Flekrové z holické taneční školy (program: africké a orientální tance, skákací hrad, vystoupení M. Ptáčkové
a její skupiny, dětský svět – atrakce, výroba afrických bubnů a indiánských
čelenek).
Mateřská škola v Chotči měla zábavné odpoledne 23. června na své
vlastní zahradě (program: skákací hrad, ukázka dětského tanečku, face
painting – malování na obličej, DJ Míra).
Všem rodičům a především jejich dětem přejeme krásné a pohodové
prožití letních prázdnin.
Vaše mateřská škola Pohádka

Základní škola se hlásí
Celý měsíc červen byl v duchu našeho letního projektu s názvem „Cesta
kolem světa“. Děti získaly informace o jiných zemích a světadílech, seznámily se s tradičními jídly světové kuchyně (samozřejmě uvařenými
v naší školní kuchyni – hot dog, kovbojské fazole, žraločí steak aj.), naučily se tzv. „putovat prstem po mapě“, poznaly zvířata vyskytující se
v jednotlivých zemích a další zvláštnosti.
1. červen patřil výhradně dětem a oslavě jejich svátku. V areálu školní zahrady u hlavní budovy MŠ i v Chotči byla připravena jednotlivá stanoviště
se soutěžními úkoly, které byly zaměřeny právě na poznávání světa (v rýži
děti hledaly malá zvířátka, poznávaly vlajky a základní barvy, skákaly jako
klokani, s pomocí tučňáků střílely na terč aj.). Na stanovištích nám pomáhali nejen rodiče, ale i prarodiče, kterým tímto moc děkujeme za pomoc.
Ostatním rodičům děkujeme za drobné dárky a sladkosti, kterými jsme
mohli všechny děti odměnit.

2. červen naše děti prožily na psím cvičišti v Sezemicích (Agility), kde pro
ně byla připravena opět řada soutěží včetně ukázky výcviku a především
poslušnosti jednotlivých psích plemen. Děti jsme díky pejskům motivovali
k vyprávění o psích spřeženích přímo v Arktidě, kterou jsme náš projekt
zahajovali. Všem organizátorům děkujeme za příjemně strávené dopoledne ve společnosti psích mazlíčků a usměvavých lidí.

Blíží se konec června a s ním i netrpělivě očekávané prázdniny, dovolená
a odpočinek od každodenních školních povinností. Žáci si odnesou závěrečné vysvědčení, někteří takové, jaké si představuje celá rodina, jiní by
určitě uvítali známky na vysvědčení lepší. Někteří žáci, ale i rodiče počítají
s tím, že všechno jde opravit a vylepšit na poslední chvíli. Ne vždy se to
podaří. Vždy je vhodné vzpomenout si na vlastní školní léta a raději dětem
pomoci v průběhu roku, než se nakonec divit a zlobit se na ně.
Připomeňme si akce, které nás v minulých dvou měsících provázely.
Žáci 9. ročníku zhlédli ve Východočeském divadle Pardubice muzikál s názvem Výtečníci. Představení v podání dětského studia Laik se všem velmi
líbilo.
Dne 13. května navštívili žáci 4. a 5. ročníku Východočeské divadlo v Pardubicích, aby sledovali dobrodružnou inscenaci o cestě za snem britského
námořníka a polárníka R. Scotta, jak ji popsal ve svém strhujícím deníku.
Tuto hru nastudovalo Divadlo Drak z Hradce Králové.
13. května se uskutečnila přírodovědná soutěž v Holicích, která proběhla
ve třech kategoriích. Nejlépe uspěli žáci naší školy v kategorii 7.–9. tříd.
Na prvním místě se umístil Lukáš Voříšek z 9. B, 2. místo obsadila Michaela Knotková z 8. A, 3. místo patří Adéle Jakoubkové z 9. B. Výborně
se umístili i žáci v kategorii 5.–6. tříd. 1.–2. místo obsadil Viktor Šimek
z 6. B, 3.–4. místo obsadila Miloslava Provazníková z 6. A.
Na přelomu dubna a května nás reprezentovalo 16 žáků prvního stupně
v okresním a posléze v krajském kole atletické soutěže Štafetový pohár,
který se konal v Pardubicích na Dukle. Škola skončila na třetím místě
z devíti škol.
Mladší žáci nás také reprezentovali na Krajském a Okresním přeboru škol
v orientačním běhu, který se letos konal ve Spojile.
Starší družstvo žáků z 1. stupně naší školy (4.–5. ročník) se zúčastnilo
okresního finále fotbalové soutěže McDonald’s Cup v Moravanech, na
které se probojovalo suverénním postupem z okrskového kola hraného
o týden dříve v Sezemicích. Na tomto turnaji vybojovali naši fotbalisté
bronzové medaile a krásný pohár za 3. místo.
Ve středu 8. dubna byl na Studánce zakončen závěrečným čtvrtým kolem
letošní 45. ročník Ligy škol v orientačním běhu. V tomto kole naši školu
reprezentoval rekordní počet 18 orientačních běžců, kteří svými výbornými výsledky přispěli k tomu, že jsme v hodnocení škol obhájili z předchozího kola výborné 4. místo.
Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili již tradiční projekce Planeta Země 3000
na téma Východní Afrika – kolébka lidstva.
Šesté třídy měly skvělou příležitost vyzkoušet si své znalosti z angličtiny
v praxi. V hodinách je navštívila dívka z Austrálie, která jim vyprávěla o své
rodné zemi. Část přednášky byla v českém jazyce a část v angličtině.
I v letošním roce se konal již 22. ročník minitanečních, který vedla taneční
mistrová z Holic Hana Flekrová. Kurzu společenského tance a společenského chování se zúčastnilo 22 žáků 8. ročníku a 2 žákyně 9. ročníku.
V průběhu 6 lekcí se žáci naučili mazurku, polku, waltz, valčík, jive a další
tance, které předvedli za doprovodu živé hudby svým rodičům, kamarádům a učitelům na závěrečné prodloužené v neděli 24. května v sále
Sezemického domu.

www.sezemice.cz

Dne 7. května proběhl v areálu naší školy sportovní den, kterého se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd. Program celého dopoledne připravila
paní učitelka Iva Kaplanová a učitelé prvního stupně hodnotili žáky na
jednotlivých stanovištích. Po zahájení soutěže třídními učiteli se soutěžící
vydali na trať, kde na ně čekaly úkoly na jednotlivých stanovištích. Chlapci
a děvčata opět uběhli maraton, kde vzdálenost 42 195 metrů zdolali za
2 hodiny 38 minut a 10 vteřin. Maraton běželi všichni závodníci formou
štafety. Dále sportovci skákali z místa, hráli turnaj ve vybíjené a ve fotbalu, zúčastnili se orientačního běhu, vyzkoušeli si biatlon s během a střelbou. Kromě fyzické námahy na ně čekala i soutěž „domino a pexeso“, při
které museli zapojit i šikovnost a využít znalosti ze zeměpisu. Nejlépe si
vedli žáci 6. A, druzí skončili žáci 9. B a třetí místo obsadili žáci 8. B. Podobný sportovní den proběhl i pro žáky na prvním stupni dne 30. dubna.
Žáci 9. tříd již obdrželi rozhodnutí o přijetí na střední školy, a tak se mohli věnovat činnostem, které mají deváťáci ve škole na starost. Například
uspořádali pro své spolužáky z prvního stupně oslavu Dne dětí. V pondělí
1. června bylo připraveno na školním hřišti 12 stanovišť, na kterých mohly
menší děti vyzkoušet nejen svou obratnost, ale také postřeh a spolupráci
při plnění různých úkolů. Deváťáci nezapomněli ani na sladké odměny
pro své malé kamarády, a tak se Den dětí opravdu vydařil i díky krásnému
počasí. Dále navštívili Dětské centrum Veská, kde si prohlédli nově vybudované prostory i zrekonstruovanou hlavní budovu, oddělení nejmenších
dětí i bydlení pro maminky s dětmi. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých
informací o životě v tomto centru, o osvojení a adopci i těžkých životních osudech některých dětí. Také každou třídu dvakrát navštívil velitel
Městské policie Sezemice pan Lubomír Frei, který pro ně připravil velmi
zajímavé a poučné přednášky o nebezpečí drogové závislosti a při dalším
setkání je seznámil s trestní odpovědností mladistvých. Dále jsme pro žáky
objednali interaktivní program Muslimové v Čechách. Dozvěděli se, kolik
českých občanů se hlásí k tomuto náboženství, kde se u nás nacházejí
mešity a další zajímavosti, např. o způsobech zahalování muslimských žen
a poslední část byla zaměřena na kritické čtení, rozdíl mezi bulvárními
a seriózními články.
V tomto školním roce jsme si připomněli 100. výročí od vypuknutí 1. světové války a 70 let od ukončení 2. světové války. Ve dnech 21. 4. až 23. 4.
proběhl na naší škole projekt k těmto významným historickým událostem.
Žáci 1.–3. ročníku si tyto historické události připomněli u pomníku praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, od jehož hrdinské smrti uplynulo
v květnu 2015 právě 100 let. Události druhé světové války si připomněli
u sochy kapitána Alfréda Bartoše, který byl velitelem para výsadku Silver A.
Žáci 4.–9. ročníku navštívili NKP Ležáky, kde pro ně byly připraveny programy – Jak se žilo v Ležákách, Ležáky – místo mé stanice, Osudy dětí
za 2. světové války. Žáci absolvovali procházku po pietním území. Osmý
a devátý ročník měl kromě programu ještě vynikající a velmi působivou
přednášku renomovaného historika PhDr. Vojtěcha Kyncla Ph.D. Programy a emotivní vyprávění žáky silně zaujaly. Žáci druhého stupně také navštívili výstavu s fotografiemi sezemických válečných hrdinů.
Dále proběhl celoškolní projekt EVVO s názvem Potápka černokrká, kterou Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2015, protože
rapidně klesá počet exemplářů tohoto druhu na našich rybnících. Hlavním důvodem negativního trendu je narůstající znečištění vod ve vodních
nádržích, kde dochází k přikrmování kaprovitých ryb. Nepříznivým průvodním jevem tohoto přikrmování je zhoršování průhlednosti vody, což
potápkám vadí, protože ve vodě nevidí potravu (na rozdíl od kachen loví
zrakem). Naše škola se tímto připojila k výzvě ČSO k hromadnému měření
průhlednosti vody Secchiho deskou na jednotlivých lokalitách v naší krajině. Cílem projektu bylo hledání příčin a souvislostí tohoto negativního
jevu, protože na rybnících početně neubývají pouze potápky, ale i řada
dalších druhů vodních ptáků, savců i obojživelníků. V teoretické části
projektu žáci aktivně pátrali po jednotlivých příčinách znečišťování vod,
vyhledávali informace na internetu, hledali souvislosti v encyklopediích,
zjistili, jak probíhá čištění odpadních vod v čističce v Holicích a snažili se
najít různé způsoby řešení problému čistoty vody.
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V osmých třídách se uskutečnil projekt finanční gramotnosti, dále žáci
navštívili strojírenskou firmu NEDCON a opět se zapojili do Technohrátek
na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Pardubicích.
Velkou radost nám opět přinesly naše zdravotnice. Na okresním kole,
které proběhlo v Pardubicích, se hlídka prvního stupně umístila na třetím místě a hlídka starších žákyň vyhrála a postoupila do krajského kola,
které proběhlo ve Svitavách. Ani zde děvčata Michaela Knotková, Tereza
Kačerová, Denisa Bohušková, Karolína Perná a Sára Šestáková nezklamala a školu a město budou reprezentovat v republikovém kole v České
Třebové.

Žákům udělaly radost výlety. Navštívili například Kutnou Horu, Potštejn,
IQ park v Liberci, Macochu, rekreační středisko pod hradem Pecka, Prahu,
archeopark ve Všestarech, hrad Kuks a jiná krásná místa naší země.
S vycházejícími žáky se rozloučíme na Slavnostním vyřazení žáků 9. ročníku, které proběhne 25. června v sále sezemické radnice od 17.00 hodin.
S ostatními žáky se rozloučíme 26. června, protože z důvodu výměny oken
a zateplení naší školy je na 29. a 30. června vyhlášeno ředitelské volno.
Všem dětem, rodičům a čtenářům Sezemických novin přejeme ničím nerušené dny prázdnin, dovolené a odpočinku.
Další podrobné informace o naší škole naleznete na www.zssezemice.cz.
Mgr. Stanislava Plecháčková

noc kostelů
„Noc kostelů“ byla příležitostí odložit spěch, přijmout pozvání ke ztišení, zastavení, nebo se dotknout vlastních kořenů.
Otevřeny byly kapličky sv. Josefa v Zámostí a Nanebevzetí Panny
Marie u hřbitova. V kostele Nejsvětější Trojice nás přivítaly hlasy zvonů, k nimž jsme vystoupili po schodech dřevěné zvonice, následovala
prohlídka kostela i zrekonstruovaných varhan. Velký dík patří nejen
všem, kteří pomohli s přípravou i organizací, ale i řadě zapomenutých
lidí, kteří se o nejstarší Sezemické památky starali v dobách minulých.
Bez jejich péče by se pravděpodobně nezachovaly.
Pavla Marešová
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Sport
Prosport Sezemice
Letošní sezonu zahájili závodníci Prosportu Sezemice rovnou Mistrovstvím
České republiky na dlouhých tratích, které proběhlo ve dnech 25. 4.
–26. 4. 2015. Poprvé v historii se konalo v nové lokalitě – na vodní nádrži Matylda v Mostě. Mladší závodníci z kategorie benjamínků závodili
na trati 2 km, žáci a starší pak bojovali o cenné kovy na trati dlouhé 5 km.
Náš oddíl získal celkem 7 medailí – 4 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové.
Na stupně vítězů vystoupili Jakub Dvořák, Vojta Burda, Tomáš Doktor, Ota
Štursa, Michal Hovorka, Marek Spálenský a Karolína Bláhová. I díky výtečným umístěním ostatních závodníků si Prosport Sezemice připsal spoustu
bodů do Českého poháru.

O týden později se v Račicích konalo Mistrovství Evropy v kanoistice, které
si náš oddíl nemohl nechat ujít. Dne 30. května odjela početná výprava
dětí a trenérů fandit českým reprezentantům na nedělní finále. Díky velké
podpoře fanoušků zvládli rychlostní kanoisté v domácím prostředí vybojovat dvě zlaté medaile a bronz, k tomu pět čtvrtých míst a celkem sedmnáct finálových účastí.
V sobotu 9. května se na Labi v Nymburce konal 62. ročník Nymburské
pětistovky. Tyto závody zároveň odstartovaly seriál Labsko-Orlického poháru, který zahrnuje celkem 5 závodů. Nejúspěšnější oddíl pak získá putovní pohár, který již několikrát zdobil i naši loděnici. I letos k jeho výhře závodníci úspěšně vykročili, a to ziskem celkem 15 medailí, z toho
4 zlatých, 3 stříbrných a 8 bronzových. Tyto závody byly ostrou premiérou pro naše nové závodníky Adama Košnara, Lukáše Navrátila a Dana
Rumla, kteří pouze po pár dnech tréninku zaklekli do deblkanoí a poprali
se o medaile. Naopak na těchto závodech jsme postrádali naše starší žačky a žáky, kteří si zlepšovali kondici a ladili formu na náročném soustředění na Slapech.
Hned druhý den v neděli 10. května pokračoval seriál Labsko-Orlického
poháru na Pastvinské přehradě, kde se závodníkům podařilo získat 26
medailí – 13 zlatých, 7 stříbrných a 6 bronzových.
Ani po tak náročném víkendu si však kanoisté nestihli oddychnout. Hned
další víkend se vypravili opět na umělý kanál do Račic, tentokrát ne jako
fanoušci, ale jako závodníci. Konal se zde závod Českého poháru mládeže, zpestřením byla účast soupeřů ze Slovenska. V kategoriích K1, K2,
C1 a C2 jsme na tratích 200 m, 500 m, 1000 m a 3000 m získali celkem
9 medailí – 4 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové.
Za týden, v neděli 24. května, následoval třetí díl seriálu Labsko-orlického
poháru v Hradci Králové. Na klidné Orlici proběhl 79. ročník Hradeckého
kilometru. Pro náš oddíl to byl velice úspěšný den. Celkem jsme získali 41
medailí – 14 zlatých, 16 stříbrných a 11 bronzových! Díky těmto medailovým žním se Prosportu podařilo získat Hradecký vodácký pohár, který byl
určen nejúspěšnějšímu oddílu těchto závodů. Vysokým ziskem bodů jsme
si upevnili průběžné 2. místo v tabulce Labsko-orlického poháru. První závody v kariéře zde absolvoval náš nejmladší benjamínek Denis Ruml, který
si díky velkému nasazení vybojoval hned dvě zlaté medaile.
Třetí pokračování Českého poháru se uskutečnilo ve dnech 5.–7. června
opět v Račicích. Od pátečního rána zde bojovali kanoisté a kajakářky
o cenné kovy na tratích 200 m, 500 m a 1000 m. Kromě závodů singlů a deblů si mohli kanoisté a kajakářky změřit síly i v závodě čtyřkanoí
a čtyřkajaků. Dívky ve složení Sabina Doktorová, Klára Kvasilová, Katka
Brettová a Tereza Bláhová bojovaly v silné konkurenci na trati 500 m a obsadily výborné 3. místo. Chlapci Michal Hovorka, Ota Štursa, Vojtěch Burda a Jakub Dvořák si na trati 1000 m dojeli dokonce pro zlaté medaile.
Další cenné kovy přidali do sbírky kromě výše jmenovaných žáků a žaček
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také Tomáš Doktor, Adam Rudolf, Karolína Bláhová a Sonia Rudolfová.
První medaili z Českého poháru získali zaslouženě i naši benjamínci Adam
Hrádek a Dan Ruml, kteří získali bronzové medaile na vratké deblkanoi.
Pochvalu si zaslouží i benjamínci Adam Košnar a Lukáš Navrátil, kteří se
úspěšně poprali s vratkou deblkanoí a silným větrem. Také naše nejmenší
žačka a milovnice psů Eliška Dvořáková bojovala jako lvice v rozjížďce a vylepšila si své osobní maximum. Mokrá smůla potkala benjamínku Simonu
Androvu, která s velkým nasazením bojovala o postup do finále, ale vlny
a poryvy větru byly příčinou jejího zvrhnutí. Náladu si vylepšila dobře zajetým závodem na 1000 m. Celkově se nám v celorepublikové konkurenci
podařilo získat 15 cenných kovů (5 zlatých, 4 bronzové a 6 bronzových).

V příštích týdnech Sezemické kanoisty čekají ještě závody v Pardubicích
a v Kadani a pak se již vypraví na každoroční čtrnáctidenní soustředění
na Orlickou přehradu, kde budou ladit formu na vrchol sezony, kterým je
Mistrovství České republiky na krátké tratě.
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Snad každý trenér zažil chvíle radosti, když jeho svěřenci podávají skvělé
výkony a za ně si vystoupí na stupně vítězů. Tak tento pocit zažili naši
trenéři 4. dubna 2015 v Plzni na Mistrovství ČR 2015, kde se bojovalo
o mistrovské tituly ve střelbě ze vzduchových zbraní. V disciplíně VzPu
30 ran vleže – chlapci 13–14 let předvedli nádherné výkony: J. Puhlovský, který si absolutním nástřelem 300 bodů pojistil 1. místo, F. Rotrekl
nástřelem s 299 body získal 6. místo a oba se probojovali do finálového
rozstřelu. Finálová hala praskala ve všech, všude vládlo velké napětí a ten
závodník, který si udržel nervy v klidu, mohl řádně zamíchat pořadím na
výsledkové listině. Trenéři ještě rozdávali poslední rady a finále bylo zahájeno. Po každé ráně se pořadí míchalo jako v míchačce, žádný střelec neměl nic jisté. Bylo nám jasné, že bude rozhodovat až poslední desátá rána, která opravdu rozhodla. Kluci všem vytřeli zrak. Ve finále si
J. Puhlovský vystřílel 2. místo a F. Rotrekl se dotáhl na 3. příčku. Naše
radost byla převeliká, objevily se i slzičky radosti. Získali jsme stříbrnou
a bronzovou medaili.
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A aby toho nebylo málo, v disciplíně VzPu 30 ran vleže – družstva, jsme
zásluhou výborných výsledků J. Puhlovského (300 b.), F. Rotrekla (299 b.)
a L. Vyhnálkové (298 b.) získali ten kov nejcennější – zlatou medaili
a titul „Mistr ČR 2015“. Zapomenout nesmíme i na další účastníky.
Za velice slušný nástřel 297 bodů právem patřilo 7. místo F. Rážkovi v disciplíně VzPu 30 ran vleže – chlapci do 12ti let. L. Vyhnálková, která dopomohla družstvu k vítězství, byla ve své kategorii devátá za nástřel 298
bodů. Pro N. Lickovou to byl první start na mistrovství, a tak se nelze divit,
že se nervozita podepsala na jejím výsledku. Příště to jistě bude lepší.
Můžeme být spokojeni, z mistrovství si odvážíme 3 medaile! Nedočkaví
střelci netrpělivě vyhlížejí teplejší počasí.
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Poděkování za cvičební rok 2014/2015 patří všem cvičitelkám a cvičitelům
SPV, jmenovitě Aleně Foglové, Šárce Grossové, Evě Holečkové, Romaně
Jakoubkové, Marcele Kumpánové, Aleně Knytlové, Janě Levinské, Renatě
Málkové, Tereze Mezerové, Romaně Plecháčkové, Martině Ptáčkové, Anně
Remešové, Tereze Srazilové, Janu Brettovi, Ivanu Konečnému, Janu Plecháčovi, Jaroslavu Plecháčovi, Janu Remešovi, Martinu Valentovi, Petru Vlasákovi.
Po prázdninách opět zveme do tělocvičny při ZŠ Sezemice na cvičení
všechny věkové kategorie od malých dětí od 1,5 roku, předškoláky, dívky,
chlapce, ženy a dívky na aerobik a kondiční cvičení, florbal, relaxační cvičení, zdravotní cvičení, dívky od 6–10 let na tanečky, rodiče a děti na karate, muže na sálovou kopanou.
Všem čtenářům krásné a slunečné prázdniny
přeje za SPV Anna Remešová
Dovoluji si Vás, milí čtenáři, upozornit na skupinku předškolních sezemických dětí, které se zúčastnily atletických závodů v Pardubičkách. Konaly
se ve čtvrtek 14. května za velmi příjemného jarního počasí a můžeme
pogratulovat sportovcům za jejich výkony, zvláště dvěma medailistům:
Terezce Zelendové za 2. místo a Ondrovi Podzimkovi za 3. místo. Soutěže
se tentokrát zúčastnilo jen 7 dětí, kromě dvou úspěšných sportovců závodili i Kačenka Hynková, Matyášek Filip Cejp, Míša Dostál, Richard Vohralík
a Honzík Plecháček.

A naši toho nejsou výjimkou. Konečně se otevřou trezory s malorážkovými puškami a pistolemi, vyženou se pavouci z laufů a budeme se moci
zúčastňovat závodů na venkovních střelištích. Podvakrát jsme se utkali
se svými soupeři na domácí půdě – v Sezemicích na puškové soutěži
„Memoriál J. Březiny“ a pistolové „Sezemická třicítka“. Dále na střelnicích v Luži, Bystřici pod Perštejnem, Hradci Králové, Pardubicích, Plzni,
Ostroměři, Zábřehu, Poděbradech, Ostravě. Mladí střelci F. Rotrekl, J. Puhlovský, L. Vyhnálková, V. Vinkler, R. Rážek a O. Kamenický nesmí chybět na Českém poháru talentované mládeže a starší L. Hrobařová,
K. Procházková, T. Čihák, J. Novák a J. Forman na Českém poháru
a kontrolních závodech reprezentace. V nich podává T. Čihák slušné
výkony a proto ho státní trenér nominoval na závody do polské Wroclavi a na mezinárodní závody v německém Berlíně. Střelba z kuše zaujala
J. Nováka natolik (3. místo MČR 2014), že se na chvíli přeorientoval
na tuto disciplínu a odjel závodit na mezinárodní závody ze sportovní kuše
do Innsbrucku v Rakousku. Trenér ostravské RSCM základny Tomeček si
odvezl L. Hrobařovou a K. Procházkovou do Plzně na mezinárodní závody HOPES.
Po roční odmlce hostí plzeňská střelnice VII. Letní Olympijské hry dětí
a mládeže. Na základě dosažených výsledků byli nominováni sezemičtí
střelci K. Procházková, L. Vyhnálková, O. Kamenický, F. Rotrekl, aby zde
reprezentovali Pardubický kraj.
Nakonec všem přejeme krásné, pohodové prázdniny a příjemnou
dovolenou.
SSK Sezemice
SPORT PRO VŠECHNY
Ve středu 13. května se na hřišti TJ Pardubičky uskutečnila pro žactvo
soutěž v atletickém víceboji, tj. sprint, skok do dálky, hod míčkem či granátem a vytrvalostní běh. Z pardubického regionu se soutěže zúčastnilo
71 závodníků, z toho 7 ze sezemického SPV. Ve svých kategoriích Eliška
Štěrbová a Zbyněk Vašek byli na krásném 1. místě, Denisa Eliášová, Terezie Koubková a Lucie Hendrychová na 5. místě, Karolína Nováková na
11. místě a Jakub Eliáš na 3. místě.
V postupovém krajském kole Eliška Štěrbová i Zbyněk Vašek obhájili
1. místo, Denisa Eliášová a Terezie Koubková skončily na 6. místě, Lucie
Hendrychová a Jakub Eliáš na 9. místě.
Na republikové soutěži nás zastupovala Eliška Štěrbová a patřilo jí 20.
místo. Zbyněk Vašek se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit.
V sobotu 13. června proběhl na venkovním hřišti v Horních Ředicích Otevřený turnaj ve florbalu Open Air 2015. Sezemickému družstvu v sestavě
Jan Brett, Martin Čeloud, Václav Jeník, Jiří Neuwirt, Dan Řehák, Petr Tichý
a Tomáš Valenta se i při tropickém počasí dařilo, všechny zápasy vyhrálo,
takže 1. místo. Děkuji a blahopřeji všem soutěžícím za podané výkony.

Atletické disciplíny běh na 20 metrů, hod míčem a skok z místa byly náročné a konkurence ostatních sportovních oddílů veliká. Snaha našich
malých atletů byla odměněna diplomy a dobrotami, všichni dostali drobné dárky a už se těší na další závodění.
Naše čtvrteční cvičení v tělocvičně nebo za příznivého počasí venku bude
pokračovat po prázdninách a už se těšíme na všechny malé a hravé sportovce, neboť při našem sportování stále zůstává spousta času na hraní.
Romana Plecháčková
Okresní přeborníci
Mužstvo mladších žáků vyhrálo okresní přebor skupinu holicko. V průběhu sezóny dosáhli 11 vítězství a jen jednou remizovali. Získali 36 bodů
a soupeřům nastříleli 107 branek, o ty se nejvíc zasloužili Mareš Daniel
– 20, Fou Michal – 19, Netolický Ondřej – 16, Sušil Denis 15 a Karel
Vojtěch 11.
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Informujeme
Agility Sezemice
2. června 2015 Den pro děti na psím cvičišti
V první červnové úterý jsme přivítali v Sezemicích na cvičáku všechna oddělení školky, školní družinu a dětičky z Dětského centra Veska.
Na úvod proběhla lehká ukázka agility + info, jak bude vše probíhat.
Pak následovalo rozpuštění zúčastněných prcků na 8 stanovišť – podle
počtu oddělení ve školce, kde se postupně všichni prostřídali v různých
aktivitách.
Seznam stanovišť byl následující:
1. Básnička o hovínkách (básničku se měly děti za úkol ve školce naučit,
šlo o jakousi vstupenku na cvičiště a za odměnu dostaly psí časopis).
2. Sbírání hovínek (brambor) do sáčků a následný úklid sebraného „jako
hovínka“ do koše .
3. Překážková psí dráha pro děti.
4. Předcvičování pudla Delfíka – děti opakovaly ve dvojicích cviky, vždy byl
jeden pes a jeden páníček a odměňovaly se vzájemně piškoty.
5. Pití šťávy, protože bylo vedro, tak se musel dodržovat pitný režim.
6. Předávání „hadem“ plyšových psů z boudičky do boudičky.
7. Hledání Kačenek v bazénku přes překážkovou dráhu se zavázanýma
očima.
8. Kreslení pejska fixkama – máme spoustu krásných malůvek.
Dětem z družiny jsme ještě do kroužku vypustili pudlí štěňátka, se kterými se mohly pomuchlat a nakrmit je kuřecím masíčkem. Seděly na zemi,  
udělaly ze sebe ohrádku a malé pejsky si užily.
Rozdali jsme časopisy Psí kusy, piškoty, bonbony a spoustu dárečků
od sponzora Kooperativy, pojišťovny a. s. a hlavně náš letáček propagující
úklid psích exkrementů Ostuda je nesebrat.
Všem se na cvičišti líbilo a příští rok si již tuto tradiční akci rádi zopakujeme. Fotky najdete na adrese: http://sezemiceagility.rajce.idnes.cz

Knihovna – pasování prvňáčků
Snahou naší knihovny je udržet zájem dětských čtenářů a přivést je
do knihovny.
Blíží se konec školního roku a s ním prázdniny. Naší snahou je stále přivádět děti do knihovny. V poslední době to vypadá, jako by čtení knih bylo
pro mnohé, především dětské čtenáře nezáživné či přežitkem a připojení
na internet dnes má již téměř každá domácnost. Snad i z toho důvodu
navštěvuje naši knihovnu stále méně dětských čtenářů. Snažíme se proto
pořádat akce, které děti zaujmou a znovu přivedou do knihovny. Organizujeme besedy, autorská čtení, ruční dílny a také sportovní a zábavné
akce pro všechny děti. Mezi takové akce patřil „Dětský den s knihovnou“
a Pasování prvňáčků. Na dětský den jsme dětem připravili sportovní soutěžení, ruční dílnu a ukázku nových knih. Krásnou odměnou byl dětem

skákací hrad, kterého díky příjemnému počasí mohly hojně využít. Hrálo
se a soutěžilo do večerních hodin. Podívat se přišly děti z družiny ze ZŠ
Sezemice, maminky s těmi nejmenšími a nechyběl ani sezemický Betlémáček. Tečkou dětského dne bylo sladké odměňování spolu s krásnou
záložkou do knížky. Další z velmi krásných akcí pro děti bylo „Pasování
prvňáčků na rytíře čtenářství“. Akce, která se v naší knihovně stala tradicí,
je zaměřena na rozvoj čtení a čtenářství. Pasování letos proběhlo ve středu 17. června od 17.30 hodin v sále Sezemického domu. Děti z prvních
tříd ZŠ Sezemice za přítomnosti svých třídních učitelek prokazovaly svoje znalosti abecedy, čtení a společné práce s kolektivem. Celým programem provázela Petra Procházková coby víla Abeceda. Ta byla dětem při
zkoušení nejen pomocnou rukou. Nechyběl ani se svým nezaměnitelným
humorem pan rádce v podání pana Zdeňka Levinského. Pod vedením
pana krále, kterého ztvárnil pan starosta Martin Staněk, byly všechny děti
napasovány do řádu rytíře čtenářů a paní královna (knihovnice Iva Říhová Jarkovská) jim předala odměnu. Odměněno bylo všech 50 prvňáčků.
Město Sezemice darovalo dětem  průkazky do knihovny. Ta všem věnovala krásnou knihu a spoustu dalších pozorností. Věříme, že se dětem, rodičům a všem přítomným akce líbila. Rádi bychom se setkávali v tak hojném
počtu i na dalších akcích a pevně doufáme, že těmito činnostmi i nadále
udržíme zájem našich dětí a že se jim bude v knihovně líbit. Přejeme všem
dětským čtenářům krásné vysvědčení a příjemně prožité prázdniny, ať už
s kamarády, rodiči či pěknou knihou.
Za dětské oddělení Iva Říhová Jarkovská

www.sezemice.cz
Nabídka knihovny na dovolenou…
Možná si někteří říkáte, co by Vám asi knihovna
mohla na dovolenou nabídnout více než knihy
a časopisy. Právě proto píšeme tento článek,
abychom Vás upozornili, že v naší knihovně najdete nejenom nepřeberné množství nových i klasických titulů v „papírové podobě“, ale také v podobě audio knih a elektronických knih. Audio
knihy, jsou knihy v podobě mluveného slova na
CD nebo MP3 nosičích a dají se přehrát v autě,
na počítači i přehrávači. Jsou namluvené známými herci a mohou Vám zpříjemnit třeba dlouhou
cestu, práci na zahrádce nebo dovolenkové lenošení.
Z titulů namátkově vybíráme: Jonasson J. Analfabetka, která uměla počítat, Nesbo Jo Lovci hlav,
Červenka, Herriot J. Zvěrolékař, Viewegh M. Báječná léta pod psa nebo MacDonaldová B. Vejce
a já, Co život dal a vzal a mnohé další. Nově jsme,
díky grantu zakoupili pro naši knihovnu 3 čtečky,
které si naši čtenáři budou moci v naší knihovně zapůjčit. Elektronické tituly zatím nakupujeme
a zpracováváme, ale do doby dovolených pro Vás
budou připraveny. Věřím, že naše novinky Vám
zpříjemní nejen léto.
Petra Procházková
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Slavnostní vyřazování
Srdečně vás všechny zveme
na slavnostní vyřazování
žáků devátých tříd
Základní školy Sezemice,
které se uskuteční ve čtvrtek
dne 25. června 2015 od 17.00 hodin
v Sezemickém domě.
Žáci si pro vás připravili
vlastní vystoupení
a těší se, až vás pobaví.

www.sezemice.cz
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Inzerce

PORADNA AQUA VITAE
Vzájemná pomoc je v dnešní uspěchané době velmi přehlížena o to více
naléhavá. Proto se zde nabízí pomoc ženám, které se nečekaně ocitnou
ve složité životní situaci.
Jiří Kožnar

INSTATOP CZ s.r.o.
• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace
• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

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

http://nesoudimepomahame.cz
Součástí této pomoci je poradna AQUA VITAE, která nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly
v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě.
Zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s lékaři (např.
gynekology, genetiky), sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vyučujícími metodám plánovaného rodičovství, duchovními.

Pomůže Vám zejména:

•zorientovat se v sociální síti

kontakt v příslušné oblasti,
•najít seriózní odborný
kterou potřebujete
•najít azylové ubytování
analyzovat
konkrétní výsledky
•
prenatálních těhotenských vyšetření
•vyrovnat se s obavami z narození nemocného dítěte
•pomoci nalézt další možnosti k dosažení početí dítěte
přirozenou cestou – naučit se znát své tělo a mechanismy,

které ovlivňují plodnost
najít funkční a reálnou, zcela konkrétní pomoc, abyste se
nemusela rozhodovat pod nátlakem.
http://linkapomoci.cz

•
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