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Sezemice očima dětí i dospělých
Moje město Sezemice

Tak prý mám něco napsat na téma „Moje město Sezemice“.
Ale jsem já nějaký Sezemák? Žiji zde stěží 4 roky, nechodil
jsem tady do školy, neprožíval jsem zde první lásky.
Už nevím, kdo to řekl, že je doma tam, kde si pověsí klobouk. To ale není můj případ. Jednak klobouk nenosím
a pak, doma mně přece musí být hlavně dobře. Když je člověk malým dítětem, má to jasné. Doma je tam, kde bydlí
jeho maminka, kde ho čeká její náruč, její láska. Nezáleží
mu mnoho na tom, jestli je dům, ve kterém bydlí, postavený
krásně nebo nakřivo, jestli je sousedka klepna nebo běhna,
jestli má pihu na nose nebo maličko odstáté uši (teď nemyslím tu sousedku, ale toho človíčka). Přijímá svět kolem
sebe jako něco daného, a to nejdůležitější je mít pocit jistoty a bezpečí a lásky. Pak človíček povyroste, poznává svět
kolem sebe a také lidi. Někteří jsou prima kamarádi, někteří
zlomyslní uličníci, někteří vypočítaví prospěcháři. Všechno,
co prožívá, prožívá s někým nebo kvůli někomu. No, někdy
se trápí i kvůli sobě, ale i tehdy bývá tou příčinou nejistota,
jak ho přijímá jeho okolí. I když ho trápí bolest či nemoc,
je nejdůležitější, koho v tu chvíli u sebe má a zda nalézá
pomoc od blízkých.
To nejdůležitější není, kde žiju, ale s kým. Před pár lety, když
jsme hledali místo možná pro zbytek svého života, rozhodli
jsme se pro Sezemice. Bydlí tu dcera s rodinou, k té druhé
je kousek, byt se nám líbil. Bylo toho víc, co se nám líbilo.
Třeba nás tu paradoxně zdravilo víc dětí, než v Pardubicích.
Při procházkách s pejskem jsme pak zjišťovali, že je tu plno
hezkých míst, objevovali jsme krásné procházky, občas si
sedli po takové procházce v hospůdce a říkali si, že je nám
tady docela dobře.
Ale chyběl nám pocit sounáležitosti, ten se nedá nadeklarovat, vnitřně přikázat. A pak se začalo dít něco jiného. Malé
město jistě nemá tolik akcí, jako to krajské. Ale zase každá
pro ně víc znamená. A tak jsme se postupně setkávali se
Sezemáky, tu na rozsvěcování vánočního stromu, v kostele
na vánočním koncertu, u Loučné při Sezemické lávce, při
promítání krásných fotografií v Sezemickém domě, v lampionovém průvodu, na Veselém duatlonu, na plesech…
A pak jsme začali chodit po skoro 50 letech do tanečních.
A do Sezemického pěveckého sboru. A nalézali tam všude
milé lidi, se kterými jsme rádi hovořili.
Musím říct, že si nás postupně město Sezemice přivlastňuje.
Už tu nejsme cizí. Jsme tu doma nejen proto, že tu bydlíme,
ale že jsme tu rádi. Stalo se NAŠÍM MĚSTEM.
Ing. Jiří Knytl, 68 let

Moje město Sezemice

Když se řekne Sezemice, vybavím si rodinu, kamarády a město,
kam chodím do školy.
Na kroužky většinou dojíždím do Pardubic, které jsou nejbližším
velkým městem. V Sezemicích je dost míst, která jsou pěkná,
ale já mám nejraději splav nebo v zimě louku „Mlynářku“, kam
chodím bruslit.
Máme tu splav, akvadukt a zvonici. Je tu také kostel s farou.
Sezemice také pořádají spoustu kulturních akcí. Přestože Sezemice nejsou moc velké město, tak se mi tu líbí.
Viktor Šimek, 13 let

Sezemice

Sezemice, Sezemice,
líbí se mi převelice.
Ve městě je školička,
tam chodím od malička.
Říčka Loučná, kaplička,
to jsou znaky městečka.
Strážník hlídá na přechodu,
bezpečně jdou děti domů.
Sezemice, Sezemice
krásnější než Pardubice.

F. Rážek, 12 let

Moje město Sezemice

Do Sezemic jsme se přistěhovali, když mi bylo šest. Moc jsem to
tady neznala, jenom jsem sem jezdila za babičkou a dědou. Když
jsem šla do školy, bála jsem se, protože jsem nikoho neznala,
ale nakonec jsem poznala skvělé kamarády. A teď už tu bydlíme
sedmý rok.
Moc se mi tu líbí, protože Sezemice nejsou velké město, spíš větší
vesnice a já bych nechtěla bydlet ve velkém městě. Máme tu vše,
co potřebujeme, školu, školku, poštu, obchody, knihovnu, lékaře,
lékárnu, domov důchodců, kostel, restaurace, městskou policii
a hasičský sbor.
Líbí se mi tu i proto, že se tu pořádá hodně akcí. Je skvělé, že nemusím dojíždět někam do školy. Sezemice nabízí i hodně kroužků, např. hasičský kroužek, agility, fotbal, rybářský kroužek atd.
Rodičům se líbí, že každý den, když jdu do školy, tak na všech
přechodech hlídají policisté, takže tu máme bezpečno. V Sezemicích teče řeka Loučná. Do Sezemického domu chodíme se školou
na různá vystoupení a divadla, pořádá se zde školní akademie
apod. Líbí se mi, že naše škola podporuje holčičku z Afriky, aby
také mohla chodit do školy jako my. Proto tedy sbíráme víčka,
nosíme starý papír a sbíráme kaštany.
Už se těším na vánoční období, kdy před radnicí vždy stojí velký
ozdobený vánoční strom a celé město svítí.
Eliška Bubeníčková, 12 let

V loňském roce proběhla v Sezemicích literární soutěž, ve které především děti popisovaly, co pro ně jejich město znamená a proč ho mají
rády. Tehdy jsme slíbili, že úryvky z jejich prací zveřejníme postupně
v několika číslech Sezemických novin. Zde jsou další z nich.

www.sezemice.cz
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Dopravní situace v Sezemicích
dva měsíce dOPravních kOmPlikací v sezemicích
V těchto dnech a měsících probíhají na celém území České republiky
opravy silnic a dálnic. Řidiči se musejí obrnit trpělivostí a hledat nejlepší
objízdné trasy. Doprava je tak odkláněna přes okolní města a vesnice.
Od 19. června byla z důvodu opravy povrchu uzavřena silnice 1. třídy I / 35
u obce Býšť mezi Hradcem Králové a Holicemi. Prakticky jedinou nejbližší
trasou z Holic na Hradec Králové přes Pardubice je průjezd naším městem. Už tak vysoký počet projíždějících osobních i nákladních aut ještě
prodloužil čekací doby, zvláště pak ve směru Holice – Časy – Sezemice.
První den tohoto opatření předčil všechny naše černé představy o možných komplikacích. Dopoledne se z důvodu použití semaforu tvořily
dlouhé kolony aut a průjezd naším městem byl prakticky nemožný. Ihned
jsme začali jednat s dotčenými orgány (stavební firma, dopravní značení,
Policie ČR, odbor dopravy Pardubického kraje), zajistili jsme medializaci
v rámci celostátních médií a zrušili jsme řízení dopravy prostřednictvím
semaforů. Následujicí dny jsme iniciovali doplnění dopravního značení
o objízdné trase kromě jiných už od Zámrsku. Tím jsme alespoň částečně
odlehčili našemu městu od části kamionů. To koneckonců ukázal hned
druhý den. Město Sezemice zajistilo na křižovatce z důvodu zvýšení plynulosti průjezdu kromě naší městské policie ještě dopravní hlídky Policie
ČR alespoň na inkriminované ranní a odpolední časy.
Snažíme se o další možná řešení této velice komplikované situace. Ta by
měla trvat do konce prázdnin. O průběhu prací a délce tohoto opatření
vás budeme průběžně informovat.
město Sezemice
dOPravní inFOrmace z města
V minulém období probíhaly opravy na silnici I. třídy. Ty řeší Ředitelství
silnic a dálnic. Jednalo o opravu s celkovou uzavírkou silnice I / 36 mezi
obcemi Časy a Horní Ředice, v důsledku čehož se ulevilo provozu v ulicích
Havlíčkova a Třebízského, nicméně vzrostl provoz v ulici Masarykově.
V té samé době se realizovala oprava propustku mezi obcí Počaply Chalupy a Sezemicemi, což znamenalo omezení dopravy mezi Sezemicemi
a Pardubicemi a způsobilo to značné kolony aut v obou směrech.
Na opravu propustku navazovala oprava povrchu I/36 mezi obcí Počaply Chalupy a Sezemicemi. Oprava spočívala ve vyfrézování a následné
pokládce nového živičného povrchu včetně obnovy zálivů autobusových
zastávek. Této opravy jsme využili i my a v tom samém termínu jsme vyměnili zastávku v Zámostí směrem na Pardubice a začali jsme se stavbou
dešťové kanalizace, která bude sloužit pro odvodnění připravovaného
chodníku a místa pro přecházení od ulice Družstevní po autobusovou
zastávku v Zámostí směr Pardubice. Realizaci tohoto chodníku bychom
chtěli stihnout do konce září.
Během prázdnin nás ještě čeká oprava některých účelových komunikací. Jednou z nich je oprava vjezdu na hřiště Spartaku Sezemice, oprava
„před drogerií“ a oprava ve Veské, v lokalitě Kout směrem k Obalcentru.
Věříme, že tyto opravy nezasáhnou nijak významně do dopravní situace
ve městě a přispějí ke spokojenosti občanů, kteří je využívají.
Na podzim by se dle příslibu SUS Pardubického kraje měla realizovat
oprava silnice III. třídy č. 29810 v obci Lukovna.
Ing. Jiří Košťál, vedoucí OSMŽ

Zprávy z radnice
městská POlicie
Vážení spoluobčané, chtěl bych se ohlédnout za uplynulým půlrokem.
Naše práce je spojena s mnoha situacemi, na které musíme být připraveni. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 nastoupili k Městské policii Sezemice strážníci, kteří neměli zkušenosti s rozsahem činnosti obecní policie, město Sezemice investuje finanční prostředky na potřebný výcvik.
Každý měsíc probíhají výcviky sebeobrany, kynologie, součástí je také
povinná střelecká příprava. Od začátku roku 2017 strážníci navíc v rámci
přípravy ke své práci podstoupili několik výcviků a kurzů. Jedním z nich
byl např. kurz, který se konal 21. 1. 2017 v areálu písníku U Machačů
– záchrana tonoucího na ledové ploše, kterého se zúčastnili integrované
záchranné složky (SDH a městských policií). Jednalo se o teoretickou přípravu a poté praktickou přípravu. Nejdříve suché části, ale i mokré, kde
si všichni účastníci zkusili na vlastní kůží teplotu vody v zimě a záchranu
tonoucího. Bezpečnostní situace celé Evropy je ohrožována teroristickými
útoky, proto od 7. 4. do 9. 4. 2017 absolvovali strážníci certifikovaný
kurz zaměřený na zvládání krizových situací v budovách s větším počtem
obyvatel, včetně zásahu proti aktivnímu útočníkovi a následné evakuaci
zraněných. Tento kurz vyžadoval nasazení dalších složek integrovaného

záchranného systému (Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje, SDH a záchranářů), které se aktivně zapojily.
V rámci taktické přípravy jsme se zúčastnili certifikovaného zdravotnického kurzu, který se konal ve dnech 24. 5.–25. 5. 2017, kde jsme v praxi
využili záchranářské vybavení, které je součástí vozidel městské policie.
Tímto bych rád poděkoval panu Martinu Staňkovi, starostovi města
Sezemice, který naši práci podporuje a zároveň dokáže ocenit náš přístup.
Jelikož se blíží prázdniny a nastává čas dovolených, s kterými je spojeno
cestování, přeji Všem, aby si odpočinuli a vrátili se vpořádku domů.
Jsme tu pro Vás!
vrchní strážmistr Jaroslav Mohaupt, velitel MP
Psí eXkrementy
Prostě mi to nedá a opět musím opakovat některé věci z článků, které již
byly v našich novinách uveřejněny.
Asi se nebudete divit, že se to bude týkat psích exkrementů.
Málo platné, když do toho šlápnete, tak se asi málokdo z nás ubrání několika sprostým výrazům. A je úplně jedno, jestli je to na chodníku, nebo
v trávě. Myslíte si – majitelé čtyřnohých přátel, že je estetické mít před
vchodovými dveřmi krásně vymodelované…? A jaká je to paráda, když
Vám děcko vesele pobíhající po trávníku přijde tak trochu zapáchající?
Nedej příroda, když do toho spadne!
Představte si, že jsou mezi námi spoluobčané, kteří se starají o své okolí
a je to pro ně i zábavou. Například u domova pro seniory. No a jak se to
tam pěkně vypleje a uklidí, tak přiběhne čtyřnohý miláček a ozdobí místo
krásným pevným, hnědým exkrementem. To proto, že papá kvalitní granule. No prostě nádhera.
V současné době se připravuje rekreační areál Na Mlynářce. Začala se tam
sekat tráva, vzniká tam krásný volný prostor pro pohyb dětí. Můžete zde
dovádět i se svými čtyřnohými miláčky. Konečně proč ne, ale byl by velký
problém sebrat TO z trávy a odnést do koše?
Již jednou jsem psal, že 50 ks mikrotenových sáčků rozměru 25 x 35 cm
stojí v obchodě cca 22 Kč. Lze využít i použité sáčky, např. od pečiva,
nebo lze zajít na radnici do prvního patra na odbor správy majetku, kde
Vám balení sáčků milerádi věnujeme.
Určitě Vás napadne, že by bylo dobré umístit sáčky přímo na koše k tomuto účelu určené. Máte pravdu, ale ouha. Životnost takto umístěných
sáčků je cca 24 hodin. On je totiž někdo potřebuje víc a všechny.
Ing. Jiří Košťál, vedoucí OSMŽP

Léto budiž vítáno
Čekají nás dva měsíce odpočinku a sluníčka. Každý z nás si je prožije
po svém. Ať už budete kdekoliv, přejeme vám pohodové dny plné spousty
zážitků. Budeme se těšit opět na tradiční sezemickou lávku a na konec
srpna pro vás připravujeme taneční zábavu s Wječnou žízní spojenou
s koncertem skupiny Queenmania. Krásné léto všem.
Majka Schillerová, předsedkyně kulturní komise

narozeníček
Únor 2017: alžběta halbrštátová
Březen 2017: eliška víšková
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.
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Mateřská škola
Konec školního roku 2016/2017 se nezadržitelně blíží a s ním vrcholí
i akce, které naše mateřská škola pořádá pro děti a jejich rodiče.
V první polovině měsíce května proběhl zápis do mateřské školy. Bylo
vyhověno 63 žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Pro mladší děti byl naplánovaný výlet do lesa, do Arboreta Vysoké Chvojno, kde je přivítali zaměstnanci lesního závodu. V rámci lesní pedagogiky
dětem názorně ukázali a popsali stromy v parku. Potom se všichni mohli
jít podívat k oboře na zvířátka, která zde žijí, a nakrmit je donesenými
dobrotami (rohlíky, mrkev aj.)
Na přelomu měsíce května vrcholily přípravy na tradiční rozloučení našich předškoláků s mateřskou školou a zároveň byl zahájen celoškolkový
projekt „Vesmír“. Ve dnech 16. a 19. května navštívily starší děti hvězdárnu v Hradci Králové. V promítacím sále si vyslechly poutavé příběhy o naší
sluneční soustavě a „zaletěly“ se podívat na některé planety. Návštěvu
zakončily pozorováním slunce a okolní vzdálené přírody. Mladší děti
v rámci vesmírného projektu navštívily DDM Delta Pardubice, kde se nachází menší hvězdárna. Všechny děti na závěr svých výletů shlédly pohádkový příběh „Měsíc u krejčího“, který byl velmi zajímavý.
Ve čtvrtek 25. 5. se konalo rozloučení našich budoucích školáků. Vzhledem k vysokému počtu dětí odcházejících do ZŠ (59 dětí), bylo rozloučení
situováno do tří známých pohádek. Šíleně smutnou princeznu zahrály
společně děti ze Sluníček a Motýlků; Dlouhý, Široký a Bystrozraký se konal
v podání dětí ze Žabiček a Lvího krále si nacvičily děti z Berušek. Všechny
děti byly úžasné a svou roli ztvárnily skvěle. Odměněni byly mateřskou
školou i zástupci města Sezemice.

www.sezemice.cz
Děkujeme Všem, kteří nám pomohli s dětským dnem přímo
ve školce, ale i těm, kteří nás
podpořili sladkostmi a dárky
pro děti.
V červnu nás čeká celodenní
výlet do Fajnparku Chlumec
nad Cidlinou, Olympijský běh
a zábavné odpoledne v mateřské škole. Jedná se o oslavu
u příležitosti 40. výročí od otevření hlavní budovy naší mateřské školy. Na programu bude
fotografická minulost i současnost, expozice ročních období,
videotéka, anketa našich dětí,
procházka vesmírem, skákací
hrad, photo shop, mobilní planetárium, animační program
a dobroty pro všechny.
Vesmírnou noc ve školce si prožijí budoucí školáci dne 23. června, kdy je
čeká spaní ve školce. Připraven je bohatý program v podobě rozhovorů
s cizincem od „protinožců“, vyráběním, česáním a pozorováním hvězd
astronomickým dalekohledem.
Všem rodičům a jejich dětem přejeme krásné a pohodové prožití letních
prázdnin.
Vaše mateřská škola Pohádka

Základní škola se hlásí
Je tu červen, měsíc výletů, uzavírání známek a čas očekávání, jaké bude
vysvědčení. Pojďme se společně podívat, co nám přinesly minulé dva
měsíce.
V dubnu proběhl zápis do prvních tříd, zapsáno bylo 58 žáků, kteří
po prázdninách nastoupí do prvního ročníku.
V dubnu také proběhla pro 4. a 5. třídy již tradiční praktická výuka pravidel silničního provozu na dětském dopravním hříšti v Pardubicích.
V dubnu navštívili žáci naší školy výstavu mysliveckých trofejí, která se
konala v sále Sezemického domu.
Dne 20. dubna se žákyně 6. B. Michaela Böhmová zúčastnila Krajské
přehlídky dětských recitátorů, která se uskutečnila v Domě hudby v Pardubicích.
V dubnu a květnu se žáci naší školy zapojili do několika sportovních soutěží v orientačním běhu, dále soupeřili v atletice nebo při McDonald’s
cupu. Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků.
První červnový den patří výhradně našim dětem, protože je mezinárodním
svátkem našich nejmenších. Slavili jsme již 31. 5. na psím cvičišti v Sezemicích, kam jsme byli pozváni. Celá mateřská škola včetně dětí z Chotče
prošla všemi soutěžními stanovišti, v jejichž závěru čekaly na děti krásné
odměny, představení pejsků a jejich poslušnosti.
Další den 1. 6., se konal vesmírný dětský den na školní zahradě mateřské školy. Na každém stanovišti s označením rakety, kosmonauta nebo
planety čekal na děti speciální vesmírný úkol. Na závěr dorazil vesmírný
stroj s hvězdou Slunce a jejím vládcem v podání zaměstnanců městského
úřadu Sezemice – přijeli s vysokozdvižným vozidlem a pomohli nám s realizací. Král Slunečník se s dětmi pozdravil a poslal jim na planetu Zemi
raketoplány s dobrotami.

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili programu, který zábavnou a interaktivní
formou nabídl žákům průřez zajímavými momenty života a díla K. Čapka
a K. H. Máchy.
V průběhu dubna proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, kterého se
zúčastnili rodiče a žáci všech ročníků. Dotazovaní se například vyjadřovali
k zavedení elektronické žákovské knížky, využití peněz z výnosu sběru
starého papíru či celkově vyjádřili svůj názor na školu.
Žáci prvního stupně soutěžili v oblastním kole Soutěže mladých zdravotníků, které se konalo již tradičně na koupališti Cihelna v Pardubicích. Děvčata si vedla výborně, zvítězila a postoupila do regionálního kola do Svitav, kde se dívky umístily na krásném druhém místě.
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Závěrem přejeme všem čtenářům krásné slunečné léto, příjemnou dovolenou a dětem hezké prázdniny. Podrobnější informace o dění ve škole se
dočtete na internetových stránkách www.zssezemice.cz.
Mgr. Stanislava Plecháčková
dětský den v draŽkOvě
V sobotu 3. 6. 2017 jsme pořádali 5. ročník Dětského dne v Dražkově. Počasí se nám letos vydařilo a to udělalo Den dětí o to příjemnější. Od 15. hodiny byl pro děti připraven zábavný program plný her a soutěží, za jejichž
plnění získaly sladkosti a drobné dárky. Nejvíce malé návštěvníky zaujala
nafukovací skluzavka. Součástí programu bylo malování na trička, jízda
na koňském povozu a příjezd traktoru. Větší účastníci ocenili spíše grilování a další občerstvení . Finálním bodem programu byly soutěže starších
dětí s dospělými ve vybíjené. Letošní Dětský den v Dražkově se dočkal
zatím nejvyšší účasti. Všem, kteří se akce zúčastnili, děkujeme a doufáme,
že se všichni potkáme i na příštím ročníku.

V letošním roce proběhl 24. ročník minitanečních, který již tradičně vedla
taneční mistrová H. Flekrová z Holic. Závěrečná prodloužená proběhla
za účasti přátel tanečníků v sále Sezemického domu.

PS: Vedení města děkuje všem dospělákům za přípravu akce a panu
Martinovi Řezníčkovi za poskytnutí veškerého zázemí pro její konání.
Za organizátory akce Aleš Kačer

V 7. až 9. ročníku proběhl program Zdravé pětky, který je zaměřen na
zdravé stravování a přípravu zdravých pokrmů, žáci připravovali zdravé
pokrmy, na kterých si nakonec pochutnali.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy o drogách, kterou pro ně již tradičně
připravila Městská policie Sezemice.
V průběhu května proběhly dva sportovní dny, a aby toho žáci prvního
stupně neměli málo, připravili pro ně žáci 9. ročníku Den dětí, který se
uskutečnil 2. června.
Dne 15. června proběhla v sále Sezemického domu školní akademie, kde
se rodiče, prarodiče a široká veřejnost mohli přijít podívat na vystoupení
našich žáků. V letošním roce byla akademie zaměřena na téma láska.
Květen a červen byl měsícem exkurzí a i začátkem výletů, žáci z různých
ročníků navštívili spoustu zajímavých míst, například Národní divadlo
a Vyšehrad, IQ park v Liberci, Litomyšl, Krkonoše, Sedmihorky, atd.
ve středu 28. června se uskuteční od 17.00 hod. v sále sezemického
domu slavnostní rozloučení s 9. ročníkem.

Děkujeme, chválíme…

Husovy stopy
Tento výjimečný projekt zajišťuje spolek České
studny, který se zaměřuje na obnovení starých
českých studní – hodnot, které přinesli naše
významné historické osobnosti. Cílem spolku
je obnova národa skrze návrat k hodnotám

české reformace a osobností, jako byl Jan Hus, Jan Amos Komenský
a další. V roce 2016 byl projekt nabídnut knihovnám. Městská knihovna
Sezemice se do něj přihlásila a zapojila se nejen vylepením samolepek
se samotnými stopami, ale především interaktivní dílnou, kterou uspořádala. Mimo spolku České studny bychom velice rádi poděkovali za
spolupráci lektorce paní Karle Mihatschové, základní škole a především
třídním učitelům pátých ročníků Lukáši Knauteovi a Janu Václavkovi.
Jejich děti byly úžasné.
Petra Procházková, vedoucí knihovny

PĚT OTÁZEK PRO...
Blíží se závěr školního roku,
a tak jsem oslovila pro tuto
rubriku osobu z nejpovolanějších
mgr. JiŘíhO BŘezinu,
ředitele základní školy Sezemice.
Přesto, že toto období je pro
něho z celého roku jedno
z nejnáročnějších, souhlasil
a já jsem se za Vás zeptala.
Můžete prosím čtenářům
krátce představit ředitele
základní školy?
Hezký den všem čtenářům. Představení ředitele jako funkce? To je
ten, který zařídí, aby ve škole vše fungovalo . Kvalitní, pestrá, moderní
výuka, příjemné bezpečné prostředí a zázemí pro žáky a učitele. Vyřeší problémy, které školní rok přináší. Spolupracuje s rodiči, zřizovatelem
a úřady, žije školou a má ji rád.
Představení ředitele jako člověka? To je ten, který má cíl či sen a zkouší
za ním jít, i když to občas připomíná orientační běh potmě v hodně hustém lese . Ale vážně. Narodil jsem se na výročí Dne nezávislosti 20 let
po 2. světové válce, jsem ženatý, mám dva dospělé syny. Moje zájmy
jsou sport, zahrada, hory a pes.
Mužů ve školství je, myslím, stále nedostatek, zvláště
na základních školách. Jak a nebo na co byste nalákal
případné zájemce o toto povolání?
Na co lákat? Na chytré žáky, na skvělé podmínky pro výuku, na férové
jednání vedení školy, na podporu ze strany rodičů i města, na skvělé ženy
kolegyně, na závodní stravování, na delší dovolenou, na dobrou kávu,
čisté záchody, kariérní řád, výlety, exkurze, rekreace, prostě ráj na Zemi…
skoro jako bych se nechal inspirovat sliby politiků před volbami .

potěšil
nejen maminky

Tradiční koncert ke Dni matek druhou květnovou neděli ukázal, jak
šikovné a nadané děti máme v Sezemicích a okolí. K vidění byla zajímavá vystoupení na vysoké úrovni. Představilo se několik nových
uskupení a zazpíval i dospělý pěvecký sbor. Po dlouhém a nabitém
programu čekal na maminky v sále další dárek – keramický ptáček
a přáníčko. Děkujeme všem účinkujícím a těšíme se, že maminkám
uděláme radost i příští rok!
Barbora Krejčíková

Četla jsem, že učitelé často trpí syndromem vyhoření.
Jaký na to máte názor?
Ano, souhlasím. Učitel, vychovatel i ředitel musí myslet také na sebe a najít si čas v týdnu pro sebe a svou rodinu, aby se nabil. Pokud ho práce
pohltí, nedokáže vypnout, přijde neúspěch, stres, dočasný nezájem dětí,
nebo má jen příliš velké očekávání, pak má šanci nastoupit syndrom vyhoření. Pokud pedagog zjistí, že se to stalo, je to ta lepší varianta a může
ještě najít sílu a nabít se individuálními „radostmi“, pozitivy, sportem,
rodinou… a najít cestu zpět ke své práci. Horší je, když si to nepřipustí,
pak může vyhořet zcela.
Kdybyste měl neomezenou moc, co byste změnil na sezemické
základní škole, případně na školství vůbec?
Chtěl bych, aby měli všichni žáci, zaměstnanci i rodiče naši školu rádi,
nebo alespoň aby škola nikomu nevadila.
Školství bych přál neodvolatelného nesmrtelného ministra školství z politické strany SZSR (strana zdravého selského rozumu).
Jak budete trávit zasloužený odpočinek o letních prázdninách?
Chvilku ve škole, chvilku na horách, trochu doženu, na co nezbývá čas
během školního roku. Údržba a úpravy zahrady a bydlení, více pohybu,
zdravějšího jídla, spánku. Jak správně říkáte, těším se na odpočinek a klid.
Vyměním počítač za knihu, půjdu do přírody, budu si užívat s rodinou
a kamarády.
Na závěr našeho rozhovoru popřál pan ředitel nám všem příjemnou dovolenou jeho slovy: „Podle našich představ“.
Dovolte mi, abych i já za nás za všechny popřála totéž nejen jemu, ale
všem jeho spolupracovníkům a především poděkovala za práci, kterou
odvádějí. Vždyť co je důležitější než výchova a vzdělání nové mladé
generace!
Petra Procházková
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POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A ZDRAVÍ

Bez černý

Právě teď je ideální čas na to vyrazit do přírody a nasbírat si květy
černého bezu. Jeho účinky jsou známé již po staletí. Dříve bez nechyběl v žádné domácnosti. Dodnes patří k nejoblíbenějším bylinám lidového léčitelství.
V červnu a červenci je ideální čas na sběr květenství. Jako u všech rostlin
i tady je důležité vybírat lokalitu, kde keř nebude zaprášený či nehrozí,
že by mohla být kontaminovaná půda. U bezu sbíráme celá květenství
a ukládáme je do košíku či látkové tašky, aby se nezapařily. Čerstvé květy
mají pronikavý zápach, který však sušením zmizí. Krom květu je možné

sbírat i plody – bezinky. Ty dozrávají koncem prázdnin a v září. Neotrhejte však celý keř. Jedná se totiž o významnou potravu pro ptáky
v zimním období. Květy bezu sušíme ve slabé vrstvě ve stínu do teploty
max 45 ºC. Ideální je sušení na šňůře. Dbáme na to, aby květy nezahnědly. U plodů je to trošku jinak. Sušení začneme na slunci a poté dosoušíme
umělým teplem tak, aby šly shrnout stopky. Dobře usušené plody jsou
lesklé, mají nafialovělou barvu a nakysle sladkou chuť.
A použití? Horký čaj z bezových květů se používá jako podpůrný prostředek při nachlazení, začínající chřipce, rýmě, kašli a při horečce. Má
projímavý účinek. Vlažný pomáhá při zácpě, vysokém krevním tlaku
a díky močopudnému účinku i při ledvinových chorobách a prostatě.
Studený pak při žaludečních problémech, menstruačních bolestech
nebo i migréně. Jako kloktadlo je výborný při bolestech v krku, zánětu
či otoku dásní. Pomůže i při aftech. Na vnější otoky, například po vytržení
zubu, velmi dobře působí ve směsi s heřmánkem. Tinktura se užívá 3x
denně 8 kapek při svalovém a kloubovém revmatizmu, nadměrném pocení, při suchých sliznicích v nose (zejména po probuzení), akutní rýmě,
křečích v oblasti hrtanu, při nadměrném vylučování moče, bolestech
kloubů a svalů, zánětech a zahlenění horních cest dýchacích, horečnatých onemocněních z nachlazení a astmatu bronchiale.
Obklady z listů můžeme využít při revmatismu nebo zánětech kloubů. Listy a nezralé plody jsou mírně jedovaté, proto se je nedoporučuje
užívat vnitřně. Bezinková šťáva je výborná při zánětech trojklanného a sedacího nervu, díky vysokému obsahu vitaminu C2 chrání proti
zápalu plic.
Černý bez je všudypřítomný a všeobecně známý keř, někdy až strom, jak
velmi Vám může pomáhat, jste se dozvěděli právě teď.
Zdroje informací: Bylík.cz

Z knihovny
Knihovna je opět plná novinek a akcí. V polovině května jsme navštívili
v Praze veletrh Svět knihy a přivezli jsme pro Vás téměř stovku nových knih, audioknih i společenských her. Všechny již naleznete v půjčovnách. V knihovně jsme postupně přivítali na besedách žáky všech
tříd základní školy. Besedy jsme zakončili Interaktivní dílnou z projektu
Husovy stopy, o kterém se můžete dočíst v rubrice Děkujeme, chválíme. V rámci Dílen šikovných rukou jsme s dětmi tvořili květiny, motýly,
zvířátka a v červnu si vyrobíme záložky do knih. Nesměla chybět ani
oslava Mezinárodního dne dětí. Děti si užily soutěže v knihovně i před
ní a při této příležitosti jsme také otevřeli a vyzkoušeli novou hernu
ve 2. poschodí. Ta bude sloužit uživatelům knihovny všech věkových
kategorií. Najdete v ní deskové hry, stavebnice, ale i interaktivní knihy
a hračky. Současně s hernou jsme spustili kamerový systém, který zvýší
bezpečnost. Ještě stále probíhá soutěž o časopisy Čtyřlístek a o Pasování prvňáčků se dočtete v samostatném článku.
A co pro Vás připravujeme? Například se připojíme k oslavám výročí
20 let od vydání první knihy ze série Harry Potter. Vyhlašujeme tímto
výtvarnou soutěž na toto téma. Zpracujte výtvarně příběh Harryho (obrázek, koláž, komiks apod.) a přineste ho k nám do knihovny do konce
prázdnin. Vzhledem ke „stáří“ Harryho Pottera, je soutěž věkově neomezena. Všechny práce vystavíme v prostorách knihovny. Vítěze oceníme, jak jinak, než knihou o tomto slavném kouzelnickém hrdinovi.
Více na plakátcích a našich stránkách.
Určitě se potkáme na tradičním přivítání prázdnin na hřišti a samozřejmostí je každoroční odměňování za vysvědčení, které letos v knihovně
proběhne v pátek 30. 6. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin.
Na závěr připomeneme, že knihovna má otevřeno i o prázdninách ve
stejné půjčovací době.
K dispozici jsou Vám také stále tři „knihobudky“, u kterých bychom
rádi zopakovali, že slouží všem a jejich princip zní: „Vezmi knihu a po
přečtení ji vrať nebo vyměň za jinou!“
Budeme se na vás těšit a všem vám přejeme krásné léto.
Petra Procházková, Zdeňka Spěšná

(dokončení z čísla 1/2017)
Aby nedošlo k zaměření vysílačky, byla postupně přemisťována do rybářské výzkumné stanice na sádkách u Lázní Bohdaneč, do mlýna v Ležákách, do školy v Bohdašíně
u Červeného Kostelce a v polovině června 1942 se s ní Jiří Potůček přemístil do úkrytu
u sedláka Antonína Burdycha v osadě Končiny u Bohdašína.
Po zprovoznění radiosoupravy LIBUŠE a navázání spojení s Londýnem bylo hlavním
úkolem paraskupiny SILVER A koordinovat činnost všech skupin parašutistů, které byly
v českých zemích vysazovány z Anglie, a udržovat pravidelné radiové spojení s československými orgány v Anglii. Významným úkolem výsadku bylo navázat kontakt se štábním
kapitánem Morávkem, který za pomoci agenta Thümmela z Abweru opatřoval informace pro naše exilové zpravodajce, a vyhledávat vedoucí pracovníky domácích odbojových
organizací (ÚVOD, Obrana národa, OSVO) a pomáhat jim v jejich činnosti. Výsadek měl
zajistit i řadu speciálních úkolů, které měly být upřesněny až v průběhu pobytu skupiny
na okupovaném území.
Díky rozrůstající se zpravodajské síti získával Bartoš stovky cenných hospodářských, politických a vojenských informací, které zašifrované dovážel osobně nebo za pomoci spojek
(Hana Krupková, Taťána Hladěnová, Věra Junková) Jiřímu Potůčkovi do lomu Hluboká.
Předmětem odvysílaných zpráv byly informace o německé armádě, její výzbroji a jejím
pohybu (pardubické nádraží) a rozmístění v protektorátu, o továrnách s válečně důležitou výrobou na Pardubicku (výroba třaskavin v Explosii Semtín, výroba léčiv v Rybitví,
výroba granátů v Prokopce, výroba spojovacího materiálu v Telegrafii, výroba pohonných
hmot v rafinerii Fanto Werke (dnešní PARAMO), o poměrech v protektorátu, o zatýkání,
o domácích odbojových organizacích apod. Za dobu působení skupiny Potůček odeslal
a přijal celkem 1 028 zpráv a potřeboval na to 199 hodin operátorského času. Skupině
SILVER A se podařilo vybudovat síť až 140 spolupracovníků, obnovit kontakt se škpt.
Morávkem, zřídit záchytný bod pro ostatní vysazované parašutisty v Lázních Bělohrad
(u knihaře Vojtíška), připravit nálet na Škodovy závody v Plzni řízený z Anglie a podstatnou měrou se podílet na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách
a na Moravě SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, který byl největší odbojovou
operací v českých zemích za druhé světové války. Členové paraskupiny ANTHROPOID,
rotmistr Jozef Gabčík a rotmistr Jan Kubiš, za pomoci Josefa Valčíka vykonali 27. 5. 1942
na katu českého národa Heydrichovi spravedlivý rozsudek. Ten na následky zranění při
atentátu 4. 6. zemřel. Atentát měl velký význam pro udržení české státnosti. Dne 5. 8.
1942 Velká Británie a 29. 9. 1942 de Gaullův francouzský Národní výbor anulovaly Mnichovskou dohodu, 26. 10. téhož roku Spojené státy americké definitivně uznaly československou vládu v zahraničí. Zradou Karla Čurdy (paraskupina OUT DISTANCE) se dostalo gestapo na stopu jak členům paraskupiny ANTHROPOID, tak členům paraskupiny
SILVER A. V kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze ukončili své životy 18. 6. 1942 rtm. Jozef Gabčík, rtm. Jan Kubiš (oba ANTHROPOID), ppor. Josef Valčík
(SILVER A), npor. Adolf Opálka (OUT DISTANCE), rotný Jaroslav Švarc (TIN), čet. Jan
Hrubý a čet. asp. Josef Bublík (oba BIOSCOP).
Po prozrazení byl Bartoš pronásledován a padl do léčky gestapa v Pernerově ulici v Pardubicích 21. 6. 1942. Při pronásledování vyhodnotil situaci jako bezvýchodnou a na rohu
Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích volil smrt vlastní zbraní střelou do pravého
spánku před zajetím gestapem. Svému zranění podlehl v noci 22. 6. 1942 v pardubické
nemocnici. Bartoš byl velitelem všech paraskupin vysazených do protektorátu v operačním období 1941–1942 a v této funkci prokázal vedle nesmírné odvahy i své vynikající
organizační a velitelské schopnosti, pro které byl ceněn i svými veliteli za svého působení
ve Francii, Anglii a Skotsku.
Nejmladší ze skupiny SILVER A Jiří Potůček se prostřílel z obklíčení v osadě Končiny
u Bohdašína, kde na něho 30. 6. 1942 udělalo gestapo zátah. Svým pronásledovatelům
unikal tři dny, až zcela vysílený usnul v malém lesíku u Trnové poblíž obce Rosice nad
Labem. Zde ho ve spánku 2. 7. 1942 zastřelil český protektorátní četník.
Výslechy mnoha zatčených prokázaly, že LIBUŠE vysílala v okolí obce Ležáky. Dne
24. 6. došlo k brutálnímu zásahu gestapa a Ležáky potkal stejný osud jako před několika
dny Lidice. Mnoho těch, kteří pomáhali domácímu protifašistickému odboji, i mnoho zcela nevinných civilistů z obce Ležáky bylo v době od 3. 6. 1942 do 9. 7. 1942 popraveno
na pardubickém Zámečku. Mezi 194 popravenými byli i nejbližší příbuzní a spolupracovníci paraskupiny SILVER A. V průběhu války padli i členové posádky letadla Halifax, které
provedlo výsadek. Jediným, který přežil, byl Ron C. Hockeye, který byl později povýšen
na plukovníka, žil ve Skotsku a na pozvání pana učitele Karla Gottwalda, který se zajímal
o zahraniční a domácí odboj za 2. světové války, navštívil 21. června 1991 Sezemice.
Na skupinu SILVER A byli ze Sezemic napojeni Ferdinand Čihák, který opatřil Bartošovi
důležitý plán semtínské Explosie, strýc Alfréda Bartoše Stanislav Christen, Bedřich Schejbal, později popravený na pardubickém Zámečku spolu s matkou Alfréda Bartoše Antonií
Bartošovou a se svou matkou Františkou Jiráskovou.
Parašutistická skupina SILVER A byla jednou z nejúspěšnějších paraskupin vysazených
na území protektorátu. Všechny úkoly, které před odletem do okupované vlasti dostala,
beze zbytku splnila, i když jejich splnění dávalo pramalou naději na přežití. Alfréd Bartoš,
Josef Valčík a Jiří Potůček byli jedni z prvních výsadkářů dobrovolníků a měli k dispozici omezené množství informací o skutečné situaci v protektorátu. Za daných okolností,

75. výročí
silve

75 let od smrti velitele paradesantního výs
Alfréda Bartoše a je

V letošním roce uplyne 75 let od působen
Protektorátu Čechy a Morava a zároveň
Alfréda Bartoše, Josefa V

Pamětní deska na domě dětství Alfréda Bartoše, Sezemice, 200

Pomník výsadku SILVER A, Senice, 2012

Dům v Bohdanči, Sádka čp. 148,
ze kterého vysílal Jiří Potůček, 2017

í operace
er A

sadku SILVER A plukovníka in memoriam
eho spolubojovníků

ní odbojové skupiny SILVER A na území
ň 75 let od smrti všech tří jejích členů,
Valčíka a Jiřího Potůčka

v nichž parašutisté SILVER A v protektorátu pracovali, udělali své maximum a prokázali
velkou osobní statečnost a odvahu. V boji s okupanty neváhali položit své životy, stejně
jako desítky lidí, kteří jim pomáhali.
Dosažené pocty a vyznamenání parašutistů výsadku SILVER A
Alfréd Bartoš
V roce 2002 byl Alfréd Bartoš povýšen do hodnosti plukovníka Armády České republiky
in memoriam. Na domě čp. 405 ve Smilově ulici v Pardubicích byla Alfrédu Bartošovi odhalena pamětní deska. V Sezemicích byla 22. 9. 1990 Alfrédu Bartošovi odhalena pamětní
deska na domě jeho dětství a v roce 2007 mu byl Městem Sezemice odhalen pomník.
Vyznamenání
26. srpna 1940 – Francouzský válečný kříž za statečnost (Croix de Guerre)
28. října 1940 – Československý válečný kříž 1939
16. ledna 1942 – druhý Československý válečný kříž 1939
7. března 1944 – Pamětní medaile Československé armády v zahraničí se štítkem Francie
a Velké Británie in memoriam
28. října 1945 – třetí Československý válečný kříž 1939 in memoriam
1949 – Zlatá hvězda Československého vojenského řádu Za svobodu in memoriam
1968 – vojenský Řád rudé zástavy za obranu republiky in memoriam
1992 – Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy in memoriam
Josef Valčík
V roce 2002 byl Josef Valčík povýšen do hodnosti plukovníka Armády České republiky
in memoriam. V rodné Smolině byl Josefu Valčíkovi a jeho nejbližším odhalen pomník.
Vyznamenání
16. ledna 1942 – Československý válečný kříž 1939
28. října 1942 – druhý Československý válečný kříž 1939 in memoriam
7. března 1944 – Pamětní medaile Československé armády v zahraničí se štítkem Francie
a Velké Británie in memoriam
20. října 1945 – třetí Československý válečný kříž 1939 in memoriam
1949 – Zlatá hvězda Československého vojenského řádu Za svobodu in memoriam
1968 – vojenský Řád rudé zástavy za obranu republiky in memoriam
2010 – Kříž obrany státu ministra obrany České republiky in memoriam
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Jiří Potůček
Dne 24. 6. 2002 byl Jiří Potůček povýšen do hodnosti podplukovníka Armády České republiky. Pomník na okraji Pardubic u Trnové připomíná místo jeho skonu. Pamětní deska
a pomník připomínají Jiřího Potůčka v Břasích.
Vyznamenání
16. ledna 1942 – Československý válečný kříž 1939
7. března 1944 – Pamětní medaile Československé armády v zahraničí se štítkem Francie
a Velké Británie in memoriam
20. října 1945 – druhý Československý válečný kříž 1939 in memoriam
1949 – Zlatá hvězda Československého vojenského řádu Za svobodu in memoriam
1968 – vojenský Řád rudé zástavy za obranu republiky in memoriam

Pomník Alfréda Bartoše, Sezemice, 2012

Ve skotském městečku Arisaig je památník připomínající československé vojáky, kteří
se zde připravovali na vysazení v okupované vlasti.
Na tři odvážné vojáky skupiny SILVER A nezapomněli v obci Senice. V roce 2012 u příležitosti 70. výročí operace SILVER A jim zde byl odhalen pomník. Pomníky v Ležákách
a na Zámečku připomínají oběti těch statečných, kterým osud naší země nebyl lhostejný.
Všem, kteří za naši svobodu položili život, i všem přeživším, kteří s nasazením života
pomáhali v odboji, je třeba vzdát náš obdiv a hlubokou úctu.
Dne 1. dubna 2017 si 75. výročí působení parašutistů skupiny SILVER A na území
protektorátu připomněli v Lázních Bohdaneč akcí „LIBUŠE volá Londýn“. Z půdy domu
v areálu Rybničního hospodářství (Sádka čp. 148) se po 75 letech ozvalo vysílání z repliky
původní Potůčkovy radiosoupravy LIBUŠE. Vysíláno bylo přímo z míst, kde se nacházejí
i původní antény, které zde Potůček před 75 lety zanechal a které v roce 2015 objevil pan
Adolf Vondrka. Jiří Potůček z podkroví domku čp. 148 vysílal v roce 1942 v součtu téměř
24 hodin.
Poslední zpráva, kterou z domu odeslal československé exilové vládě v noci ze 17. na
18. 6. 1942, zněla: „Nemožno navázat styky, zůstal jsem sám.“ Stejnou zprávu odvysílali
radisté i 1. 4. 2017. Na výstavě v areálu sádek byly v tento den k vidění dokumenty, operační materiál, včetně padáků, výzbroje a výstroje, replika radiosoupravy a vše související
s činností skupiny SILVER A.

Ukázky výstroje a výzbroje členů výsadku SILVER A,
Bohdaneč, 2017

Použité prameny:
Statě a publikace autorů R. Brože, J. Čvančary, K. Gottwalda, Z. Jelínka, K. Jičínského,
J. Kotyka, L. Pařízka, J. Plzáka, E. Stehlíka, ČsOL, spolku Rota Nazdar a informace z archivu zahraničního odboje K. Gottwalda.
M. Balcar

WWW.NOCKOSTELU.CZ

„Noc kostelů“ byla příležitostí odložit spěch, přijmout pozvání ke ztišení, zastavení, nebo se dotknout kořenů, ze kterých evropská kultura vyrůstá. Věřím, že sakrální prostory mají co nabídnout
i lidem, které neoslovují bohoslužby. Poprvé jsme
letos návštěvníky přivítali v kostele svatého Bartoloměje v Kuněticích. Na úvod zazněl hlas zvonů
i tóny nově rekonstruovaných varhan. Otevřeny
byly kapličky sv. Josefa v Zámostí a Nanebevzetí
Panny Marie u hřbitova a také kaplička svatého
Jana Nepomuckého v Rábech. Jsme rádi, že naše
pozvání do sezemického kostela přijali také učitelé a žáci ZŠ Sezemice. Velký dík patří nejen všem,
kteří pomohli s přípravou i organizací, ale i řadě
zapomenutých lidí, kteří se o naše nejstarší památky starali v dobách minulých. Bez jejich péče by se
pravděpodobně nezachovaly. Zájem návštěvníků
je povzbuzením do další práce i pro organizátory,
je příležitostí dozvědět se něco nového, impulzem
k dalšímu pátrání v kronikách a archivech.
Děkujeme vám všem.
Pavla Marešová

8. května 2017 se v Pardubicích konalo Mistrovství
České republiky Svazu učitelů tance v hobby dance.
Letos se v seniorské kategorii kvalifikoval i sezemický
pár ivona a Václav truncovi. Při své premiérové účasti na této titulární soutěži obsadili výborné 7. místo ve
standardních tancích. Největší úspěch ale zaznamenali
v kategorii latinskoamerických tanců, ve které se stali
druhými vicemistry České republiky.
Kromě skvělého úspěchu na Mistrovství ČR vybojovali manželé Truncovi i vynikající 2. místa na soutěžích
v Kuné Hoře a Jičíně a dvě 3. místa na soutěži Pardubické zrcadlo. Sbírka jejich pohárů a medailí tak roste
společně s jejich tanečním uměním.
Martin Šimek

Taneční klub

Přešlap

Kuriozity a zajímavosti kolem nás
REPREZENTACE SEZEMIC
V KOSTĚNICÍCH
Také letos měly Sezemice své zastoupení v „gulášovém klání“,
které se uskutečnilo v Kostěnicích 20. května 2017.
Soutěžní družstvo se šťastným číslem 13 ve složení
martin staněk, miroslav roček a Jiří horáček se sice
na „bedně“ neumístilo, ale jejich soutěžní vzorek „Guláš
z hovězího masa po myslivecku“ byl zaručeně nejlepší .
Petra Procházková

DivaDelNí ocHoTNíci
…aneb jak šel čas…

V září 2016 jsme začali s nácvikem nové hry. Ale pozor – sál radnice
se opravuje, a tak se naším místem schůzek stává (díky sezemickým
požárníkům) hasičská zbrojnice. V říjnu můžeme konečně do sálu
a na pódium. Scházíme se dvakrát týdně (středa a neděle) a tuhé
zkoušky nám oslazuje alespoň Jiřinčino výborné pečivo.
S jarem 2017 (březen) je konečně hotovo a naši divadelní umělci
vyrážejí na turné. Není to tak jednoduché, jak to vypadá, naší záštitou se stává pan starosta Martin Staněk, který bravůrně zvládá
funkci řidiče, kulisáka i fotografa. Moc děkujeme, težko bychom se
bez něj obešli!
Naší první štací jsou Čankovice. Menší obec, ale krásné prostředí
na malém jevišti v sále z doby první republiky. Pořadatelé jsou více
než vstřícní, velmi pozorní a pohostinní. Jsou pro nás ochotní udělat cokoliv, stačí se jen zmínit. Velký sál se postupně zaplnil celý
a představení začíná. Do dialogů herců se ale ozývá zvonění – to
přece ve scénáři není! To se pouze v zákulisí ozval zapomenutý mobil naší Jiřinky. Diváci to naštěstí nevnímají a jejich potlesk a ovace
jsou nadšené a dlouhé. Domů jedeme pozdě večer a odvážíme si ty
nejhezčí dojmy.
Štace druhá – Dobřenice. Tady je situace jiná. Venku zima a déšť,
obyvatelé obce den předtím absolvovali do ranních hodin ples. Opona nefunguje, trousí se jen několik diváků. Budeme vůbec hrát?
Nakonec hrajeme, bereme to jako zkoušku, herci si přidávají vlastní dialogy, bavíme se my i publikum. Od skromného počtu diváků
sklízíme upřímné díky. Šatna také nešla nafouknout, je v ní vše
na jedné hromadě. Při odchodu si náš milý James oblékl až na třetí
pokus své kalhoty. Vše nakonec usmiřují a napravují výborné vepřové řízky.
A co doma v Sezemicích? To jsou naši diváci, pro které hrajeme
především. Na všechna představení je vyprodáno, někteří přišli i vícekrát. Při aplaudu diváků zažíváme spokojenost a štěstí. Nejlépe se
nám hrálo naposledy, 29. 3. – ale pozor, i tady se vloudila chybička. Zapomněli jsme vypnout pracáky na jevišti, osvětlovači nahoře
šíleli, tma se bohužel nekonala.
1. dubna konečně odjíždíme do Brněnce na krajskou soutěž venkovských amatérských divadelních souborů. Hrajeme v sobotu navečer jako třetí soutěžní soubor. Sál je plný, odměňuje nás smích
a potlesk diváků. Potom následuje hodnocení odborné poroty. Tvoří
ji prof. František Laurin, dramaturg Mgr. Zdeněk Janál, scénarista
Petr Kolínský a dramaturgyně Marie Caltová. Porota kladně hodnotí
naše kostýmy, kulisy i většinu hereckých výkonů. Nelíbí se jí výběr
autora hry, příliš ho neuznávají. Úplně opačná je ale reakce publika
– při hlasování divácké poroty dostáváme druhé místo. Po soutěži
následuje krásný a dlouhý večer plný zábavy, hudby a zpěvu, veselých debat s ostatními účastníky festivalu.
V neděli dopoledne pak proběhne slavnostní zakončení. Porota
uděluje ceny a čestná uznání. Z našeho souboru dostali ocenění

za herecký výkon pan Pavel Pěcha (sluha James) a Milena Dobrovolná (redaktorka).
Jedna sezona pro nás skončila, sejdeme se zase až na podzim. A co
bude dál? Nechte se překvapit.
Jana Doskočilová, za divadelní spolek J. K. Tyl

…Dobrá věc se podařila, práce a píle se zúročila…

ProGrAM

Sbor – Léto lásky (Sva.)
1. B – ﬂétny, zpěv (Šim.)
3. A – tanec – S láskou (Bách.)
4. A – recitace – Kamínky (Dob.)
5. B – tanec – I’ve gotta feeling,
Just dance (Vác.)
1. A – tanec – Better when I’m dancing
(For.)
NJ – scénka Alles gute (Jir.)
7. A – tanec mix (Dos.)
2. A – tanec, bubny Piráti z Karibiku
(Men.)
Sbor – Moje milá plaví koně (Sva.)

Chtěla bych se vrátit ke školní akademii, která potěšila nejen vystupující děti, učitele,
ale i vás, milí rodiče, prarodiče a přátele krásných vystoupení.
Příprava akce nebyla věru nejjednodušší, k žákům a učitelům prvního stupně, kteří
většinou vystoupení pro rodiče připravují, se začali přidávat zájemci ze strany druhého
stupně se svým programem. Najednou svá vystoupení připravovala celá škola, vlastně
kromě deváťáků, kteří budou mít svůj vlastní program u příležitosti předávání závěrečného vysvědčení. Máme se ještě na co těšit. Ale zpátky k akademii. Učitelé a žáci
připravovali co nejpestřejší vystoupení na téma tolik potřebné pro náš život – LÁSKA.
Nastaly hodiny a hodiny příprav, zkoušení, výroby kulis, nervozity. Jak to dopadne?
Zvládneme to? Stihneme to? Nejprve měly děti dojem, že máme množství času, ale
s přibližujícím se datem v kalendáři všichni vystupující pochopili, že je nutné cvičit,
trénovat a nic nenechávat na zítřek.
Režisérkou celé akce, pojmenované léto lásky, byla paní učitelka Lenka Šturmová,
která skloubila představení jednotlivých tříd do harmonického celku. Město nám poskytlo sál radnice ke zkouškám a dvěma vystoupením, která proběhla ve čtvrtek 15. 6.
Před radnicí přešlapovaly dlouho před vystoupením davy natěšených návštěvníků, aby
získaly co nejlepší místa pro sledování vystoupení. Čekání se jim vyplatilo, protože sál
není bohužel nafukovací, tak jak bychom na některé akce potřebovali. Mnozí diváci
již místa k sezení nenašli.
A čím se žáci pochlubili? Nádherně tančili, recitovali, hráli divadlo, zpívali, bavili nás
pořadem Alles gute, troubili, předvedli nám své koníčky a styl života…
Byli úžasní, hráli s chutí a obrovskou zodpovědností. Však jste je také odměňovali
zaslouženým bouřlivým potleskem.
Poděkování za zdar akce patří nejen všem dětským hercům, tanečníkům, technikům,
ale také učitelům, kteří se nácviku a přípravě akademie věnovali a pomáhali vytvořit
báječnou atmosféru pro konec školního roku.
Mgr. Stanislava Plecháčková

Sólisti – trubka (Barbora Ticháčková)
klavír (Matyáš Fiala)
trubka (Adrian Mareček) (Sva.)
5. A – divadlo – Romeo a Julie (Kna.)
2. B – tanec – Saxána (End.)
6. A – taneční scénka V lese (Fia.)
6. B – divadlo – Vodník A. Jirásek (Plech. S.)
8. A – tanec mix (Val.)
6. B – tanec Pomáda (Čer.)
8. B + 3. B – Co nás baví (Klí.)
4. B – recit. Štěstí + tan. Společný svět (Štu.)
Sbor – Ed Sheeran (Sva.)
Sbor – Láska je tu s námi (Sva. + Šim.)

Foto: Jakub Ben

Školní akademie

Pasování prvňáčků po třinácté
Letošní tradiční Pasování prvňáčků se neslo v duchu šťastného čísla 13. Tolik let Městská knihovna Sezemice pořádá tuto akci na podporu dětského čtenářství. Také v tomto roce se žákům prvních tříd otevřely brány „Písmenkového království“ a král (Martin Staněk) a královna (Petra Procházková) je spolu s rádcem (Zdeňkem Levinským) a vílou (Zdeňkou Spěšnou) přivítali mezi „Rytíře čtenářství“. Obřad absolvovalo 43 žáků za hojné
účasti rodičů a známých. Po nezbytném poděkování třídním učitelkám Mgr. Haně Formánkové a Mgr. Olze Šimkové a také samozřejmě rodičům
následovalo focení a pozvánka na první půjčování a návštěvu knihovny. Tam na děti ještě čeká bohatý balíček, ale především moře pohádek a příběhů v krásných knížkách. Díky městu Sezemice budou mít všichni prvňáčkové až do konce roku 2017 služby knihovny zdarma.
Petra Procházková

TRADIČNÍ OLYMPIJSKÝ BĚH
Již třetím rokem pořádá Východočeský Klub Olympioniků v Sezemicích ve spolupráci
s Mateřskou a Základní školou, tradiční Olympijský běh, který se každoročně koná
v tomto předprázdninovém termínu. 21. 6. 2017 bylo přihlášeno přes 600 sezemických žáků, z nichž se nezúčastnily některé třídy, které byly na plánovaném výletě a další žáci, kteří se omluvili pro nemoc nebo byli na přijímacích pohovorech apod. Na start
se dostavilo 491 žáků a jeden předškolák Kuba Školka z Třeboně, který byl u babičky
na návštěvě. Akce proběhla brilantně, o což se především postarala „tělocvikářka“
a atletka Iva Kaplanová s pomocníky. Pod záštitou starosty Martina Staňka a teamu technických služeb byla připravena perfektní trať na Mlynářce, kam ze školního
hřiště vybíhali starší školáci na přespolní běh. Kategorie od nejmladších „závodníků“
z mateřské školky, kteří běželi na školním hřišti 80 m, starší na 350 m, 500 m a 750 m
a 6 startů 1100 m, které vybíhaly za hřiště na Mlynářku. Celkem běželo 20 kategorií,
a první 3 závodníci obdrželi krásné medaile jako na Olympijských hrách. K celkové
olympijské atmosféře chyběla jen státní hymna. Medaile a diplomy předávali dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor a starosta Martin Staněk. Na stupních vítězů stáli
závodníci ve speciálně vyrobených tričkách od firmy ALPINE PRO, která je sponzorem
všech olympijských teamů. Závodníci také obdrželi od sponzorů účastnické diplomy,
speciální papírové medaile, corne tyčinky, a další drobnosti.
Hlavní závod odstartoval prostřednictvím Radia Junior v 10.15 hodin olympionik
Imrich Bugár. V České republice soutěžilo více jak 50 tisíc školáků a odpoledne probíhal i závod pro dospělé. Rok od roku se závodu zúčastňuje stále více sportovců všech
věkových kategorií, což je velice potěšující zjištění.
Dr. Josef Doktor, manažer VČKO
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Sport
Ohlédnutí za květnovými cyklozávody
V sobotu a v neděli 6. a 7. května se již po dvaačtyřicáté konaly v Sezemicích silniční závody. V sobotu časovka jednotlivců a v neděli hlavní závod
– Memoriál Jarky Krátkého jako vzpomínka na významného reprezentanta československé cyklistiky, občana Sezemic. Tentokrát se ale oba závody jely po nové trase, která byla vedena mimo centrum města.
Oba tyto závody uspořádalo Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci
s městem Sezemice. Oba závody proběhly úspěšně za velké účasti nejlepších závodníků Extra ligy masters ČR společně s mladšími závodníky
a žáky. Mezi závodícími ženami nejstarší kategorie se závodu opětovně
úspěšně zúčastnila i sezemická rodačka Libuše Němcová.
Ceny závodníkům udělovali s ředitelem závodu i místostarosta Sezemic
Ing. Vlastimil Plecháček a Václav Krátký (syn J. K.).

Sdružení cyklistů Pardubicka děkuje vedení města Sezemice za účinnou
spolupráci a 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 Milan Grulich
Kanoistika Prosport Sezemice
Kanoistická sezona je v plném proudu a závodníci z Prosportu Sezemice
mají za sebou již několik důležitých závodů. Ve dnech 6. 5.–8. 5. 2017
proběhl v Račicích 2. závod Českého poháru. V kategoriích K1, K2, C1
a C2 si na tratích 200 m, 500 m, 1000 m a 2000 m závodníci vyjeli celkem 9 medailí, a to 1 zlatou, 3 stříbrné a 5 bronzových.
Tyto závody byly ostrou premiérou pro naši novou nadějnou kanoistku
Elišku Seidlerovou, která si poprvé naplno užila závodní atmosféru.
Seriál Labsko-orlického poháru letos odstartoval v sobotu 13. 5. na Labi
na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. V centru města se zde konal 81. ročník Hradeckého kilometru. Naši závodníci se zde postarali doslova o medailové žně. Kompletní sestava Prosportu: kajakářky Sabina Doktorová,
Tereza Bláhová, Klára Kvasilová, Karolína Bláhová, kanoistky Sonia
Rudolfová, Eliška Dvořáková, Eliška Seidlerová, kanoisté Martin
Dumek, Vojtěch Burda, Michal Hovorka, Jakub Dvořák, Otakar
Štursa, Tomáš Doktor, Adam Košnar, Adam Rudolf, Adam Hrádek,
Vojtěch Takáč a kajakář benjamínek Jan Takáč vybojovala celkem 44
medailí, z toho 9 zlatých, 17 stříbrných a 18 bronzových. Zároveň si zapsali i mnoho bodů do Labsko-orlického poháru.

www.sezemice.cz
O týden později pokračoval seriál poháru na Labi v Nymburce. Konal
se zde 64. ročník Nymburské pětistovky. I tentokrát byl náš klub velice
úspěšný. Na tratích 200 m, 500 m, 2000 m a 3000 m jsme získali celkem
30 medailí, z toho 8 zlatých, 13 stříbrných a 9 bronzových. Vysokým počtem bodů si Prosport upevnil průběžné 2. místo v seriálu Labsko-orlického poháru.
V neděli 21. 5. se náš klub přesunul na Pastvinskou přehradu, kde se za
krásného počasí bojovalo o další body a o cenné kovy, a to na tratích
200 m, 1000 m, 2000 m popř. 4000 m. Celkem se podařilo získat 24 medailí, 4 zlaté, 8 stříbrných a 12 bronzových. Hrdinou těchto závodů se stal
náš nejmladší benjamínek Matyáš Mohaupt, který při svém prvním závodě vyzkoušel na vlastní kůži teplotu vody v přehradě. Útěchou mu bylo
svezení hasičským člunem a vytoužené morče, které mu rodiče za první
závody slíbili pořídit.
Další klání o cenné kovy se přesunulo na sever Čech do Jablonce nad
Nisou. Zatímco starší závodníci trénovali na Český pohár mládeže, užší
výběr kanoistek, kanoistů a kajakářů ve složení Sonia Rudolfová, Eliška
Dvořáková, Eliška Seidlerová, Adam Rudolf, Adam Hrádek, Vojtěch
Takáč, Jan Takáč a Matyáš Mohaupt vyrazili 21. 5. na 8. ročník Jabloneckého trojúhelníku. Zde na vodní nádrži Mšeno získali na tratích
200 m, 500 m a 2000 m celkem 18 medailí (6 zlatých, 6 stříbrných
a 6 bronzových).
Třetí pokračování Českého poháru se uskutečnilo ve dnech 2. 6.–4. 6.
2017 v Račicích, kde si závodníci změřili síly s nejlepšími kajakáři a kanoisty ze Slovenska. V kategoriích K1, K2, K4, C1, C2 a C4 si závodníci
na tratích 200 m, 500 m a 1000 m vyjeli celkem 12 medailí, a to 1 zlatou,
8 stříbrných a 3 bronzové. O medaile se postarali Tereza Bláhová (K2,
K4), Sabina Doktorová (K2, K4), Vojtěch Burda (C1, C2, C4), Michal
Hovorka (C1, C2, C4), Jakub Dvořák (C4), Otakar Štursa (C4), Tomáš
Doktor (C2), Adam Košnar (C2) a Adam Hrádek (C1).
Doufáme, že i v dalších závodech sezony se bude Prosportu dařit jako
doposud. V červnu ještě čekají kanoisty závody v Pardubicích a v Kadani.
Začátkem prázdnin pak vyrazí na letní soustředění na Zvíkově, kde se
budou připravovat na vrchol sezony – Mistrovství ČR na krátkých tratích
v Račicích.
Za Prosport Martina Hubíková
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Malorážková sezona se rozjela na plné obrátky. Závodů je tolik, že bychom
se museli naklonovat, abychom se všech mohli zúčastnit. Hlavní prioritou,
možná je to i povinnost, je účast na závodech na domovské půdě. Takže letošní první malorážkový závod v puškové disciplíně SM 60 ran vleže
„Memoriál J. Březiny“ se odstřílel 15. 4. 2017. V mužské kategorii zvítězil domácí T. Čihák a čtvrtý byl J. Novák. V širší kategorii – ženy, juniorky,
dorost obsadil druhou příčku J. Puhlovský, pátou K. Procházková a sedmou A. Zrůstová. Závod si odstříleli i S. Kišáková, J. Adamová, N. Licková,
J. Čech, D. Kardmas, B. Lidák a F. Voříšek.

V pořadí druhý závod pistolový „Sezemická třicítka“ SP 30 ran se konal
taktéž na domovské střelnici 1. 5. 2017. Na stupně vítězů dosáhli ve svých
disciplínách – 1. místo V. Vinkler, 2. místo S. Kišáková. I těchto závodů se
ještě zúčastnili L. Sůra, V. Hájek, F. Čihák, T. Hájek a J. Janků.
A jak jsme se již zmínili, závodů je mnoho, tak se zúčastníme jen těch
nejdůležitějších. Do Plzně na kontrolní závody reprezentace odjíždějí
T. Čihák, J. Novák a K. Procházková. Ta se jako jediná sezemická střelkyně
zúčastnila v Plzni mezinárodních závodů „HOPES“. V Ostravě na Českém
poháru talentované mládeže pokouší střelecké štěstíčko puškaři J. Puhlovský a A. Zrůstová a pistoláři L. Vyhnálková a V. Vinkler. Zatím si vedou
docela slušně. Další mladé střelce L. Markovou, J. Janků a B. Lidáka vysíláme na vzduchovkové závody do Šumperka.

www.sezemice.cz

15

V našem klubu už máme také střelce, kteří jsou zařazeni do kategorie
„veterán střeleckého sportu“. A někteří z nich J. Adamová s J. Čechem
budou náš klub opět reprezentovat na mezinárodních závodech veteránů
17. 6. 2017 v Plzni.
A pokud nemáme ještě všeho dost a čas to dovolí, nechybíme na střelnicích třeba v Hradci Králové, Ostroměři, Poděbradech, Svitavách nebo
v Zábřehu na Moravě.
Nedá nám to, abychom se maličko nezmínili o našem střelci J. Novákovi.
Ten nám dělá dobré jméno i za hranicemi naší republiky, např. v Polsku,
Německu, v Rakousku nebo v Chorvatsku. Na soutěžích můžeme v jeho
rukách spatřit nejen palné zbraně, ale zaujala ho i střelba z tiché kuše.
27. 5. 2017 proběhla na sezemické střelnici již podeváté soutěž ve střelbě
z pistole ráže 9 mm – Memoriál Josefa Planky. V závodu se představilo celkem 18 střelkyň a střelců rozdílných věkových kategorií. Nejlepší
tři předvedli svoje schopnosti především ve třetím kole, ve kterém stříleli
jednoruč. V něm si první místo nakonec vystřílel Filip Plaček před druhou
Lucií Cinkánovou a třetím Davidem Vlasákem.
Samé centrované desítky v jubilejním desátém Memoriálu, který se uskuteční v příštím roce, přeje všem soutěžícím pořadatel Ivo Ender.
A jelikož přichází čas prázdnin a dovolených, přejeme Vám, abyste si je
v hojné míře a ve zdraví užili. Na shledanou příště!
ČSS, z. s. SSK Sezemice

Sport pro všechny
Regionální soutěž žactva v atletickém víceboji se uskutečnila ve středu
10. května již tradičně na venkovním hřišti TJ Pardubičky. Ve čtyřech soutěžních disciplínách sprint, vytrvalostní běh, hod míčkem či granátem,
skok do dálky soutěžili i závodníci SPV Sezemice.
Celkové umístění
dle věkové kategorie:
mladší žákyně I.
Zuzana Hájková 9. místo
Kateřina Hynková 15. místo
Tereza Zelendová 18. místo
mladší žákyně II.
Aneta Hnilicová 8. místo
starší žákyně I.
Terezie Koubková 10. místo
mladší žáci II.
Matyáš Brett 7. místo
starší žáci II.
Jakub Eliáš 6. místo
Krajské kolo proběhlo v sobotu 20. května v Pardubicích na
hřišti při ZŠ Benešovo nám. s těmito výsledky: Zuzana Hájková 6. místo,
Aneta Hnilicová 8. místo a Denisa Eliášová 9. místo, Matyáš Brett 6. místo,
Jakub Eliáš 7. místo.
Gratulace a poděkování závodníkům i jejich rodičům za podporu na soutěžích. Poděkování za celoroční práci patří i instruktorům a vedoucím jednotlivých oddílů, jmenovitě Aleně Knytlové, Tereze Srazilové, Aleně Foglové, Barboře Ptáčkové, Martině Ptáčkové, Janu Remešovi, Anně Remešové,
Janě Levinské, Renatě Málkové, Adéle Jakoubkové, Evě Holečkové, Marku
Mojžíškovi, Janu Brettovi, Petru Vlasákovi a Martinu Valentovi.
Všem přejeme hezké prázdniny v pohybu a bez úrazu a od září opět
zveme do tělocvičny ZŠ Sezemice na jednotlivá cvičení.
Za SPV Anna Remešová
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Karnevalem a soutěžemi se 30. května rozloučily nejmladší děti s maminkami na Cvičení dětí a rodičů.
Velké poděkování patří všem maminkám a tatínkům, kteří si našli čas
a chodili se svými malými ratolestmi zacvičit si do tělocvičny ZŠ Sezemice.
Byla vidět radost z pohybu a snaha zdolávat jednoduché překážky, někdy
to stálo velké úsilí plnit zadané úkoly a nepodlehnout nutkání vyplnit čas
podle svých představ, ale podařilo se a na konci školního roku bylo vidět,
jak veliký pokrok dětičky udělaly.
Věřím, že po prázdninách budou v pohybových aktivitách pokračovat,
tentokrát už ve skupině starších dětí.
A budu se těšit, že v září přijdou na CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI nové děti
s maminkami, nebo s tatínky a budou s chutí a radostí prožívat pohyb
v kolektivu vrstevníků. Začátky jsou někdy těžké, ale konečný výsledek
stojí zato.
Alena Knytlová

Přinášíme dobré zprávy z atletického víceboje předškolního žactva. Počasí nám přálo, a tak děti mohly podat skvělé výkony v hodu tenisákem,
v běhu na 20 m a nakonec ve skoku z místa. Přivezli jsme 4 medaile, a to
za 1. místa Míša Dostál a Štěpánek Krejčík, za 2. místo Tadeášek Hakl,
a za 3. místo Honzík Zelenda. Závodění si užily i Terezka Dostálová, Julinka Haklová, Karolínka Srazilová, Eliška Vrbenská, Ladunka Čeloudová,
Evička Francová, Adámek Vejnar a Pepíček Rokos. Děti byly obdarovány
malým sportovním náčiním a dobrou mlskou .
Děkuji paní Jitce Dostálové za pomoc při organizaci závodů. Naše Cvičení pro rodiče s dětmi jsme zakončili v tělocvičně plné soutěží a závěrečným losováním dárků na rozloučenou. Všem rodičům, prarodičům a dětem děkuji za krásný školní rok plný pohybu a pohody . Užijte si léto
a po prázdninách se těším na viděnou v pravidelném čase – ve čtvrtek
od 17.00 h v tělocvičně Základní školy Sezemice.
Kontakt: srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159
zdraví Tereza Srazilová

www.sezemice.cz
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Informujeme

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

Jízdní Řád 2017
U jízdního řádu pro letošní rok nedopatřením není uveden večerní spoj
v pracovních dnech u linky č. 9 MHD.
Proto Vás žádám, abyste si do jízdního řádu doplnili, že večerní spoj
uvedený pro sobotu, neděli a svátek platí i pro pracovní dny s tím, že
ze zastávky Sezemice-pošta odjíždí tento spoj ve 22.39 hod.
Děkuji za pochopení a za tuto chybu se omlouvám.
Vlastimil Plecháček

Rodinné centrum Vaňásek
Vás srdečně zve na příměstské tábory s angličtinou
1. turnus 17.–21. 7. je určen pro předškoláky ve věku od 3 do 6 let. První
turnus bude probíhat v duchu pohádek. Každý den se budou děti věnovat
jednomu tématu, v rámci kterého se naučí různé motivy, témata a slovíčka.
Více zde: http://detsky-klubik-vanasek.webnode.cz/anglicky-primestsky
-tabor/anglicky-primestsky-tabor-pro-predskolaky. Hlásit své děti můžete
na 724 077 660 nebo e-mailu: rc-vanasek@seznam.cz
2. turnus 24. 7.–28. 7. je určen pro školní děti od 6 do 10 let. Druhý turnus
je připravován ve spolupráci s Babymusic.cz. Babymusic připravila kreativní
program v angličtině dle nejzdravějších zásad bilingvní výchovy. Soustředí
se na hudební a pohybové hrátky a pobyt na čerstvém vzduchu.
Více zde: http://detsky-klubik-vanasek.webnode.cz/anglicky-primestsky
-tabor/kemp-s-babymusic. Hlásit své děti můžete na 734 283 498 nebo
e-mailu: msolarova@babymusic.cz
Ing. Markéta Krajíčková

ODDÍL KOPANÉ
Od září fotbalové oddíly otvírají své brány dalším dětem. Jestli máte doma
malého neposedu narozeného mezi lety 2008–2014, nenechte ho sedět
u tabletu a přiveďte ho mezi kamarády na hřiště.
Více informací na tel.: 774 887 628 nebo na e-mailu: mezera.filip@email.cz

TJ Spartak Sezemice

Pétanque
PÉTANQUE KLUB SEZEMICE
V první řadě bychom chtěli poděkovat
městu Sezemice v čele se starostou
Martinem Staňkem za postavení pergoly u pétanque hřiště.
Náš klub PK Sezemice se rozšířil o tři
nové členy, kteří k nám přestoupili
z klubu PC Sokol Lipník, jmenovitě
Romain Nacu, Klára Nacu a Nikola Pavlasová.
Letos jsme se zúčastnili již několika turnajů od úrovně region až po
MČR. V jednotlivcích předvedl skvělý výkon Josef Beránek, který na
turnaji Velká cena Medlešického pivovaru obsadil krásné 2. místo
a skvělý výkon předvedl i na turnaji Přístavní pohár Piráta Morgana, kde obsadil pěkné 4. místo. Další slušný výsledek předvedlo duo
Ladislav Chocholouš a Ondřej Chocholouš, kteří přivezli 13. místo
z MČR dvojic, následovalo MČR trojic, kde jsme ve složení Ondřej
Chocholouš, Ladislav Chocholouš a Vladimír Brandýský vybojovali
krásné dělené 9. místo. V tomto roce nás ještě čeká nespočet turnajů
a věříme, že i mnoho úspěchů.
Pétanque je sport, který můžete začít hrát v jakémkoliv věku, máte-li
zájem o tento sport nebo si chcete jen tak zahrát, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 606 317 932.
Ladislav Chocholouš, prezident klubu PK Sezemice

Hlavní výbor TJ Spartak Sezemice z. s. zve všechny členy na valnou hromadu
konanou ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 18.00 hod. v sále Sezemického domu.

Na programu budou především následující body:
– zpráva o hospodaření TJ
– volba výboru TJ s mandátem na další čtyři roky
– hlasování o smlouvě, která převádí pozemky a stavby TJ Spartak Sezemice
na město Sezemice a zároveň zřizuje věcné břemeno služebnosti (užívání)
ve prospěch TJ Spartak Sezemice na pozemcích, které TJ potřebuje ke své
činnosti.
Výše zmíněná smlouva stejně jako přesný program valné hromady
bude dostupný od července na vývěsce TJ Spartak Sezemice,
na stránkách města Sezemic a případně na vyžádání v elektronické podobě
Filip Mezera
na e-mailu: mezera.filip@email.cz.

PÉTANQUEOVÉ PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY BUDOU I LETOS!
Zveme Vás každý prázdninový čtvrtek od 18.00 do cca 20.00 hod.
na pétanqueové hřiště v Sezemicích. Opět, tak jako již dvě léta minulá, si budete moci vyzkoušet tuto oblíbenou francouzskou hru s koulemi. A nezůstane jen u ní. Co si třeba zahrát další pohodové hry
– KUUB, MÖLKKY nebo KROKET?
Na 10. září je poté plánováno vyvrcholení letní přípravy 3. ročník
sezemického pétanqueového turnaje.
Přidejte se k fanouškům hry pétanque!
Těšíme se na Vás poprvé ve čtvrtek 6. července.
Luboš Krejčík, předseda sportovní komise města Sezemice
Ladislav Chocholouš, prezident klubu PK Sezemice
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