1

NEPRODEJNÉ
MK ČR E 11507

www.sezemice.cz

č. 4/2013

Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD FAROU
17. srpen 2013, Sezemice

A co děti,
mají si kde hrát?
Na tuto otázku velice rád odpovím, ano. V rámci pouťového
víkendu bylo v sobotu 17. srpna v Sezemicích totiž
slavnostně otevřeno nové
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD FAROU.
Vím, že takových hřišť by bylo potřeba více, ale náklady
na zbudování nejsou zrovna malé. Doufám, že se nám
podaří do budoucna ještě podobné zřídit i v jiných částech
města a přisloučených obcích.
Terénní úpravy byly zahájeny svépomocí 15. července, poté
následovala montáž zařízení a vše bylo dokončeno
15. srpna 2013.
Zajímavé herní prvky pro nejmenší i větší děti dodala firma
ARX Trade spol. s. r. o. Dražkovice.
Hřiště je otevřeno každý den od 8.00 do 20.00 hodin
a celý prostor je zabezpečen proti vandalům kamerovým
systémem. Kromě tohoto hřiště byly ještě doplněny
o další herní prvky hřiště v Dražkově, na sídlišti
Šmoulov a hřiště v Zámostí.
Doufám, že tento nový areál bude maximálně využíván
a bude sloužit našim nejmenším k jejich spokojenosti.

Foto – Miroslava Holečková

Martin Staněk
starosta města Sezemice

www.sezemice.cz
Základní škola se hlásí
ŠKOLA SE HLÁSÍ
Poslední školní měsíc byl nabitý mnoha školními akcemi. Žáci se snažili
vylepšit si známky na vysvědčení, jezdili na výlety, navštěvovali městskou
knihovnu, někteří se se školou loučili přespáním ve škole. Vyhodnocovala
se sbírka víček od PET lahví na pomoc malé Justýnce, která potřebuje finanční prostředky na nákladnou léčbu Williamsova syndromu. Do sběru
víček se zapojilo 67 dětí z 11 tříd, které nasbíraly 92 709 víček. Pro Justýnku získaly 5 563 korun. Děti mohou doma víčka shromažďovat i nadále, protože po prázdninách bude vyhlášený druhý ročník této soutěže.
Vyvrcholením konce školního roku byla školní akademie, jejíž realizaci
měla na starosti paní učitelka Lenka Šturmová. Do programu školní akademie se se svými učiteli zapojily všechny třídy prvního stupně, některé
třídy druhého stupně a pěvecký sbor Rolnička. Vystoupení žáků proběhlo
ve dvou představeních ve čtvrtek 20. června. Na dopolední program se
kromě žáků a rodičů přišly podívat i děti z mateřské školky. Odpolední
vystoupení bylo určeno především rodičům, prarodičům a bývalým žákům
školy. Vystoupení žáků byla rozmanitá, diváci mohli zhlédnout různá taneční a hudební vystoupení, dozvědět se více ze života včel a činnosti
zaměstnanců letiště, zabrousili jsme také do české historie, angličtiny
a hodin tělocviku. Program také osvěžil taneční kroužek školní družiny.
Představení uváděl moderátor pardubického rádia pan Novotný. Všechna
vystoupení byla odměněna velkým potleskem.
Další velkou akcí bylo již tradiční vyřazování žáků devátých tříd, které proběhlo ve středu 26. června v sále Sezemického domu. Na tuto akci se
žáci a jejich třídní učitelky pečlivě připravovali. Žáci 9. A společně se svou
třídní učitelkou Janou Plecháčkovou secvičili taneční vystoupení a žáci 9. B
pod vedením třídní učitelky Marie Krátké předvedli vystoupení složené ze
scének, tance, hudby a mluveného slova. Slavnostní večer zahájili dva žáci
9. tříd – Terezie Matysová a Miroslav Vondrouš, poté následovala prezentace fotek a vystoupení obou tříd. Následně byla žákům předána vysvědčení za přítomnosti pana ředitele Jiřího Březiny, pana starosty Martina
Staňka, pana místostarosty Vlastimila Plecháčka a členky zastupitelstva
města paní Zdeny Karlové. V průběhu večera vystoupila i část pěveckého
sboru Rolnička se sólovým vystoupením žákyně 9. A Karolíny Svatoňové.
Na závěr večera žáci poděkovali svým učitelům a rozloučili se s nimi.
Děkujeme městu Sezemice za zapůjčení sálu
k důstojnému průběhu obou akcí
Určitě vás zajímá, na které střední školy se v dnešní době děti
hlásí. V přehledu se můžete podívat na seznam škol a počty žáků,
kteří na tyto školy nastoupí.
• Gymnázium Pardubice-Mozartova ul. – 1
• Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice – 1
• První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové – 2
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – 1
• Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice – 2
• Střední průmyslová škola chemická Pardubice – 6
• Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové – 1
• Střední škola automobilní Holice – 5
• Labská hotelová střední odborná škola Pardubice – 2
• SŠ potravinářství a služeb Pardubice – 2
• Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové – 1
• Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Pardubice – 5
• Střední zdravotnická škola Pardubice – 1
• SOU zemědělské Chvaletice – 1
• SOŠ elektrotechnická a strojní SOU Pardubice – 3
• SŠ zahradnická a technická Litomyšl – 1
• Základní a Střední škola Bohemia Chrudim – 1
Víceletá gymnázia po páté třídě:
• Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice – 3
• Gymnázium Pardubice – 1
Děti ze školní družiny navštívily ZOO ve Dvoře Králové. Dále v družině proběhl „Psí týden“, kdy děti také sledovaly vystoupení labradorky cvičené
na canisterapii.
Vysvědčení byla rozdána, děti si užívaly zasloužených prázdnin, učitelé čerpali dovolenou, ale škola nespala. Proběhlo zde mnoho změn.
Na všechny bude v září čekat kompletní počítačová učebna, která byla
pořízena ze Šablon MŠMT v hodnotě téměř jednoho milionu korun. Dále
byly zakoupeny tři keramické tabule s lehkým a tichým posunem s přibližně 6 m2 plochy k popisu, ve čtyřech třídách a v kanceláři školy jsou nové
podlahy, v prvních a v šestých třídách se malovalo a v kuchyni se kromě
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malování měnily rozvody teplé vody. Na žáky šestých tříd čekají i nové
desky lavic a židlí. V přízemí druhého stupně bylo vybudováno nové sociální zařízení. Pod oběma schodišti byly upraveny úložné prostory. V areálu
školy se také vybudovala nová kanalizace, byl upraven příkop pod učebnou fyziky a prostor kolem kolárny byl opatřen novým zábradlím, plotem
a brankou. V atriu školy byla opravena dlažba a byl postavený zastíněný
prostor pro výuku žáků prvního stupně. Na děti ze školní družiny bude
čekat zděné pískoviště. Ke škole přibude také nové parkoviště. Na správní
zaměstnance čekal jako každý rok generální úklid školy a příprava areálu
na nový školní rok.
Další informace o činnosti školy se dozvíte na internetových stránkách
www.zssezemice.cz.
Mgr. Stanislava Plecháčková

Prázdniny v knihovně
LETNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Pod pojmem prázdniny si určitě většina z vás vybaví volný čas. Čas, jež
někdo tráví sportem, jiný relaxací či odpočinkem. Někteří z vás s knihou
v ruce, ať už doma v pohodlí nebo na dovolené. Jak jste si mohli všimnout,
knihovna na vás myslí i o letních prázdninách. Po celou dobu prázdnin je
vám k dispozici v její nezměněné otevírací době, tak jak tomu je po celý
rok. Čtenáři i návštěvníci knihovny mohou tak využívat veškeré služby,
které knihovna poskytuje. Novinkou je i pořádání počítačového kurzu
pro seniory zdarma. Jde o spolupráci s nadačním fondem Lívie a Václava
Klausových. Konat se bude od 2.–5. září 2013 v Sezemickém domě v dopoledních hodinách. Z důvodu velkého zájmu o počítačový kurz můžete
využít také výuku počítačové gramotnosti, kterou v knihovně v průběhu
celého roku nabízíme. Pro maminky a jejich nejmenší tu máme stále klub
Betlémáček, který vás i nadále zve na společné akce, hry i posezení. Jak
vidíte, knihovna je tady stále pro vás. Letní prázdniny se pomalu přehouply do své druhé poloviny. Proto svoje myšlenky pomalu ale jistě poutáme
k novému školnímu roku, který bude také plný akcí spojených s knihami.
Namátkou vybereme dětské, akce jako Přivítání školního roku na hřišti,
Besedy nad novými knihami a tradiční akce pro základní a mateřské školy. Dále Vás samozřejmě budeme těšit novinkami ze všech žánrů, jako:
J. Case – Maska smrti, K. Follett – Pád Titánů, Zima světa, R. Fulghum
– Vzpomínky na jedno dobrodružství, J. Collins – Plavba za všechny prachy, R. Alsanea – Děvčata z Rijály, P. G. Wodehouse – Dívka v modrém,
J. Deveraux – Splněná přání, B. Small – Divoška z hranice, L. Šimánek
– Cestování je můj život, dále pokračování Kamera na cestách 16 díl.
Pro velký úspěch bestselleru Padesát odstínu šedi či Padesát odstínu
temnoty jsme zakoupili další knihy s erotickou tématikou, jako R. Miller
– Nahá či K. tailor – Barvy lásky. Pro dětské čtenáře máme krásné pohádky,
povídky a další pokračování ság o upírech a vlkodlacích. V dětském oddělení najdete krom knižního fondu i koutek s hračkami, které postupně
doplňujeme a obměňujeme. Zatímco si budete vybírat svou knihu, děti
si můžou hrát a vyzkoušet interaktivní knihy, které tu máme k dispozici.
Přijďte se na nás podívat, ať už to bude za účelem půjčení knihy, kopírování, či rozptýlení vašich dětí v dětském koutku. Budeme se na vás těšit,
a to nejen v knihovně, ale i třeba při akci nazvané Loučení s prázdninami,
která proběhne poslední srpnový pátek. Přejeme vám všem krásný zbytek
letních prázdnin a dovolených.
Za knihovnu
Iva Říhová a Petra Procházková
POZVÁNKA
Komise pro občanské záležitosti vás zve na tradiční posezení se
seniory, které se koná 29. 10. 2013 v 17.00 hod. v sále radnice,
Husovo nám. 790, Sezemice.
K poslechu i tanci hraje DECHOVKA PŘELOUČ.
KPOZ
PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ
Myslivecké sdružení „Labská Sezemice“, ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem pořádá v sobotu 14. září Podzimní zkoušky ohařů.
Zahájení v 9.00 hodin v Kladině, polní práce budou probíhat po skupinách v okolí Sezemic, zhruba mezi 12.00–15.00 hodinou bude možno vidět divácky atraktivní zkoušky z vodní práce na kladinské nádrži.
Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků proběhne asi v 16.00 hodin.
Po celý den je zajištěno občerstvení.
Sezemičtí myslivci srdečně zvou všechny přátele přírody a kynologie k návštěvě této akce.
Miroslav Jeník

www.sezemice.cz
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61. Sezemická lávka

Foto – Jana Štípková

přilákala stovky diváků

K sezemickému pouťovému víkendu patří neodmyslitelně také sezemická lávka. Již po jednašedesáté změřili
své síly malí i velcí odvážlivci na jízdě přes řeku Loučnou
na kole i na trakařích. A že jich letos bylo. Jízdu na kole
si vyzkoušelo ve dvou kategoriích 38 jezdců, jízdu na trakaři absolvovalo dokonce 50 dvojic. A tady jsou výsledky.
Nejdéle se na lávce s kolem udržel v čase 33,97s známý matador Tomáš Karel, v mladší kategorii do 12 byl
nejlepší Martin Mimra v čase 14,5 s. Naopak nejrychleji doslova přelétla lávku na trakaři dvojice Tomáš Karel
a František Lingr v čase 27,09 s.
Poprvé byly rozdávány také kromě více než 50 cen krásné
poháry. Jména vítězů v obou disciplínách budou zdobit
navíc velké putovní poháry starosty města Sezemice
Martina Staňka. Poháry čekaly i na vskutku originální
masky a také na nejmladšího účastníka. Velké poděkování patří všem partnerům této akce.
Letošní lávka měla i bohatý doprovodný program. Děti
mohly využít zdarma skákací hrad od Honzy Rochla, bazének s vodou, mohly si vyzkoušet i sezemickou lávku
na suchu. Malé i velké přilákal i vložený závod o ceny
na matracích z břehu na břeh. Malování na balónky pro
děti a diplomy pro všechny soutěžící namaloval známý
malíř Jan Honza Lušovský. Pohár s cenou čekal také

na nejlepšího močáka, tedy na jeho výrobce pana Srazila. Pivo a limonáda tekly proudem, Osvěžení na břehu využila většina z přítomných i prostřednictvím míchaných
nápojů barmana Petra Hurty. Aby taky ne, voda měla
teplotu jenom 16 stupňů, ale vzduch minimálně 30.
O zábavu nebyla v žádném případě nouze. Pobavili se
opravdu snad všichni a my věříme, že, poprvé ve spolupráci s městem, jsme pokračování této výjimečné sezemické tradice snad zvládli. Program moderovala již
po několikáté velice vtipně Petra Procházková. Tahání
kol a trakařů z vody zajišťoval mnohdy až akrobatickými výkony fotbalový sekretář Filip Mezera. Na přesný čas
zase bedlivě dohlížel předseda Spartaku a ředitel závodů
Luboš Krejčík. Poděkování patří řadě dalších, zvláště pak
Petrovi Málkovi. Fotbalistům pak rozhodně přejeme, aby
si co nejdříve konečně zvolili své vedení a příště se už
nenaplňovalo známé – o nás bez nás. Celé vstupné patří
právě jim a věříme, že bude dobře využito ve prospěch
hlavně těch nejmladších.
Poháry a ceny jsou rozdány. Lávka je už rozebrána, v řece
Loučné se už zase prohánějí jen sezemické nutrie a my se
už těšíme na další ročník.
Marie Schillerová
zastupitelka města Sezemice

www.sezemice.cz
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Komise sociální a zdravotní pořádá:

SPLATNOST POPLATKU za používání systému TKO
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2013 druhou polovinu poplatku TKO, případně poslední možnost uhradit poplatek TKO
na rok 2013 v plné výši. Výše poplatku na rok 2013 činí 500 Kč / osobu,
platba za 2. pololetí činí 250 Kč / osobu.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo zaplatit převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p.
Bc, Hana Volfová, tel. 466 741 015
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – změna
V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 odst. 1, písm. f) a odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět
vítání občánků z iniciativy městského úřadu. Iniciativa musí vycházet ze
strany rodičů dítěte.
Vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích má dlouhodobou tradici
a vždy byl velký zájem o tuto akci, o čemž svědčí stoprocentní účast všech
rodičů a příbuzných nově narozených občánků.
Pokud budou chtít rodiče své miminko slavnostně přivítat do života
na Městském úřadu v Sezemicích, bude nutné, aby oba rodiče požádali písemnou formou o zajištění účasti jejich dítěte na vítání občánků na Městském úřadu v Sezemicích, v žádosti uvedli osobní údaje dítěte a podepsali
prohlášení o tom, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů svého dítěte
k výše uvedenému účelu. Dále bude zapotřebí předložit rodný list dítěte
a občanské průkazy obou rodičů.
Podrobné informace je možné získat na matrice Městského úřadu
Sezemice, číslo telefonu 466 741 017.
Komise pro občanské záležitosti

v sobotu 19. října 2013 od 7.30 do 14.00 hodin

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
ve víceúčelovém sále Sezemice

Sbírka: šatstva, ložního prádla, věcí do domácnosti
SKAUTI srpen
Kapitán Hook poražen, Země Nezemě zachráněna!
Jako každý rok, i tento skauti vyrazili na letní tábor. Po přibližně 15 letech jsme museli opustit tábořiště u Zelenecké Lhoty a vydali jsme se
do blízkosti Broumovských skal na tradiční tábořiště pardubických skautů,
na Kozinek. Tábořiště obklopené lesy i řekou Metují bylo tak kouzelné
jako Země Nezemě, kam celý tábor přenesl Petr Pan, aby mu děti pomohly porazit odvěkého nepřítele, kapitána Hooka.
Děti přespávaly v podsadových stanech, jedly z ešusů, naučily se jak
rozdělávat oheň mnoha způsoby bez sirek, lovily poklad z pirátské lodi
a zkusily si i vařit na ohni. Než byli Petr Pan s vílou Zvonilkou zachráněni,
děti absolvovaly několik výprav (na jedné dokonce někteří ušly za den
neuvěřitelných 38 km) v krásném prostředí Broumovských stěn. Ani náhlé
přívalové deště nedokázaly spláchnout dobrou náladu a úsměv z tváří.
A ačkoli jsme se domů vraceli unavení a mokří, všichni se již těšíme na příští tábor.
Děkujeme všem rodičům za podporu

Narozeníček
Březen 2013: Tereza Eva Holubová
Květen 2013: Vanessa Radová
Ondřej Keřka
Marie Pazderová
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.

Hledáme nový domov

Info pro pejskaře

Řízením osudu jsme se ocitli v Sezemicích. Strážníci Městské policie nás umístili do záchytných kotců a nebo odvezli do útulku. Naši
původní páníčci nás asi nehledají nebo nechtějí hledat. Moc rádi
bychom ale našli novou rodinu, měli svůj pelíšek a milující páníčky.
Nechcete nás? Moc prosíme.

Prázdniny končí, ale těmto pejskům snad nový život začíná. Moc
děkujeme. Více informací získáte na oddělení Městské policie Sezemice.

Marie Schillerová, zastupitelka města Sezemice
Kříženec labradora
cca roční štěně labradora – kluk, velice poslušný – venčí se dokonce
bez vodítka, milý - podle strážníků MP – takové zlatíčko… určitě by si
zasloužil pevné zázemí nového domova...

Dědek
Asi 13letý kříženec – už sice
není nejmladší, ale rozhodně je
na svůj věk velice čilý… je hodný, milý a moc rád by dožil svůj
život obklopen láskou...

Kříženec teriéra
Asi 4letý kluk se objevil uprostřed Sezemic, sympaťák s krásnýma, ale smutnýma očima,
zatím se o něj taky nikdo nepřihlásil… umístěný je nyní
v útulku a čeká… jestli hledáte
prima parťáka, tak jste ho právě
našli…
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Informujeme
TJ SPARTAK – ODBOR SPORT PRO VŠECHNY
... o prázdninách...
– v červenci pro rodiny s dětmi týdenní pobyt v Hustopečích spojený s cyklovýlety krajem vinic
– od 11. do 16. srpna pro mládež od 6 do 16 let Letní pobyt v penzionu
Verner v Deštném v Orl. horách
Pobyt plný nejen soutěží, her, pěších túr, koupání se, potápění, využití lanového centra, horolezecké stěny, trampolíny, ale i jízda na koních,
ukázková hodina výcviku policejního psa, seznámení se s prací hasičů.

... po prázdninách...
Opět začíná cvičení v tělocvičně Základní školy Sezemice:
žactvo mladší
pondělí
17.00–18.30 hod.
žactvo starší
čtvrtek
17.00–18.00 hod.
žáci
pátek
17.00–18.30 hod.
muži
úterý
20.00–21.00 hod.
pátek
19.00–20.00 hod.
20.00–21.00 hod.
relaxační cvičení
úterý a pátek
17.00–18.00 hod.
zdravotní cvičení
úterý
18.30–19.30 hod.
karate
středa
18.00–19.30 hod.
čtvrtek
19.00–20.00 hod.
rodiče a děti 3–6 let
čtvrtek
17.00–18.00 hod.
bude upřesněn čas dle dohody se školou
rodiče a děti 2–3 roky
orienty pro maminky s dětmi neděle
16.30–17.30 hod.
moderní tanec
neděle
15.00–16.00 hod.
aerobní a kondiční cvičení pro ženy a dívky
pondělí
18.30–19.30 hod.
středa
19.30–20.30 hod.
čtvrtek
19.30–20.30 hod.
florbal
neděle
18.30–20.00 hod.
Více informací na MT 728 439 895 či remanna@seznam.cz
Anna Remešová
MLADÍ HASIČI SEZEMICE
Dva měsíce, které děti tráví na dovolených, táborech, u babiček a dědečků, prázdniny plné vody, zážitků a zábavy pomalu končí.
A co čeká mladé hasiče v nadcházející sezóně 2013–2014? Děti začnou
každý pátek trénovat, a aby zúročily to, co se naučily, čekají je závody, kde
zabojují o co nejlepší místo. První takováto soutěž čeká na děti v Čeperce.
Další soutěž je potrápí na domácí půdě, tudíž v Sezemicích, a ta proběhne
28. září 2013 na tréninkovém hřišti za Spartakem. V průběhu roku na děti
budou čekat přednášky a výlety.
Pokud i Vaše dítě se k nám chce připojit, něco se naučit a na závodech
zabojovat, není nic snazšího, než se přijít podívat na kroužek, jak probíhá. Trénuje se od září každý pátek od 16.00 hodin. Rádi Vám zodpovíme
všechny Vaše dotazy.
Hasiči Sezemice
POHÁDKOVÝ POCHOD
Srdečně Vás zveme na 5. ročník Pohádkového pochodování!
I letos se ve Veské uskuteční oblíbená akce pro rodiče s dětmi:
Pohádkový pochod 21. 9. (prezentace 9.00–11.00hod. v DC Veská)
a Noční pochod 12. 10. (prezentace 18.30–20.00hod). Letos se pochody uskuteční za podpory programu Think Big a Nadace O2.
Zároveň uvítáme dobrovolníky (nejčastěji z řad studentů) pro kariéru pohádkových bytostí, prosím o nahlášení na emailu:
peggy.kaja@gmail.com nebo telefonu 721 801 739

- víkendová grilování
- PIZZA, udírna
- Rychtář 11°,
limo, džusy atd.
- jezdění na koních
pro děti i pokročilé
- badminton, petangue,
volejbal, hřiště

www.sezemice.cz
Střelci
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Jak jsme vás v minulém čísle informovali, koncem června se mladí střelci
L. Hrobařová, K. Málková, J. Forman, O. Kamenický a trenér F. Čihák zúčastnili ve Zlíně VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR, kde reprezentovali Pardubický kraj. Slušně si vedl pistolář J. Forman. Ve své disciplíně VzPi
40 ran postoupil ze základního závodu do finále, kde skončil na 7. místě.
I puškařka L. Hrobařová si v disciplíně VzPu 40 ran vstoje vybojovala účast
do finálového rozstřelu a obsadila pěknou 6. příčku. Další naši účastníci si
také nevedli nejhůře. Pro pistolářku K. Málkovou deváté místo a puškaře
O. Kamenického desáté místo jsou dobrá umístění.

První prázdninový týden patří naše střelnice dětem. Pro 18 dětí se opět
uspořádalo letní soustředění. Všichni organizátoři se snažili, aby se dětem na soustředění líbilo a nevznikly žádné zádrhele. Trenéři se zaměřili
na zlepšení techniky střelby a na fyzickou přípravu, která u některých jedinců silně pokulhávala. I kuchaři se všemožně snažili uspokojit hladové
(někdy i mlsné) strávníky a senzační maminky nám přivezly plné plechy
dobrých buchet. A aby nebylo jenom u práce, zbylo plno času i na zábavu. S. Hozáková připravila pro děti různé dovednostní úkoly na čas roztroušené po celém place střeliště: přetahování lanem, střelba na cíl z luku
a praku, přenášení břemene, vrhání nožů. Všichni vzorně plnili dané úkoly.
Po součtu bodů byli všichni odměněni malými dárky. Každý den se také
hrála oblíbená vybíjená. Poslední sobotní večer jsme spolu s dětmi a jejich
rodiči strávili na střelnici. Zapálil se táborák, opékaly se buřtíky, povídalo
se, hudebníci se chopili svých nástrojů – kytar – a začali hrát a zpívat.
Příjemný večer utekl jako voda a tak šup do spacáků a spát. Ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale nedalo se nic dělat. Ještě se odstřílely poslední
závody, začalo se uklízet a hodnotit průběh soustředění. Podle záznamů se
nejlepším střelcem soustředění stal J. Puhlovský a skokanem soustředění
N. Licková. Pro všechny děti jsme měli připraveny tašky s malými dárky a to
byl konec soustředění. S mladšími střelci se uvidíme až v září, ale pro ty
starší bohužel nic nekončí. Budou se dál zúčastňovat střeleckých soutěží
v Plzni, Ostravě, Ostroměři, Poděbradech, Luži. V sobotu 13. 7. na domovské půdě jsme odstříleli 27. ročník „Štíty města Sezemic“.

V kategorii LM 60 ran muži + junioři si J. Novák vystřílel pěkné 4. místo
za 555 bodů. V kategorii SM 60 ran ženy + dorost O. Kamenický vystoupil
na 3. příčku za 562 bodů, K. Procházková byla pátá, V. Štěrbová šestá,
J. Adamová sedmá, L. Vyhnálková jedenáctá a S. Hozáková dvanáctá.
Mezinárodního mistrovství Polska ve Wroclavi se zúčastnil i T. Čihák.
Perfektním nástřelem 624,3 body si zajistil 2. místo na stupních vítězů. Jak
puškař T. Čihák, tak i pistolář J. Forman odváděli na důležitých závodech
(v Mnichově, v Suhlu, ve Francii, v Polsku) slušné střelecké výkony a tak byli
oba dva nominováni na Mistrovství Evropy do chorvatského Osjeku.
Je to pro sezemický klub velký úspěch. Proti sobě měli o hodně silnější
a zkušenější soupeře, ale kluci se přesto snažili podat co nejlepší výkon.
Upozorňujeme zájemce o střelbu, že je změněna provozní doby:
pondělí od 10–18 hod.
čtvrtek od 15–18 hod.
SSK Sezemice
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POSTUP MEZI PROFESIONÁLY
Takto by se nechal charakterizovat úspěch Michala Brutara ze Sezemic.
Ve fotbale se mu podařilo postoupit mezi profesionály. Před začátkem
soutěžního ročníku 2013/2014 se stal delegátem pro soutěže Gambrinus
liga a Fotbalová národní liga. Jestli se jedná v tuto chvíli o vrchol jeho kariéry, nebo časem třeba Michal postoupí mezi delegáty UEFA ukáže až
čas. V každém případě moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

TJ SPARTAK SEZEMICE PODZIM 2013 – KOPANÁ
Datum Den
28. 8.

ST

31. 8.

SO

1. 9.

NE

2. 9.

PO

3. 9.

ÚT

7. 9.

SO

8. 9.

NE

9. 9.

PO

10. 9.

ÚT

14. 9.

SO

15. 9.

NE

17. 9.

ÚT

19. 9.

ČT

21. 9.

SO

22. 9.

NE

23. 9.

PO

24. 9.

ÚT

28. 9.

SO

29. 9.

NE

2. 10.

ST

3. 10.

ČT

5. 10.

SO

6. 10.

NE

7. 10.

PO

8. 10.

ÚT

12. 10.

SO

13. 10.

NE

14. 10.

PO

18. 10.

PÁ

19. 10.

SO

20. 10.

NE

26. 10.

SO

27. 10.

NE

2. 11.

SO

3. 11.

NE

ÚZ
A–tým

ÚZ
B–tým

ÚZ
Dorost

ÚZ
ÚZ
ÚZ
Starší žáci Mladší žáci El. do 10

ÚZ
El. do 8

18.00
Miřetice
14.45
Řečany n. L.

17.00
Řečany n. L.
17.00
Jaroslav

9.30
11.15
H. Městec H. Městec
17.00
Moravany
17.00
Nemošice

17.00
Pardubičky B
17.00
Zámrsk

10.30
Živanice
17.00
Dašice
17.00
Mnětice
17.00
Dražkovice

17.00
Mnětice

9.30
Slatiňany

11.15
Slatiňany

14.45
Hr. Týnec
16.30
Rosice
16.30
Slovan Pce
16.30
Torpedo

10.30
Bukovka

11.15
9.30
Hor. Jelení Hor. Jelení

16.30
Dobříkov
17.00
Opatovice
17.00
Hor. Jelení
16.30
Přelouč B

14.15
9.30
Moravany Prosetín

11.15
Prosetín

16.30
Ředice
16.30
FK Pce
17.00
Horní Jelení
11.15
13.30
9.30
Slatiňany H. Městec H. Městec

16.00
Nasavrky
16.00
Mikulovice

17.00
Roveň
17.00
Mikulovice
16.00
V. Mýto B

13.45
Stolany
16.00
Ostřetín
17.00
Dašice
16.30
AFK SKP

15.30
Rosice n. L.

9.30
11.15
Slatiňany Slatiňany

13.15
15.30
St. Hradiště B Prosetín
12.00
9.30
11.15
14.30
Chroustovice
St. Hradiště Horní Jelení Horní Jelení
14.30
V. Chvojno
14.00
11.45
Roh. Bělá
Rváčov
14.00
Litětiny

jednoduchý text – Sezemice venku
tučně – Sezemice doma

Torpedo – hřiště Mnětice

www.sezemice.cz
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Inzerce

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Vít Centner
533 22 Býšť 150

tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Nejvyšší čas na seřízení a vyčištění plynového spotřebiče před nastávající
sezonou

UŠETŘÍTE NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
• roční prohlídky kotlů – záruční i pozáruční servis kotlů
• uvedení do provozu: Vaillant, Thermona, Baxi, Chaffoteaux, Dakon,
Protherm, Immergas, Hermann
• seřízení kotle (správné seřízení je úspora pro vás)
• měření netěsnosti úniku plynu (okamžité odstranění netěsnosti)
• výměna kotlů
Tomáš Chmelík
tel.: 602 698 977
chmelik21@seznam.cz
www.rtenergo.cz

Jaroslav Šolc
tel.:775 635 767
servis.solc@seznam.cz
www.rtenergo.cz
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