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č. 4/2014 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

62. ročník Sezemické lávky foto Jana Štípková



Přátelé, sousedé, spoluobčané!
Pojďme si ověřit, že se dokážeme opřít jeden o druhého! Jak by bylo hezké vědět, že si umíme navzájem 
pomoci, stmelit se, sloučit se? Pokud to dokážeme, můžeme návázat na zvyky, které se v našem městě kdoví 
proč dávno nekonají např. masopust, máje, atd...  Pojďme pro to společně něco udělat! A proč nezačít rovnou 
dobrou věcí?!

Benefiční koncert,
 jehož výtěžek věnujeme kamarádovi, spoluobčanovi, sousedovi a Sezemákovi - Jakubovi Provazníkovi.

Jakub ve 22 letech přišel kvůli rakovině o nohu. Rakovina mu ale nevzala jen nohu, ale i jeho velký koníček - 
běhání. Pojďme uskutečnit jeho velký Sen, a to zaběhnutí Beskydské sedmičky. Aby se toto podařilo, musí 
Jakub tvrdě trénovat a aby mohl trénovat, potřebuje speciální protézu.

PotŘeBUJeMe VÁS!
Bez toho, abychom se my, Sezemáci, zvedli ze židle, to ale nepůjde! Co by mohlo být 
lepší, než přispět na dobrou věc a vědět, že se o sebe se svými sousedy můžeme opřít?

Sbírka pokračuje i když se finanční prostředky na protézu už vybraly. Pojďme  
kubovi pomoci ještě ke zkvalitnění jeho života.

kdo chce, hledÁ zPůSoB, kdo nechce, hledÁ důVod. 

nikdo z nás si ani nechce tuto situaci na vlastní kůži představit. O to víc by nás 
jistě těšilo, kdyby nám chtěl někdo pomoci. Pár stovek nám proto příjde jako to 
nejmenší, co pro někoho, kdo to opravdu potřebuje, můžeme udělat! Proto akce 
Sezemák Sezemákovi!

www.jakubprovaznik.cz

kdy:  sobota 20. září 2014
kde:  sportovní areál TJ Spartak Sezemice
Program:

vstupné: DobrovoLnÉ – minimálně 50 kč
Prvních 500 účastníků platících více než 200 kč dostane na památku silikonový náramek s logem akce.
v případě nepříznivého počasí  se bude akce konat v sále Sezemického domu.

1st Stage  
(velké pódium)

2nd Stage 
(malé pódium)

aLkEHoL 19:00 - 20:00
Memphis 20:30 - 21:00
kabát -Tribute 21:30 - 23:00
naTřiJe 23:30 - 00:30
 

Folk Stones 18:00 - 18:45 
vypuštěné koupaliště 20:00 - 20:30 a 21:00 - 21:30
sešLoST 23:00 - 23:30 a 00:30 - 01:00

ezemák
Sezemáci ve spolupráci s  městem  Sezemice vás zvou na akci
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Sezemákovi
Přátelé, sousedé, spoluobčané!

Pojďme si ověřit, zda se dokážeme opřít jeden o druhého. Jak by bylo hezké vědět, že si dokážeme navzájem pomoci, stmelit se, 
sloučit se. Pokud to dokážeme, můžeme navázat na zvyky, které se v našem městě, kdoví proč, dávno nekonají, např. masopust,  
máje a další…
Pojďme pro to společně něco udělat. A proč nezačít rovnou dobrou věcí? 

Benefiční akcí pro JakuBa provazníka
Benefice proběhne na podporu lepšího života pro Jakuba Provazníka. Jakub je občan Sezemic. Ve svých 22 letech přišel kvůli rako-
vině o nohu. Kuba předtím, než mu rakovina vzala nohu, sportoval. Jeho největším koníčkem bylo běhání. Avšak obyčejná protéza, 
kterou teď má, je bohužel pro sport nevyhovující. Proto sháněl finanční prostředky, aby si mohl pořídit zcela speciální protézu. S ní 
chce zdolat jednu velkou výzvu – uběhnutí závodu Beskydská sedmička (90 km tvrdým terénem Beskyd). Díky benefiční akci kona-
né v Dubinském autoservisu, kterou zorganizovala paní Tomášková a manželé Ministrovi, se vybralo neuvěřitelných 185 000 kč.
Také díky dobrým lidem, kteří Jakubovi přispívají průběžně na účet vytvořený na koupi protézy, už má Jakub dohromady vybráno 
něco kolem 240 000 Kč. Je to opravdu super. Na protézu už má. Ale to neznamená, že další peníze nebude potřebovat.
Proto věříme, že se všichni sejdeme na hřišti a dokážeme ještě vybrat další velký obnos peněz na zkvalitnění Jakubova života.

CO VY NA TO? Dokážeme, že nejsme jen pomlouvační závistivci?

www.facebook.com/sezemaksezemakovi
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Život kolem nás…

Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
vedení Města Sezemice pokračuje vloni započaté snaze o zlepšení tváře 
města a snaží se tak přispět k větší spokojenosti občanů.
I letos se podařilo opravit několik místních komunikací a chodníků. Jed-
nalo se o chodník před knihovnou, úpravu plochy před prodejnou u pošty 
a rozsáhlá oprava chodníku na Tyršově náměstí. Rozsáhlou rekonstrukcí 
prošla i spodní část hřbitova v prostoru kolumbária, včetně vybudování 
rozptylové loučky. 
Snahou je též nezapomínat na spoluobčany z přisloučených obcí. Na zá-
kladě besed, které se staly dobrou tradicí a příležitostí prodiskutovat po-
třeby a přání místních občanů, se podařilo doplnit dětské hřiště v Dražko-
vě, vybavit dětský koutek a opravit prostor před autobusovou zastávkou 
v Lukovně. Nově je vybudováno dětské hřiště ve Veské a obnoveno dětské 
hřiště ve Velkých Kolodějích včetně vybudování zpevněné plochy pro růz-
né druhy sportů. Podařilo se zajistit částečnou opravu silnice mezi Kladi-
nou a Sezemicemi. 
Stranou nezůstává ani starost o majetek města. Mimo drobnou pravidel-
nou údržbu městských objektů se podařilo opravit část střechy a obnovit 
nátěry na domě s pečovatelskou službou na Tyršově náměstí.
V tomto roce se dále podařilo projektově zajistit případné rekonstrukce 
komunikací na Tyršově náměstí, ulice Počapelská a místní komunikace 
v Počaplech – chalupách. Ve snaze být připraveni urychleně reagovat na 
případné vypsání dotačních titulů budeme dále pokračovat v projekto-
vých přípravách. Jedná se např. o zbudování chodníku z ulice Družstevní 
směrem do centra. Dále byla zintenzivněna jednání s majiteli pozemků 
pro možnost zbudování cyklostezky z Počapel do Sezemic vedle velmi 
frekventované silnice Kunětice – Sezemice. Projektová dokumentace bude 
zhotovena i na cyklistickou stezku ze Sezemic do Kladiny, na bezpečnost-
ní chodníky v Lukovně, Kladině a Veské.
Na velmi dobré cestě je také vybudování nové sítě bezdrátového rozhlasu 
v rámci projektu „Varovný systém Města Sezemic“ za pomoci dotace od 
Ministerstva pro životní prostředí ČR. Tento projekt by měl být dokončen 
na jaře roku 2015 a měl by rozhlasem pokrýt celé území Sezemic a při- 
sloučených obcí.
V neposlední řadě se snažíme i o zlepšení využití volného času a propa-
gaci našeho města. Pokračujeme ve zkulturňování prostoru za hřištěm 
na břehu Loučné a Zadní Lodrantky. V rámci těchto aktivit umisťujeme 
za finanční podpory Pardubického kraje informační tabule s popisem pa-
mátek našeho města a tabule s mapami Sezemic. Mapu města naleznete 
i na mapovém portálu na webu Města Sezemice. Další akcí ve spoluprá-
ci s Pardubickým krajem bude i výměna oken u památkově chráněného 
objektu č. p. 92 na Husově náměstí a oprava pomníku mistra Jana Husa.

Martin Staněk, Starosta města

Bioodpad
Vážení spoluobčané,
jak jste již možná všichni zaznamenali, tak během měsíce června 2014 
město Sezemice ve spolupráci se společností SmP-Odpady a. s. rozjelo 
službu odděleného sběru bioodpadu.
Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (trávu, listí, 
ovoce, zeleninu apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit 
odkládání tohoto odpadu různě po Sezemicích a následně pak na sklád-
ky. Odpad je ukládán do zapůjčených nádob (compostainerů 140 l) a ná-
sledně odvážen na kompostárnu v Dražkovicích, kde bude tento materiál 
zpracován na kvalitní kompost. 
V první fázi pilotního projektu se tato nabídka týká pouze občanů města 
Sezemic bez přisloučených částí Lukovna, Dražkov, Kladina, Velké Kolodě-
je, Počaply a Veská. Jedná se o nadstandartní službu pro občany, proto ji 
nelze zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Roční příspěvek na tuto službu bude činit 300 Kč na nádobu a rok. 
pro rok 2014 je tento příspěvek stanoven na 200 Kč. 
Každý účastník zapojený do projektu navíc získá možnost odbě-
ru 50 kg/rok kvalitního kompostu na kompostárně v dražkovicích 
zdarma.
Proto je zarážející, že kolem kontejnerů na tříděný odpad se poslední do-
bou hromadí pytle naplněné posekanou trávou. Barevné kontejnery v naší 
obci byly zřízeny na tříděný odpad a rozhodně neslouží k zakládání malých 
černých skládek, kde klidně někteří z nás odloží posekanou trávu, kočá-
rek, nábytek či starou vysloužilou televizi. Naši pracovníci technické sku-
piny denně musí odvážet tento odpad a zaplatíme to my, občané města 
Sezemice, protože nám rostou náklady v odpadovém hospodářství, což 

se projevuje při výpočtu místního poplatku za provoz systému shromaž-
dovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Proto nebuďme lhostejní ke svému okolí. Když pomineme ná-
klady spojené s odstraněním odpadu, určitě všichni máme zájem na tom, 
aby v našem městě byl pořádek a čistota. Pokud jsme svědky takového 
konání, můžete sami upozornit, že se tento občan chová neukázněně 
a nebo tuto událost nahlásit na životní prostředí Městského úřadu nebo 
přímo na služebnu Městské policie, protože takovéto jednání je v rozpo- 
ru s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 o nakládání s odpady a se 
Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Určitě všichni víme, že Město Sezemice má sběrný dvůr v Dukelské ulici 
(směr Lukovna), který přijímá od občanů s trvalým pobytem na území měs-
ta Sezemice zdarma tyto odpady: papír, sklo, velkoobjemový odpad 
do limitu 100 / kg / občana / měsíc. Nebezpečný odpad vyjma barev 
za úplatu. Sběrný dvůr dále přijímá zdarma v rámci zpětného odbě-
ru veškerý elektrický a elektronický odpad, světelné zdroje, baterie 
a akumulátory.

provozní doba:  pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 12.00 hodin

FLOR, s. r. o. areál Labská (za rybníkem) přijímá od občanů za úplatu sta-
vební suť a bioodpad.

Odbor správy majetku a životního prostředí

SpLaTNoST popLaTKU za poUžíváNí SySTémU TKo
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2014 druhou po-
lovinu poplatku TKo, případně poslední možnost uhradit poplatek 
TKo na rok 2014 v plné výši.
Výše poplatku na rok 2014 činí 500 Kč /osobu, platba za 2. pololetí činí 
250 Kč /osobu. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Se-
zemice, složit v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo 
zaplatit převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 
3722 č.p. Informace na tel. 466 741 015.

Bc, Hana Volfová

Duben 2014: pavel Ujec

Květen 2014: adam Krátký, Natálie myers, vojtěch vlk

Červenec 2014: Josef dušek, deniel Hron

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním 
osobních údajů svého děťátka.

Narozeníček

pSí exKRemeNTy

Již se stává pomalu tradicí, že se v každém čísle Sezemických novin 
objevuje apel na pejskaře a na potřebu udržovat pořádek ve městě. 
Určitě jste si všichni povšimli, že čím dál víc dochází k znečišťování 
veřejného prostranství, na čemž se z velké části podílejí právě nezod-
povědní majitelé čtyřnohých miláčků, kteří si po svém psovi nedokáží 
uklidit. Lhostejnost? Naschvál? Výsměch? Truc? Bezohlednost?
Stavíme se do polohy vyspělých, kulturních lidí, ale někteří z nás se 
naopak přizpůsobili své pohodlnosti do té míry, že nejsou schopni 
uklidit po svém psím miláčkovi. Mnozí z nás „pejskařů“ sledují, jak 
jejich miláček vykoná potřebu, a pak bez povšimnutí odejdou.
Drtivá většina z nás si uvědomila, že „šlápnout do toho“ je stejně ne-
příjemné na chodníku jako na trávě. Na té botě to ulpí úplně stejně. 
Přitom výkaly ohrožují zvířata i lidi. Botu si nikdy neočistíme dokonale, 
a tak se může lehce stát, že si domů nevědomky přineseme chorobo-
plodné zárodky. Psí exkrementy vadí nejen chodcům, ale i lidem, kteří 
se starají o městskou zeleň, nemluvě o dětech, co si venku hrají.
Prosím, nebuďme lhostejní ke svému okolí. Určitě všichni máme zá-
jem na tom, aby v našem městě byl pořádek a čistota. 50 ks mikrote-
nových sáčků rozměru 25 x 35 cm stojí v obchodě cca 22 Kč. Lze vy- 
užít i použité sáčky, např. od pečiva. Sáčky si lze vyzvednout i na MÚ 
Sezemice.

Odbor správy majetku a životního prostředí

Posezení Pro seniory
Komise pro občanské záležitosti Vás srdečně zve  

na tradiční posezení se seniory,  
které se koná 9. 10. 2014 v 17.00 hod. v sále sezemického domu. 

K poslechu i tanci hraje dechovka Přelouč.



4 www.sezemice.cz

ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev 
obcí. Volby do zastupitelstev mají odlišná pravidla od voleb do parla-
mentu, senátu atd., proto Vám přinášíme zkrácenou základní informaci 
k těmto volbám.
Voličem je občan obce – státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu nebo také občan 
jiného státu, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jehož právo 
volit vyplývá z mezinárodních smluv.
Voliči jsou o době a místě konání voleb informováni oznámením starosty 
nejpozději 15 dnů před volbami. V Sezemicích je osm volebních okrsků. Tři 
volební okrsky jsou v Základní škole v Sezemicích, ostatní volební okrsky 
jsou v obcích Lukovna, Dražkov, Veská, Kladina a Velké Koloděje. 
Při volbě volič prokáže svou totožnost platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže 
se průkazem o povolení k pobytu. Je nezbytné, aby volič měl uvedené 
doklady u sebe.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn obou-
stranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů 
zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany 
jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební 
stranou. 
Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, 
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kan-
didátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezá-
vislých kandidátů.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič 
může ve volební místnosti požádat volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Ve volební místnosti po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího líst-
ku vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do tohoto prostoru, nemůže hlasovat.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací 
lístek upravit jedním z uvedených tří způsobů (Pro názornost jsou uve-
deny příklady z voleb 2010 pro obec, kde se volí 9 členů zastupitelstva. 
V Sezemicích se volí 15 členů zastupitelstva):

Volby

3. Označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě dá před-
nostně hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označe-
né volební strany pak přidělí hlas podle pořadí na hlasova-
cím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce. 

Příklad 1: Platné hlasy pro šest kandidátů volební strany Z.
Volič nevyužil možnosti zvolit 9 členů zastupitelstva.

Příklad 2: Platné hlasy pro všech devět jednotlivě označe-
ných kandidátů.

Příklad 4: Platné hlasy pro čtyři jednotlivě označené kandi-
dáty a pro všech pět kandidátů označené volební strany F.

Příklad 3: Platné hlasy pro sedm označených kandidátů. 
Volič může, ale nemusí využít svého práva přidělit hlas ta-
kovému počtu kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být v jeho obci zvoleno.

Příklad 5: Platné hlasy pro tři jednotlivě označené kandidá-
ty a pro prvních šest kandidátů označené volební strany A.

1. Označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu a tím dát hlas kandidátům této 
volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku (a to pouze 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má 
být v obci volen). 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany 
(nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno). 

➔



Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky a vloží do volební 
schránky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádné-
ho kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek 
přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích líst-
ků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlaso-
vací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volební-
ho okrsku. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Úplnou informaci k volbám do zastupitelstev obcí najdete na webových 
stránkách města www.sezemice.cz.

Ing. Vlastimil Plecháček, místostarosta města

JaK Se v SezemicícH voLiLo před 95 LeTy
Prvním obecním volbám podle nového volebního řádu předcházela v Se-
zemicích volba místního Národního výboru konaná necelý týden po vzniku 
Československa v neděli 3. listopadu 1918 v hostinci U Christena. Hlavním 
úkolem Národního výboru bylo postarat se o zásobování obyvatel Sezemic 
a to byl v poválečné době úkol nelehký. Prvá schůze obecního zastupitel-
stva ve svobodném československém státě se konala 9. listopadu 1918. 
Starostou Sezemic byl v té době zdejší obvodní lékař MUDr. Ludvík Špirk. 
Na schůzi obecního zastupitelstva 1. února 1919 bylo dohodnuto, že celé 
zastupitelstvo odstoupí, neboť veřejnost požadovala změnu. Při schůzi  
5. února se vzdal svého úřadu i starosta MUDr. Ludvík Špirk, který zažil, 
jak těžké bylo starostování v době války. 5. března 1919 jmenovalo okresní 
hejtmanství správní komisi z řad občanů Sezemic, jejímž předsedou se stal 
učitel Josef Urban. Mezi 12 členů správní komise byly rozděleny odbory 
hospodářství, bezpečnosti, finanční, lesní, elektrárenský, zdravotní, kultur-
ní, sociální a stavební. Na schůzi správní komise 12. března 1919 byla 
zřízena obecní hospodářská rada navržená politickými stranami (Česká 
státoprávní demokracie, Česká strana národně sociální, Československá 
sociálně demokratická strana). Správní komise řídila chod města Sezemice 
do prvních obecních voleb v tehdejším Československu.
Před pětadevadesáti lety, dne 15. června 1919, se v Sezemicích a ostat-
ních obcích mladého československého státu konaly první obecní volby 
podle nového volebního řádu. Před touto historickou událostí zavládl v Se-
zemicích neobyčejný volební ruch provázený čilou agitací politických stran. 
V den před volbami a v den voleb se v sezemických hostincích nesměly 
čepovat lihové nápoje, a to bylo právě o pouti!
Voleb se účastnili zástupci Československé sociálně demokratické stra- 
ny dělnické, Československé strany socialistické, Československé strany 
lidové a Československé národní demokracie. Při volbách bylo odevzdáno 
1 405 platných hlasů. Nejvíce, 718 hlasů, obdržela Československá soci-
álně demokratická strana dělnická, což podle volebních výpočtů zname-
nalo 16 mandátů. Druhá v pořadí byla Československá strana socialistická 
se 431 hlasy a 9 mandáty. Následovala Československá strana lidová se 
184 hlasy a 4 mandáty a Československá národní demokracie se 72 hlasy 
a 1 mandátem.
2. července 1919 se za účasti všech 30 členů zastupitelstva konala volba 
starosty a obecní rady. Zastupitelé nejprve složili slib do rukou zástupce 
dohledacího úřadu Josefa Nešpora, řídícího učitele místní obecné školy. 
Československá strana socialistická, Československá strana lidová a Čes-
koslovenská národní demokracie se spojily k volbě radních a I. náměstka 
starosty.
Starostou byl zvolen učitel Josef Urban (ČSDSD, 16 hlasů), prvním ná-
městkem Václav Procházka (t. č. městský důchodní, Čsl. str. soc., 14 hla-
sů), druhým náměstkem tovární mistr Antonín Holub (ČSDSD, 16 hlasů) 
a radními krejčí Bohuslav Horák, obuvník František Holub, obuvník Josef 
Rázek (všichni ČSDSD, 16 hlasů), krejčí Josef Valenta, výrobce obuvi Karel 
Tesař (oba Čsl. str. soc., 9 hlasů), obuvník Emanuel Urban (ČSL, 4 hlasy) 
a mlynář Václav Novotný za stranu Československá národní demokracie. 
Volby do zastupitelstva konané 15. června 1919 i volba radních, starosty 
a jeho náměstků konaná 2. července 1919 proběhly bez námitek ze stra-
ny voličů i kandidátů.

V souvislosti s ohlédnutím za výsledky prvních voleb do obecních zastupi-
telstev v novém Československu se sluší připomenout, že se již blíží volby 
do zastupitelstev v České republice, které se letos uskuteční ve dnech  
10. a 11. října společně s volbami do třetiny senátu.

M. Balcar
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62. SezemicKá LávKa přiNeSLa SKvěLoU záBavU
Tradiční sezemická pouť přiláká do Sezemic každoročně stovky návštěv-
níků. Nebylo tomu jinak i letos. Již od poloviny týdne si blížící se víkend 
užívaly hlavně děti. Lunapark Jana Rochla nabídl spoustu zajímavých zá-
bavných atrakcí. Páteční večer pak odstartoval ve sportovním areálu TJ 
Spartak koncert skupin AC/DC Tribute a Vendeta. Sobotní odpoledne 
si zase užili milovníci fotbalu úvodním zápasem Sezemice B s Torpedem 
Pardubice. Domácí nezačali zrovna nejlépe, ale jak se lidově říká, první vy-
hrání z kapsy vyhání. Počasí bohužel o víkendu vůbec neodpovídalo pře-
dešlým slunečným dnům, ale i tak si příznivci skupiny Univerzal pouťovou 
zábavu užili do sytosti, někteří na parketu dokonce mezi kapkami deště. 
Nedělní ráno nás přivítalo opět zamračenou oblohou a nízkou teplotou. 
Sezemická lávka je ale holt pouťovou třešničkou na dortu a my si bez ní 
pouť prostě neumíme představit. Už po sedmé hodině ranní jsme začali 
stavět stany a připravovat vše potřebné. Trochu jsme se báli, jestli se mezi 
vámi najde alespoň pár otužilců. Řeka Loučná byla po předešlých deštích 
a teplotách doslova ledová. Po deváté hodině byly odstartovány závody 
na kolech, opět ve dvou kategoriích. Nad řeku se pomalu, ale jistě za-
čaly drát první slunečné paprsky. Vy, kteří jste se přišli podívat, jste viděli 
opravdu mimořádné jezdecké výkony, originální a vtipné masky soutě-
žících. Divácká kulisa více než 700 diváků udělala své a okolo samotné 
lávky zněl na obou březích řeky jen a jen smích a potlesk. Ten neustal ani 
v další disciplině – jízdě na trakařích. Podle vašich dosavadních ohlasů jste 
se už dlouho tak nepobavili. A to je dobře. Nejmladším závodníkem a zá-
roveň i vítězem v mladší kategorii na kole byl malý Vojta Karel. Ten bude 
do budoucna určitě velkým konkurentem neméně úspěšného otce Tomá-
še. Na kole sice letos nevyhrál, ale jeho jméno spolu s Lubošem Krejčíkem 
bude opět zdobit putovní pohár jízdy na trakaři. Prvenství jízdy na kole 
patří dalšímu úspěšnému borci Janu Brettovi. Diplomy byly rozdány, dře-
věná lávka rozebrána a 62. ročník je už minulostí. Vzpomínat na moc fajn 
nedělní dopoledne budeme ale ještě dlouho.

Upřímné poděkování patří hlavně všem partnerům za krásné ceny, dále 
pak vám, soutěžícím, za odvahu a parádní výkony, městu Sezemice za po-
háry, propagaci a v neposlední řadě celému fotbalovému výboru, fotbalis-
tům, Lubošovi Krejčíkovi a také dvojici vtipných moderátorů – Petře Pro-
cházkové a Markovi Levinskému. Bylo opravdu radostí a pohodou letošní 
lávku připravovat a těšíme se na další společné akce fotbalového oddílu 
společně s městem Sezemice. 
A pro úplnost ještě poslední informace – nedělní úvodní fotbalový zápas 
A teamu Sezemice proti TJ Zámrsk nedopadl opět v náš prospěch. Víkend 
byl holt náročný a kluci to určitě brzy doženou. Držme jim palce a přijďme 
je povzbudit i v následujících utkáních.

Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury

výSLedKy:
Kategorie – kolo do 12 let
1. místo: Vojtěch KAREL – 22 m; 10,66 s
2. místo: Marek ŠTĚPÁNEK – 12 m; 12,68 s
3. místo: Jan SLABÝ – 11 m; 5,50 s
Kategorie – kolo nad 12 let
1. místo: Jan BRETT – 22 m; 20,18 s
2. místo: Tomáš KAREL – 22 m; 17,37 s
3. místo: Martin ŠTĚPÁNEK – 22 m; 10,16 s
4. místo: David HRUBÝ – 20 m; 8,01 s
5. místo: Luboš HROBAŘ – 17 m; 9,03 s
Kategorie – trakař
1. místo: Tomáš KAREL, Luboš KREJČíK – 44 m; 27,01 s
2. místo: Pat a Mat (bratři BRETTOVI) – 44 m; 32,97 s
3. místo: Pavel a Zdeněk KAŠPAROVI – 44 m; 36,93 s
4. místo: Ondřej HAJNÍK, David KUCLER – 44 m, 1:27,01
5. místo: Martin a Tomáš HOLEČKOVI – 44 m, 2:19,25



doTazNíKová aKce
Výsledek dotazníkové akce o spokojenosti se životem v Sezemicích.
Vážení spoluobčané, v předminulém vydání Sezemických novin jste obdrželi dotazník s cí- 
lem udělat průzkum o spokojenosti občanů s kvalitou života v Sezemicích. Dotazník ob-
sahoval 38 otázek z různých oblastí života a na závěr se měli občané vyjádřit na téma, co 
je trápí a co jim v Sezemicích chybí.
Dotazníkové akce se zúčastnilo 80 respondentů, z toho 43 mužů a 37 žen, 65 ze Sezemic 
a 15 z přisloučených obcí (2 nebo 3 z každé obce), 9 účastníků bylo do 30 let, 39 mezi 30 
a 50 lety, 18 mezi 50 a 65 lety a 10 nad 65 let (zbývající neuvedli věk). Zajímavé je složení 
účastníků z pohledu vzdělání, zúčastnilo se 45 středoškoláků, 28 vysokoškoláků a pouze  
6 se základním vzděláním nebo vyučení.
Co nám průzkum ukázal? Úvodem je třeba říct, že průzkum je zatížen subjektivním pohle-
dem jednotlivých účastníků, neboť co je pro někoho výborné, je pro jiného průměr a pro 
dalšího vyhovující. Z výsledků vyplývá, že je celková spokojenost s prodejnami potravin, 
menší spokojenost s nabídkou ostatního sortimentu, celková spokojenost s restauracemi 
a velmi malá spokojenost či spíše nespokojenost s nabídkou drobných služeb. Spokoje-
nost s lékařskou péčí je průměrná, sociální péče se dle průzkumu zdá dostatečná. Velká 
spokojenost je s činností mateřské školky a také činnost základní školy je na dobré úrovni.
Horší situace je dle účastníků s možností společenského a sportovního vyžití, kde většina 
považuje tyto možnosti za průměrné nebo vyhovující, ale část jako nedostatečné. Mož-
nosti pro volnočasové aktivity dětí se zdají průměrné, pro dospělé ale horší.
Stav a údržba veřejných prostranství jsou považovány za vyhovující, možnosti parkování 
především u pošty a na Šmoulově za nedostatečné, kvalita místních komunikací a chod-
níků za zčásti vyhovující a zčásti nevyhovující (zlepšování stavu místních komunikací 
a chodníků je jednou z priorit města a informace o realizovaných akcích je na jiném místě 
SN), k bezpečnosti silničního provozu lze říci, že je ke spokojenosti daleko. 
Podstatně lepší je názor na celkovou bezpečností v Sezemicích a dobrou zprávou je, že 
značná část účastníků vidí pozitivně činnost Městské Policie. Ani k zajištění nočního klidu 
nejsou zásadní připomínky s výjimkou obyvatel z okolí Ronga baru a zábav na hřišti. 
S dopravní obslužností jsou většinou spokojeni obyvatelé Sezemic, senioři by sice chtěli 
větší frekvenci MHD do Pardubic, ale to by znamenalo zvýšení nákladů na úkor jiných 
činností a otázkou je kterých. Menší spokojenost až nespokojenost je s dopravní obsluž-
ností v přisloučených obcích.
Velmi dobře je hodnocena činnost městské knihovny, oprávněná je nespokojenost s funkč-
ností respektive nefunkčností městského rozhlasu. Město v současné době má připraveno 
výběrové řízení na dodavatele bezdrátového rozhlasu, je předpoklad, že v průběhu příš-
tího roku bychom měli mít všude v Sezemicích i přisloučených obcích funkční rozhlas. In-
formovanost prostřednictvím webových stránek je považována za dobrou nebo vyhovující, 
způsob informování nebo spíše neinformování jako nevyhovující. Proti tomu hodnocení 
informovanosti prostřednictvím Sezemických novin je hodnocen vysoce pozitivně. 
Hodnocení činností městského úřadu dopadlo dobře, proti několika nespokojeným je-
dincům hodnotí naprostá většina uchazečů tyto činnosti pozitivně. Velmi pozitivně je 
hodnoceno třídění odpadů.
Závěrem je nutno říci, že přestože není v Sezemicích zatím vše ideální, tak k otázce, jak 
hodnotíte místo, kde žijete a kvalitu života, kterou Vám město nabízí, je naprostá většina 
pozitivních odpovědí.
V následují tabulce jsou uvedeny konkrétní výsledky průzkumu spokojenosti občanů. 
Informace získané z dotazníku na téma „Co vás trápí?“ a „Co vám chybí? lze rozdělit 
do čtyř skupin. 
v první skupině jsou připomínky a požadavky, jejichž řešení je v kompetenci města. Sem 
patří připomínky, že je špatný stav komunikací a chodníků, že je nedostatek parkovacích 
míst, že Sezemice nemají park či klidovou zónu pro odpočinek a rekreaci (Zde považuji za 
vhodné občanům oznámit, že se město po dlouhých a složitých jednáních přiblížilo k do-
hodě o směně pozemků za hřištěm směrem k akvaduktu. Po získání těchto pozemků do 
vlastnictví přepokládáme úpravu těchto prostor dle již zpracovaného projektu.) K většině 
těchto připomínek a požadavků bude přihlédnuto při zpracovávání plánu rozvoje města.
do druhé skupiny patří připomínky a požadavky, které nemá město šanci přímo ovliv-
nit, protože jsou v kompetenci státu nebo státních organizací, kraje a jím řízených orga-
nizací atd. U těchto připomínek máme možnost jednat, čili vyvíjet tlak na jejich řešení, ale 
toto řešení nemůžeme garantovat. Sem patří problematika obchvatu (Tady ale musím in-
formovat, že dle informací je ale velmi reálný obchvat Sezemic, respektive přivaděč z Par-
dubic na připravovanou komunikaci R 35, v současnosti probíhá výkup pozemků a pří-
prava projektové dokumentace, vlastní realizace se předpokládá v období 2017–2018.). 
Dopravní situace při průjezdu Sezemic a časté zácpy od Časů (Připravuje se projektová 
dokumentace na realizaci zpomalovacích bran na vjezdu do Počapelských Chalup od Par-
dubic, do Sezemic od Časů a na instalaci semaforů na křižovatce „U Kovomatu“.) atd.
do třetí skupiny patří problematika chybějících obchodů a drobných služeb. Tady se 
tedy nabízí možnost pro začínající živnostníky a nezaměstnané na straně jedné a pro větší 
propagaci stávajících živnostníků a drobných podnikatelů na straně druhé. Město bude 
hledat možnosti k podpoře nových obchodů a služeb, ale musíme říci, že naše možnosti 
jsou v tomto směru omezené.
do čtvrté skupiny patří požadavky, které jsou absolutně mimo finanční možnosti Se-
zemic, jako například sportovní hala, koupaliště, rekreační vodní plocha s kanoistickým 
kanálem atd. Přesto je ale dobré konstatovat, že pokud by dodavatel obchvatu nebo 
rychlostní komunikace otevřel zemník jako zdroj písku do podloží komunikací, tak rekre-
ační vodní plochu s kanálem nelze vyloučit.
Na závěr bych všem obyvatelům města, kteří věnovali čas vyplnění dotazníku a zaslání 
připomínek a požadavků, poděkoval za všechny rozumné náměty. 

Vlastimil Plecháček, místostarosta města

výborná průměr vy- 
hovující

nevy- 
hovující

nevy- 
jadřuji se

1. Jak hodnotíte vybavenost 
prodejnami potravin 35 17 21 2 5

2.
Jak hodnotíte vybavenost  
ostatními prodejnami  
(textil, domácí potřeby …)

5 22 26 18 9

3.
Jak hodnotíte možnosti  
stravování a posezení 
v restauračních zařízeních

37 23 12 1 7

4.
Jak hodnotíte vybavenost  
z hlediska poskytování 
drobných služeb

4 20 19 24 13

5. Jak hodnotíte vybavenost 
zdravotnických zařízení 8 22 18 6 26

6. Jak hodnotíte  
odbornou úroveň lékařů 7 14 18 5 36

7. Jak hodnotíte  
úroveň sociální péče 16 5 13 0 46

8. Jak hodnotíte  
úroveň mateřské školy 29 5 2 0 44

9. Jak hodnotíte  
vybavenost mateřské školy 18 10 7 0 45

10. Jak hodnotíte úroveň 
učitelek mateřské školy 25 7 2 0 46

11. Jak hodnotíte úroveň 
základní školy 12 13 7 1 47

12. Jak hodnotíte vybavenost 
základní školy 10 16 6 0 48

13. Jak hodnotíte úroveň 
učitelů základní školy 7 15 5 2 51

14. Jak hodnotíte možnosti 
společenského vyžití 7 28 23 10 12

15. Jak hodnotíte možnosti 
sportovního vyžití 10 17 25 12 16

16.

Jak hodnotíte možnosti 
k volnočasovým aktivitám 
dětí (dětská hřiště, 
sportoviště, atd.)

11 20 20 12 17

17.

Jak hodnotíte možnosti 
dospělých k odpočinku, 
k rekreaci, k trávení 
volného času

3 20 15 24 18

18.

Jak hodnotíte stav, údržbu 
a čistotu veřejného pro-
stranství (náměstí, plochy 
se zelení, hřiště, atd.)

15 26 24 10 5

19. Jak hodnotíte  
možností parkování 7 18 15 33 7

20.

Jak hodnotíte kvalitu 
místních komunikací  
(mimo silnic I. až III. třídy 
vedoucích městem)

2 18 22 36 2

21. Jak hodnotíte  
kvalitu chodníků 3 20 20 34 3

22. Jak hodnotíte bezpečnost 
silničního provozu 3 19 31 25 2

23. Jak hodnotíte  
celkovou bezpečnost 9 34 31 1 5

24. Jak hodnotíte činnost 
Městské policie 19 25 21 6 9

25.
Jak hodnotíte zajištění 
nočního klidu  
a úroveň hluku

21 26 18 11 4

26.
Jak hodnotíte dopravní 
obslužnost prostředky 
hromadné dopravy

18 25 21 12 4

27.
Jak hodnotíte  
činnost a nabídku  
městské knihovny

32 19 7 2 20

28.

Jak hodnotíte 
informovanost obyvatel 
prostřednictvím  
městského rozhlasu

6 11 19 37 7

29.

Jak hodnotíte 
informovanost obyvatel 
prostřednictvím  
webových stránek města

6 22 21 8 23

30.

Jak hodnotíte 
informovanost obyvatel 
prostřednictvím  
kabelové televize

1 4 3 18 54

31.

Jak hodnotíte 
informovanost obyvatel 
prostřednictvím 
Sezemických novin

30 32 13 2 3

32.
Jak hodnotíte činnost 
Městského úřadu z hlediska 
odbornosti, profesionality

7 29 23 5 16

33.

Jak hodnotíte činnost 
Městského úřadu z hlediska 
zdvořilosti, ochoty  
při jednání s občany

18 21 27 6 8

34.
Jak hodnotíte činnost 
Městského úřadu z hlediska 
rychlého vyřízení záležitosti

12 23 18 7 20

35. Jak hodnotíte třídění odpadů 44 17 13 3 3

36. Jak hodnotíte místo,  
kde žijete 26 26 24 3 1

37.
Jak hodnotíte  
kvalitu života, kterou Vám 
město nabízí 

14 42 19 0 5
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Informujeme

Naše knihovna měla pro Vás jako tradičně otevřeno přes celé prázdniny. 
Ani v této době prázdnin a dovolených na Vás nezapomínáme s novými 
tituly. Můžete si vybrat z široké nabídky jak pro dospělé, tak i pro děti. 
Namátkou zde uvádíme např. trilogie od J. Probstové: Manželská past, 
Manželská smlouva a Manželský omyl; trilogie od S. Day: Nezkrotná, 
Spoutaná, Obnažená dále pak V. Vondruška: Smrt ve Vratislavi; R. Miller: 
Třešinka; N. Robertsová: Okamžik změny, Neodbytný ctitel; A. Pechov: 
Tulák ve stínu 1, 2, 3. Z dětských titulů zde najdete např. Z. Kučera: Dračí 
zub, komiksy: Don Quiote, Ali Baba, dále pak trilogii Válečníci a spousty 
nových a krásných knih pro prvňáčky a interaktivních knih pro naše nej-
menší. V dětském oddělení zdárně pokračuje akce „Lovci perel“. Akce 
potrvá do konce roku 2014 a nejlepší lovci budou odměněni. Mezi nej-
úspěšnější lovce patří J. Pilná a K. Chrbolková. Do konce roku je ještě 
spousta času, tak si přijďte zasoutěžit a vyhrát krásnou cenu. Další ze 
zajímavých akcí, kterou v knihovně najdete, je projekt „Knihoběžník“. 
Tisíce knih byly rozmístěny po veřejných prostranstvích a v dostupných 
budovách, mezi nimi je i naše knihovna, aby je mohli čtenáři najít, přečíst, 
doplnit jejich příběh na webu a poslat dále. Knihu si můžete vzít, přečíst 
a zase knihu nechat někde v kavárně, v parku atd., kde knihu znovu kdosi 
najde a bude pokračovat v psaní jejího životního příběhu. Staňte se i vy 
knihoběžníkem a to nejen s naší knihou, ale i třeba se svoji vlastní a po-
dělte se o svoje dojmy. Veškeré informace najdete také na web. stránkách 
www.knihobeznik.cz. Naše knihovna pro Vás chystá spousty dalších 
zajímavých akcí, nebudou chybět ani besedy se žáky zdejší školy, čtení 
s autory a spousty dalších projektů. Za zmínku stojí i projekt „Sousedská 
knihovna“, který pro Vás naše knihovna připravuje. Jde o vyrobenou kni-
hovničku, která bude umístěna venku před knihovnou a zaplněna kniha-
mi. Každý si bude moci knihu vypůjčit a po přečtení ji vrátit nebo vyměnit 
za jinou. Věříme, že se vám tento nápad, který nachází své příznivce po 
celé zemi, bude líbit a společně budeme tyto knihovničky moci dále roz-
šířit i na jiná místa. Milí čtenáři i nečtenáři, budeme se těšit na společné 
akce, které pro Vás připravujeme.                              Iva Říhová Jarkovská

doBRo a zLo v pRaKTicKém živoTě
Filozofové říkají, že zlo je nedostatek dobra v nás, ve světě. Lze jím označit 
vše, co nás poškozuje a rozkládá. Dobro naopak působí podpůrně k růstu 
a rozvoji naší osobnosti – života.
Pro srozumitelnost u dítěte je prvním poznávaným dobrem kojící matka 
se všemi něžnými projevy. Sycení přirozených potřeb rostoucího organiz-
mu je provázeno prožitkem blaha. Stejně tak později, když přistoupí po-
cit bezpečí chránící ruky táty. Slavení narozenin, Vánoc, když se ti, kteří 
nás mají rádi, svými dárky strefují do našich tužeb, zanechávají v paměti 
silný prožitek dobra. I přítel, se kterým trávím volný čas hrou, sportovním 
zápolením, anebo důvěrným sdílením, lze nazvat dobrem prožitkovým. 
Tady je ale nutno připomenout dobro prožitkově nelibé. Jsou to povin-
nosti ve škole, v zaměstnání, dodržování zákona společnosti, bolestivý 
zákrok lékaře, anebo sebezápor v životosprávě při těžké nemoci. Rozlišo-
vání mezi dobrem a zlem máme ve svědomí. Je to ona tajemná citlivost 
a opatrnost, která nás chrání před škodlivými následky. Pro všechny platí: 
„Zlého se chraň a k dobrému tíhni!“. Zkušenost postupně odkrývá, co 
mi od jiných vadí. A právě tím jsem vázán: „Nedělej druhým, co nechceš, 
aby druzí dělali tobě!“. Svědomí se právě zkušenostmi a poznáváním 
formuje. Žel, jsou vidět i odrodilci mateřského příkladu, kteří nectí dobrý 
příklad a propadnou v sobecké svévoli. Tam jde o otupění jemnocitu 
a deformaci svědomí.
Jakékoliv jednání každého z nás zavazuje, protože člověk má sociální roz-
měr a žijeme jeden vedle druhého. Neexistuje dokonalá izolovanost, která 
by se nepromítla do života ostatních. Všechno se vším souvisí. Proto by 
kultura našeho jednání měla být velice citlivá na život těch druhých, zvláš-
tě slabších. A co víc! Můj skutek předchází myšlenka. Pokud nestřežím 
šlechetnost myšlení, neustřežím ani skutek jako následek. Vůle by měla 
vždy směřovat k dobru. Rozum poznává, co tím dobrem v jádru je. Emoce 
motivují, ale měly by být podřízeny vůli osvícené rozumem. 
Člověk má rovinu tělesnou, prožitkovou a spirituální – řád, který nás 
zbudovává. Chtěl bych se dotknout choulostivé otázky výchovy dětí. Jde 
o dobro principiální. Jak je vychováš, tak se ti ve stáří odmění. „Vděkem“ 
v dnešní době bývá umístění do domova důchodců a měsíční návštěvy 
a to ještě v datu peněz. Komenský poukazuje na to, že nejkrutější není 
matka, která dítě bije, ale ta, která ho nevychovává. Ve výchově nelze vy-
nechat trest, nebo odměnu. Je zásadou, že dobro poslušného dítěte má 
být odměněno a zlo trestáno. Špatné jednání u vychovávaného má být 

v prožitku nelibým v trestu, který zastupuje pozdější neřešitelné životní 
tragédie. V našem městě máme dva krásné penzióny. Je chvályhodné, jak 
představení veřejného života mysleli na obtížné případy našich seniorů. 
Škoda že není dosledován jejich noční klid, na který zvláště oni, kteří nám 
tu celoživotní prací zanechali tolik hodnot, mají právo. Mám tím na mysli 
hlučné zábavy až do ranních hodin, častokrát vrcholící hrdelními výkřiky 
opojených jedinců, projevujících se i příp. vandalismem. Neměli bychom 
v pravdě označit tento projev jako zlo dopadající na kvalitu života těch 
nejkřehčích? Neměla by se společnost vůči tomu účinně chránit? Proč si 
mezi sebou o této potíži babičky ustrašeně šeptají a bojí se veřejně vy- 
stoupit? Máme mechanismus, kterým bychom jim darovali klid pokojné-
ho stáří zvláště v nočních hodinách? Nebojme se eliminovat zlo, dokud 
nepřeroste naši možnost.                                                       Milan Vrbiak

SKaUTi
Prázdniny končí, my jedeme nonstop!
Skautům tento rok pokračuje stejně nabitě jako začal. Po zimě i jaru pl-
ném výprav do přírody, závodech pro malé i větší, vypomáhání na různých 
akcích nám nastalo léto – čas nám nejmilejší. Léto pro nás je velmi úspěš-
né, doufáme, že to tak ještě dlouho vydrží. 
Již před prázdninami jsme získali dotaci od Lesů ČR na projekt týkající 
se praktické ochrany životního prostředí. Už v červnu naši starší skauti 
vyrazili na vybranou lokalitu, o kterou se budou v rámci celého roku starat 
a kde budou určovat místní faunu a floru.
Vyvrcholením celého našeho roku je tradiční letní stanový tábor. Na ten 
jsme letos vyrazili do překrásného údolí na hranicích Čech a Moravy 
k městečku Štíty. Většinu tábora nám vydrželo skvělé počasí, užili jsme si 

nádherné přírody všude kolem, celotáborovou hru na motivy Starých řec-
kých bájí a pověstí i fajn výlet do aquaparku. A protože tábor není s pří-
pravami, dopravou ani stavbou lehká věc, rádi bychom poděkovali Městu 
Sezemice, Hasičům Sezemice, manželům Řezníčkovým, manželům Ště-
pánkovým a samozřejmě i dalším za pomoc s hladkým průběhem tábora.
Tento rok jsme poprvé zkusili na prázdniny zavést i novinku – příměstský 
tábor. Ten končí s uzávěrkou článků do Sezemických novin, ale doufáme, 
že ohlasy budou jen a jen v dobrém.
V novém školním roce budeme nabírat nové děti jak do dívčího, tak 
i chlapeckého oddílu, proto sledujte naše stránky
www.skauti-sezemice.wbs.cz.

Knihovna

Komise zdravotní, sociální  
a péče o rodinu a děti Města Sezemice pořádá:

v sobotu 1. listopadu 2014 od 7.30 do 14.00 hodin

Humanitární sbírku
ve víceúčelovém sále Sezemice, Husovo náměstí 790

• oblečení letního a zimního – dětského, dámského, pánského •
(pouze čistého a neroztrhaného)

• lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek •
• peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek •
• domácích potřeb – nádobí bílého, černého, skleniček •

(pouze nepoškozené)

• hraček (pouze funkčních) •

Bližší informace podá paní Karlová – telefon: 607 757 432



STÉ VÝROČÍ ROZPOUTÁNÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
– STO LET ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ

V minulých číslech Sezemických novin jsme připomenuli kulatá výročí, kte-
rá v Sezemicích v letošním roce oslavily město, základní škola, sezemická 
tělovýchova, fotbal, pošta a některé místní spolky.
Rok 2014 je také rokem jednoho smutného výročí. V letošním roce uply-
nulo právě sto let od vypuknutí první světové války. Vzájemné politické 
střety a napětí mezi velmocemi od počátku 20. století vyvrcholily v červnu 
roku 1914. Dne 28. června byl v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Her-
cegoviny, srbskými separatisty zavražděn následník rakousko-uherského 
trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este. A právě tato událost se stala 
záminkou k rozpoutání první světové války. 
Měsíc poté, v neděli 26. července 1914, se v Sezemicích vyvěšovaly pla-
káty hlásající mobilizaci po celé monarchii. V pondělí od časného rána 
šly přes Sezemice zástupy vojínů z okolních obcí – každá ves pohroma-
dě. Sezemičtí vyšli po poledni, bylo jich na Malém náměstí pět set. Úterý 
28. července 1914 bylo černým dnem nejen v dějinách Sezemic, ale i ce-
lého lidstva. Rakousko-Uhersko vypovědělo Srbsku válku a následovala 
řada vyhlášení lokálních válek vedoucích k válce celosvětové. Na jedné 
straně bojovaly mocnosti Dohody (na začátku války Spojené království, 
Francie, Rusko) a na straně druhé Ústřední mocnosti (na začátku války 
Německo, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše). Nakonec nabyla válka 
celosvětového rozměru a v průběhu let 1914–1918 se do ní zapojilo 36 
států. Tak byla odstartována jedna z největších světových tragédií. V prů-
běhu let 1914–1918 byly vyhlašovány nové a nové mobilizační příkazy, 
které postupně zavlekly do války téměř všechny muže od 18 do 55 let. 
V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem 70 156 000 
mužů. Státy Dohody mobilizovaly celkem 44 558 000 mužů. Ústřední 
mocnosti mobilizovaly 25 598 000.
Již na začátku války, v roce 1914, se začaly formovat ve Francii, Rusku 
a Srbsku první oddíly českých a slovenských dobrovolníků, složené z tam-
ních krajanů, kteří se rozhodli bojovat na straně států Dohody proti Ně-
mecku a Rakousko-Uhersku. Z jejich řad se tvořily první jednotky, zárodky 
budoucího československého vojska. Z jejich prostředků byli podporováni 
představitelé zahraničního odboje. Nejsilnější krajanská hnutí působila 
v Rusku, Spojených státech a Francii. 
Krátce po zahájení válečných operací v srpnu 1914 se v Paříži hlásilo 
300 místních Čechů do francouzské armády. Jako cizinci a občané zne-
přáteleného Rakousko-Uherska mohli sloužit pouze u cizinecké legie, 
do níž byli zařazeni. Položili tak základ první československé vojenské 
jednotky ve Francii, roty Nazdar, která byla po ukončení výcviku v říjnu 
1914 převelena v počtu 600 mužů na frontu do Champagne. Při slavnost-
ní přísaze věrnosti 12. 10. 1914 dostala rota od města Bayonne vlastní 
prapor s českým lvem. 9. května 1915 se rota Nazdar zúčastnila útoku 
v bitvě u Arrasu, kde utrpěla vysoké ztráty. V jejím čele padl hrdinnou smrtí 
u vesnice La Targette sezemický občan, praporečník roty Nazdar, Karel 
Bezdíček. Úsilím prof. Tomáše Garrigua Masaryka, Dr. Edvarda Beneše 
a gen. Milana Rastislava Štefánika se v průběhu válečných let podařilo 
shromáždit kolem 10 000 mužů z řad legionářů v Rusku, amerických kra-
janů, českých důstojníků ze srbské armády a rakousko-uherských zajatců 
českého původu. A tak v lednu 1918 vznikl v městě Cognac 21. střelecký 
pluk a v květnu téhož roku v Jarnacu 22. střelecký pluk. Oba pluky, zfor-
mované později do Československé střelecké brigády, odešly v červenci 
1918 na frontu v Alsasku. Zde získaly slávu a uznání v bojích proti Něm-
cům při dobytí Teronnu a v bojích u Vouziers.

I v tehdejším carském Rusku žilo před válkou několik desítek tisíc Čechů 
(zejména na Volyni a v kyjevské oblasti). Mnozí z nich se v srpnu 1914 
hlásili jako dobrovolníci do armády po boku států Dohody. Již 12. srpna 
1914 vznikla „Česká družina“, samostatná vojenská jednotka, tvořená tisí-
covkou mužů. Na ruské frontě se významnými vojenskými úspěchy prosla-
vily československé legie především v bitvě u Zborova (v červenci 1917), 
kde společně bojovaly 1. prapor mistra Jana Husa, 2. prapor Jiřího z Po-
děbrad a 3. prapor Jana Žižky z Trocnova, dále v bitvě u důležitého že-
lezničního uzlu města Bachmače (v březnu 1918). Obrovský mezinárodní 
ohlas měl počin československých legionářů, kteří pouze v síle dvou divizí 
obsadili a drželi celou transsibiřskou magistrálu.

Po Francii a Rusku vznikal československý odboj v Itálii. V Itálii nežili téměř 
žádní čeští vystěhovalci a československé legie v Itálii tak vznikaly po-
většinou z dobrovolníků z řad zajatců. Prvními Čechy bojujícími po boku 
Italů na frontě byla jednotka rozvědčíků vzniklá v říjnu 1917, která byla 
později s dalšími rotami rozvědčíků sloučena v rámci 39. výzvědného 
střeleckého pluku. Bojové neúspěchy italské armády a aktivity především 
gen. M. R. Štefánika přiměly italské představitele podepsat 21. dubna 
1918 dohodu o vytvoření samostatného československého vojska. Jako 
první větší československá jednotka zasáhl v červnu 1918 do bojů na řece 
Piavě 1. prapor 33. střeleckého pluku. V důsledku nedostatečného výcvi-
ku, ale i nekoordinovaného italského velení, utrpěl prapor značné ztráty. 
Tragický osud postihl všechny zajaté legionáře. Ti byli, jako bývalí rakous-
ko-uherští vojáci, postaveni před polní soud a popraveni.

Karel Bezdíček a Josef Vondrouš, francouzští legionáři ze Sezemic

Václav Uhlíř, Václav Jeník a Josef Půlpit, ruští legionáři ze Sezemic

Zleva Antonín Svoboda, sedící František Rejent a na fotografii  
zcela vpravo František Mikeš, italští legionáři ze Sezemic

Českoslovenští legionáři, kteří se zapojili do boje za osvobození svého 
národa z područí Rakousko-Uherska, se stali prvními vojáky státu, který 
vznikl až po ukončení války. 
Do legií vstupovali krajané žijící mimo území Rakousko-Uherska, zajatí 
vojáci a ti, kterým se podařilo přeběhnout k Rusům, Francouzům a Ita-
lům, aby bojovali spolu s armádami Dohody proti rakouské a německé 
armádě. Do legií vstupovali dobrovolně s vědomím, že je v případě zajetí 
rakouskou armádou čeká krutá mučednická smrt.
Rota Nazdar ve Francii, Česká družina v Rusku a Československý dob-
rovolnický sbor v Itálii položily základy našich legií. Státům válčící Do-
hody prokázaly československé legie neobyčejné služby a ty po válce 
neváhaly prohlásit naše legie za samostatné spojenecké vojsko a uznat 
samostatnost nově se utvořivšího československého státu.
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V letošním roce jsme oslavili 20 let právní subjektivity mateřské školy. 
A tak bychom rádi zavzpomínali. Píše se rok 1948 a v Sezemicích, v Ne-
šporově ulici (Břízenka) byl zřízen dětský útulek přibližně pro 20 dětí. 
V 60. letech se útulek (školka) rozšířil a bylo otevřeno další oddělení, ten-
tokrát v prvním patře zdejší fary. Zájem o umístění dětí rostl, a tak se za-
čala stavět mateřská škola v Jiráskově ulici, která byla následně otevřena 
v roce 1976. Další oddělení „školička“ bylo otevřeno v roce 1984 v bývalé 
budově ZŠ (viz historie ZŠ). Kapacita mateřské školy byla 118 dětí. V roce 
1993 bylo toto oddělení zmenšeno a z části se vybudovala rehabilitace. 
Kapacita dětí byla tedy snížena na 93.
1. 7. 1994 se naše mateřská škola stala právním subjektem vystupují-
cím v právních vztazích vlastním jménem prostřednictvím statutárního 
zástupce, ředitele mateřské školy. Po velkých povodních v roce 1998 bylo 
zřízeno další oddělení pro 20 dětí v jedné z částí penzionu pro důchodce. 
Kapacita byla 113 dětí. Mateřské škole byla vrácena část „školičky“, kde 
se provozovala rehabilitace (rehabilitace byla přesunuta na sportovní hřiš-
tě), a tím se navýšila kapacita na 120 dětí.
Školní rok 2010/2011 byl rokem, kdy poptávka po umístění dětí do naší 
mateřské školy vysoce přesáhla nabídku možné kapacity. Z tohoto důvo-
du bylo ve spolupráci s Městem Sezemice rozhodnuto o vytvoření nových 
tříd na místním sportovním hřišti a vznikly třídy Koťátka a Myšky. Kapacita 
mateřské školy byla navýšena ze stávajících 120 dětí na 163.
Píše se rok 2012 a k zápisu pro následující školní rok 2012/2013 přichází 
do naší mateřské školy opět více rodičů se žádostí o přijetí svého dítěte, 
než je kapacita volných míst. V letních měsících bylo tedy opět za pomoci 
Města Sezemice vybudováno další oddělení s názvem Včeličky v prosto-
rách hasičské zbrojnice. Kapacita naší mateřské školy byla navýšena ze 
163 dětí na 188. 
Letošní školní rok 2014/2015 je též ve znamení změn. Opět jsme se roz-
rostli. V obci Choteč bylo vybudováno další oddělení s názvem Medvídci. 
Kapacita naší mateřské školy byla navýšena a to ze 188 na 213 dětí. Ma-
teřská škola Pohádka má devět tříd a je jednou z největších mateřských 
škol v Pardubickém kraji.

Přestože máme čtyři odloučená pracoviště a vše bude rozhodně orga-
nizačně náročnější, bude snahou všech zaměstnanců vytvářet příjemné 
prostředí pro všechny naše děti.

Mateřská škola Pohádka

Zprávy z mateřské školy

V sobotu 31. května proběhl 2. ročník Dětského dne v Dražkově. Počasí 
se nakonec vydařilo, přestože to bylo tentokrát velmi napínavé. Program 
nabídl spoustu zábavy a atrakcí pro naše nejmenší i jejich rodiče. Chtěl 
bych poděkovat jménem organizátorů všem dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhali s programem nebo se zajištěním zázemí pro akci (např. město 
Sezemice – stanoviště pro děti, M. Netík – stoly a slunečníky, M. Hlavatý 
– jízdy s kočárem).
P. S.: Mimořádné poděkování patří martinu řezníčkovi, který nám 
umožnil část akce přesunout na svůj soukromý pozemek (skákací hrad, 
střelba ze vzduchovek).

Za organizátory akce A. Kačer

V řadách legionářů bojovali i občané ze Sezemic a okolních obcí Bohu-
milče, Borku, Bukoviny, Časů, Dražkova, Dřítče, Chotče, Kladiny, Kuně-
tic, Lukovny, Němčic, Rábů, Rokytna, Újezda, Velkých Koloděj, Zástavy 
a řady dalších blízkých i vzdálenějších obcí. V tomto prvním českoslo-
venském vojsku bojovali za svobodu národa níže jmenovaní Sezemáci 
(seznam není pravděpodobně úplný):
Francouzští legionáři – praporečník roty Nazdar Karel Bezdíček (*1888 
–†1915), František Černý (*1878), František Horáček (*1891), Josef 
Horáček (*1895), František Jedlička (*1885), Josef Procházka (*1893),  
Josef Schweidler (*1891), Josef Vondrouš (*1893), Josef Zeman (*1891).
Italští legionáři – Václav Černík (*1886), František Hořeňovský (*1885), 
Karel Jeník (*1898), Václav Klouček (*1895), František Mareš (*1890), 
František Mikeš (*1897), Karel Plessl (*1891), Alois Rázek (*1887), Fran-
tišek Rejent (*1895), František Říha (*1894), Antonín Svoboda (*1892), 
František Zeman (*1886).
Ruští legionáři – Bohumil Čapek (*1877), Václav Hájek (*1878), Fran-
tišek Holub (*1887), Václav Jeník (*1892), Josef Malý (*1888), Josef 
Mlateček (*1885), Josef Mohaupt (*1881), Antonín Nešpor (*1892), 
Josef Praus (*1882), Josef Půhonný (*1886), Josef Pulpit (*1885),  
Rudolf Rudolf (*1887), Josef Růžek (*1877), Václav Skala (*1879), Karel 
Schweidler (*1895), Václav Uhlíř (*1893) a Václav Vondrouš (*1896).
Radost z konce války v roce 1918 byla v četných sezemických rodinách 
zkalena skutečností, že na vzdálených bojištích položila život řada seze-
mických občanů. Mnoho z nich, kterým se podařilo z války vrátit, bylo 
zraněno a následky války pociťovali oni i jejich rodiny ještě dlouhou řadu 
let. V první světové válce padlo celkem 9,5 milionu vojáků. Jejich bojů se 
účastnil 1 milion českých vojáků, z nichž více než 288 tisíc padlo. 88 ob-
čanů Sezemic se z války nevrátilo a tak po válce zůstalo v Sezemicích ne-
jen mnoho vdov, ale i zástupy sirotků po padlých vojácích. Jména stateč-
ných sezemických vojáků, kteří padli v první světové válce, byla vytesána 
na desky památníku, který byl sezemickým obětem války odhalen městem 
28. října 1922 na svahu pod kaplí Panny Marie u hřbitova. V roce 1925 
odhalila zdejší odbočka Československé obce legionářské v Masarykově 
ulici pomník českému legionáři ve Francii, praporečníku slavné roty Na-
zdar, Karlu Bezdíčkovi, který padl hrdinnou smrtí 9. května 1915 na bojišti 
u obcí La Targette a Neuville Saint Waast.
Válečný konflikt měl klíčový význam pro nové státoprávní uspořádání 
Evropy. V květnu 1918 byla podepsána Pittsburská dohoda o spojení 
Slováků s Čechy v jednom státě a 28. října 1918 byl v Praze vyhlášen 
samostatný československý stát. 
Za poskytnutí obrázků děkuji p. Vl. Holubovi, Fr. Štěrbovi, K. Rejentovi, 
Mil. Uhlířovi, pí. Jeníkové a E. Špačkové.

M. Balcar

Dětský den v Dražkově

Redakce se omlouvá za neuveřejněný článek v minulém čísle Sezemických 
novin. Na vině byla technická závada.

pocHodováNí ve veSKé
Podzim rodinám s dětmi znovu zpestří pohádkové pochodování ve Veské. 
Zázemí, start i cíl je tradičně v DC Veská. 
Denní Pohádkový pochod se koná 13. 9. 2014 od 9.00 hod.
Noční pochod bude probíhat 18. 10. 2014 od 19.30 hod.
Bližší informace budou na stránkách dětského centra a na plakátech.
Uvítáme pomoc dobrovolníků – prosíme nahlaste se co nejdříve 
na e-mail: kaja.vyhnalkova@gmail.com 
nebo telefon 721 801 739, 609 159 315

Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Sezemice  
– komisi zdravotní, sociální a péče o rodinu, za gratulaci  

paní Jiřině Kloučkové k jejímu životnímu jubileu.  
Rodina

Děkujeme touto cestou všem za obdržené kondolence,  
projevy soustrasti a slova útěchy, květinové dary a účast při smutečním 

rozloučení s paní Jaroslavou Srazilovou. 
Zarmoucená rodina
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Brzy opět začne nový školní rok, proto se po čase prázdninových rado-
vánek a dovolených poohlédněme, co se v předchozích měsících událo 
ve škole. 
Mladé zdravotnice měly 14. června veliký úspěch na republikovém kole 
Soutěže mladých zdravotníků v Praze, kde se setkali nejlepší mladí zdra-
votníci z celé České republiky. Soutěže se zúčastnilo 9 vítězných družstev 
prvního stupně, 9 vítězných družstev druhého stupně zastupující kraje 
z celé České republiky a 1 nesoutěžní tým ze Slovenska. Naše družstvo 
ve složení Michaela Knotková, Karolína Perná, Denisa Bohušková, Tereza 
Kačerová a Sára Šestáková odjíždělo na soutěž pod vedením paní učitelky 
Jany Plecháčkové v pátek odpoledne a vracelo se zpět v neděli. 
V sobotu na děvčata čekala samotná soutěž, která byla slavnostně za-
hájena v Tyršově domě, poté se všechna družstva dopravila lanovkou na 
Petřín, kde soutěž začala. Dívky prošly 9 stanovišť, z toho 5 soutěžních  
a 4 nesoutěžní. Musely prokázat znalosti a dovednosti z obvazové tech-
niky, náročný transport po schodech dívky v bezvědomí a pak samotné 
ošetření při třech modelových situacích s celkem osmi zraněnými, kde 
musely poskytnout první pomoc dívce v bezvědomí po pádu ze stromu, 
chlapci se zlomenou dolní čelistí, dívce s alergickou reakcí po bodnutí 
včelou, chlapci s vyraženým dechem po pádu z prolézačky a odřenými 
zády, ženě, které opilý muž přejel nohu sekačkou a dalším. Během soutě-
že si mohly i chvíli odpočinout a přijít na jiné myšlenky, protože navštívily 
zrcadlové bludiště a rozhlednu Petřín. Slavnostní vyhlášení výsledků pro-
běhlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR. děvčata zvítězila a stala se 
tak nejlepšími mladými zdravotníky v České republice. Doma na ně 
čekaly gratulace a dárek od vedení školy i od zástupců města Sezemice.

V květnu 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 Dominik Novák z 9. A, o 2.–3. místo se roz-
dělily Michaela Knotková ze 7. A a Sára Nováková z 9. B. Soutěžící naší 
školy obsadili i další místa. Lukáš Voříšek společně s Filipem Vyskočilem 
se podělili o 4.–5. příčku, Filip Voříšek a Barbora Ptáčková o 6.–7. místo. 
Všem žákům patří gratulace a poděkování. 
Konec školního roku patřil tradičně školním výletům, při kterých žáci na-
vštívili různá zákoutí naší vlasti. Prohlédli si např. historické místo Libice, 
Poděbrady, Malou Skálu v Českém ráji, rekreační lesy Podhůry u Slatiňan, 
ZOO v Praze, Rychnov nad Kněžnou, sbor Rolnička se vydal na třídenní 
výlet do okolí městečka a hradu Pecka. Třídy prvního stupně společně se 
sedmým ročníkem využily možnosti více se dozvědět o české myslivosti, 
a zúčastnily se akce pořádané obcí Dolní Ředice s názvem Kulturní dědictví 
České republiky. Během programu se žáci seznámili s historií a současnos-
tí mysliveckých tradic, loveckou a sportovní střelbou, loveckou kynologií, 
mysliveckými trofejemi, mysliveckou hudbou, navštívili stánek ochránců 
záchranné stanice pro zraněná zvířata. Akce byla hezká a poučná.

V uplynulých 16 měsících čerpala naše škola grant MŽP ve výši 70 000 Kč 
na rozšíření Arboreta ZŠ Sezemice. Výše uvedená částka byla použita na 
nákup a vysázení 335 ks dřevin, nákup a instalaci kůlů a ochranného ple-
tiva proti okusu, dále byly nakoupeny informační vitríny ke vchodu do ar-
boreta (tyto vitríny obsahují plánek sektorů dřevin a na základě informací 
zpracovaných žáky během celoškolního projektu v dubnu roku 2013 také 
informace o jednotlivých druzích stromů a keřů), popisné tabulky k jed-
notlivým sektorům a přípravky proti plevelům. Pro menší děti byli ke vcho-
du umístěni také lesní skřítci, kteří jsou patronem každý vždy jednoho 
druhu dřeviny, která roste v našem arboretu. Nyní po zaplnění celého 
prostoru arboreta je to 45 druhů domácích i cizokrajných dřevin, některé 
jsou menšího vzrůstu do 50 cm a byly vysazeny v sektorech (většinou po 
15 ks), jiné jednotlivě ve vyšší formě 1–2 m. První možnost prohlédnout 
si školní arboretum měla veřejnost během oslav 520. výročí založení školy 
v Sezemicích. V budoucnu bude arboretum veřejnosti přístupno při jed-
notlivých slavnostnějších okamžicích (školní oslavy, dny otevřených dveří, 
školní akademie, akce v areálu školy apod.). 
Naši žáci se opět zapojili do sběru víček od PET lahví a obdobně jako 
v loňském roce byl finanční výtěžek určený na zkvalitnění léčby zdra-
votně hendikepované Justýnky. Do soutěže se zapojilo celkem 70 žáků 
z 11 tříd, kteří v součtu nasbírali rekordní počet 101 437 víček. Tomu 
odpovídá i finanční částka výtěžku 6 086 Kč, která je o několik stokorun 
vyšší než minulý rok. V červnu proběhl třetí celoškolní projekt, tentokrát 
zaměřený na vhodné stravovací návyky a pohyb. Činnosti v jednotlivých 
třídách byly různé, po seznámení a probrání zásad zdravého stravování 
se žáci zaměřili na tyto aktivity. Některé třídy při cestě za „pokladem“ 
plnily úkoly související se zdravou výživou a pohybovými aktivitami, které 
pro ně připravily děti z paralelní třídy, jiné tvořily potravinovou pyramidu, 
další se zavázanýma očima poznávaly druhy ovoce a zeleniny, některé 
vypracovávaly pracovní listy, luštily křížovky, sestavovaly vhodné jídelníčky, 
vyhledávaly recepty zdravých pokrmů. Další žáci pohovořili o závažných 
civilizačních chorobách a poruchách příjmu potravy (mentální anorexii, 
bulimii a záchvatovitém přejídání). Žáci si opět uvědomili, že zdraví je to 
nejdůležitější, co mají, a budou se snad radami a informacemi řídit v dal-
ším životě a pokusí se ve svých rodinách alespoň trochu ovlivnit některé 
méně vhodné stravovací a pohybové návyky. Všem je ale jistě jasné, že 
je to běh na dlouhou trať a že projektový den je pouze jedním z dalších 
kroků, které ovlivní postoj žáků ke svému zdraví.
I v letošním roce některé třídy spaly ve škole. Během odpoledne a večera 
si užily mnoho zábavy, her a legrace, čímž ještě více stmelily své kolekti-
vy. Děti, které se po celý rok učily orientovat v mapě, zakončily kroužek 
orientačního běhu na Kunětické hoře, kde prokázaly, že se umí skvěle 
zorientovat i v novém prostředí. 
Některé třídy prvního stupně v rámci výuky dopravní výchovy navštívily 
dopravní hřiště, kde si vyzkoušely nejen jízdu dle základních pravidel sil-
ničního provozu, ale také správné chování chodců. 
Ve středu 25. června proběhlo v sále sezemické radnice již tradiční slav-
nostní předání vysvědčení žákům devátých tříd ZŠ Sezemice za přítom-
nosti zástupců města Sezemice, pedagogických pracovníků a rodičů. Celý 
pořad uváděli Karolína Brutarová a Filip Vyskočil z 9. A třídy a Barbo-
ra Lohniská a David Půlpán z 9. B třídy. Během zábavného odpoledne 
zhlédli rodiče a další hosté prezentace a video, které jim připomněly časy 
od prvních školních dnů až po současnost, potěšili se zábavným taneč-
ním vystoupením a stínovým divadlem. Program byl doprovázen písně-
mi pěveckého sboru Rolnička. Na závěr se žáci rozloučili se svými učiteli 
a učitelé a zástupci města s žáky. Deváté třídy se se svojí základní školou 
rozloučily nejen úžasným vyřazením v sále Sezemické radnice, ale i roč-
níkovým časopisem, který byl ohlédnutím za jejich minulostí na základní 
škole, ale i nahlédnutím do jejich budoucích plánů. Žáci si na chvíli zahráli 
na novináře a připravili rozhovory i reportáže. Zúročili tak dovednosti, 
které získali na hodinách komunikačních dovedností.
Jistě vás zajímá, na jaké studijní a učební obory byli žáci přijati. Devět 
odchází studovat na gymnázia, pět na obchodní akademii, ekonomické 
obory a cestovní ruch, dvacet jedna žáků nastoupí na střední průmyslové 
školy a maturitní obory na středních odborných školách a pět žáků od-
chází na nematuritní obory středních odborných škol. Dva žáci prvního 
stupně budou studovat na víceletém gymnáziu.
Samozřejmě ani ve škole se nezahálelo, po prázdninách na děti i učitele 
čeká nová dlažba před školou, kompletně nové sociální zařízení pro žáky 
v prvním i druhém patře druhého stupně, zrekonstruované atrium (dlaž-
ba a schody), prvňáčci a šesťáci se mohou těšit na nově vymalovanou 
třídu s novým linoleem, také se dokupovaly nové lavice, zřizovaly se nové 
kabinety pro sbírku přírodopisu a sbírku fyziky a chemie, dále nové copy 
centrum pro učitele a nový archiv pro spisovnu. 
Na závěr letních prázdnin přejeme čtenářům hezké prožití zbytku dovo-
lených, ještě hodně slunečných dnů a dětem šťastné vkročení do nového 
školního roku. Bližší informace o dění ve škole se dozvíte na interneto-
vých stránkách www.zssezemice.cz.                     Stanislava Plecháčková

Základní škola se hlásí



Letní sezemický pětiboj  
aneb

prázdniny ještě nekončí
pátek 29. srpna 2014 od 16.00 hodin

sportovní areál TJ Spartak Sezemice
Program:

16.00 hodin
zábavný soutěžní program pro děti o ceny
(Skauti, Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie, Střelecký oddíl,  
TJ Spartak – oddíl kopané…)

18.00 hodin
Letní sezemický pětiboj 
družstva z obcí Svazku Loučná  
soutěží o ceny v pěti zábavných disciplínách

host a předseda poroty – zpěvák Bohuš matuš
hraje skupina Express
20.00 hodin – taneční zábava se skupinou Express

Město Sezemice a Svazek obcí Loučná  
vás srdečně zvou na

Vstupné: 
dospělí do 18.00 hodin – dobrovolné, od 18.00 hodin – 50 Kč • děti zdarma



sobota 4. října 2014 od 18.00 hodin
sál Sezemického domu – Sezemice

Muzikálový příběh ze starého Egypta v rytmu rockenrolu
pro sóla, sbor, tanečníky a rockovou kapelu

Režie: Pavla Lochmanová 
Hudební nastudování: Václav Derner

Předprodej vstupenek od 1. září 2014 v Městské knihovně Sezemice
vstupné 90 Kč

An amateur production by arrangement with The Really Useful Group Ltd.

Město Sezemice a Nové sdružení neorganizovaných třebechovických divadelníků
vás srdečně zve na představení muzikálu

Andrew Lloyd Webber a Tim Rice
český překlad Michael Prostĕjovský

A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ



Sezemičtí fotbalisté v sobotu 28. června slavili 95. výročí založení fotba-
lového oddílu. Společně s městem Sezemice jsme připravili zábavný pro-
gram nejen pro milovníky fotbalu, ale i dobré zábavy. Od 13.00 hodin 
měly děti možnost soutěžit na deseti stanovištích o sladké odměny, mohly 
se mimo jiné projet na řece Loučné na loďkách a s pardubickými hvězdáři 
se podívat na oblohu.
Souběžně s tím se zaplnil i fotbalový trávník přípravkou a poté mladšími 
žáky. Ty vystřídali o půl čtvrté hráči A teamu Sezemice a změřili své síly pro-
ti teamu Výběr. Jejich kapitánem byl ligový hráč Radek Bukač. Ten začínal 
svoji fotbalovou kariéru, stejně tak jako Jaroslav Karel, David Levinský, Aleš 
Zbudil, Jaroslav Jelínek, Michal Knotek a Miloš Chvála, právě v Sezemicích. 
Pozvání na toto utkání přijal také další ligový hráč David Petrus nebo Miro-
slav Kaluža, Filip Klapka a Jiří Kaufman. Sluníčko pálilo o sto šest. Hráčům 
to ale vůbec neubralo na tempu a diváci viděli rychlé a zajímavé gólové si-
tuace. Společně se starostou Martinem Staňkem jsme ocenili u příležitosti 
těchto oslav několik bývalých i současných funkcionářů fotbalu. Fotbalová 
klání byla protkána pěknými vystoupeními tanečního studia Martiny Ptáč-
kové. Sedmnáctá hodina odstartovala o trochu méně fotbalovější, ale o to 
více zábavnější klání týmu Arabela proti Staré gardě Sezemice. Slavnostní 

výkop provedl společně se starostou města herec a moderátor Jiří Kram-
pol. Zelený trávník pak na více jak hodinu obsadil kromě jiných Martin 
Maxa, Mirek Šimůnek, Lukáš Langmajer, Dušan Herda, Martin Tankwey 
a Dušan Salfický. Úspěchy slavily střídavě oba týmy a na penalty nakonec 
zvítězil tým Arabely. O výsledek ale rozhodně nešlo. O vtipné situace ne-
byla nouze a diváci se dobře bavili. Došlo také na výměny dresů uprostřed 
utkání, zpěvák Martin Tankwey se ocitl dokonce chvíli v roli rozhodčího. 
V následující zábavné části programu se vystřídali na pódiu všichni členo-
vé Arabela teamu společně s Jiřím Krampolem. Svým krásným zpěvem 
obohatila tuto část programu také zpěvačka Michaela Nosková. V rámci 
večerní diskotéky vystoupil se svou barmanskou show Petr Hurta, jeden 
z nejlepších českých bubeníků Michal Bečka (Mika Ronos) nebo tanečnice 
pole dance Eliška. Před půlnocí zchladil taneční parket letní deštík, ale ani 
ten neodradil několik jedinců od tanečních kreací. 
Více než sedm set diváků tak mělo možnost vybrat si z dvanácti hodinové-
ho programu to své. Velké a upřímné poděkování patří městu Sezemice, 
zvláště pak komisi školství a kultury, dále pak všem partnerům, fotbalis-
tům a pomocníkům akce. 

Za fotbalový oddíl TJ Spartak Petr Málek, předseda

Fotbalová sobota v sezemicích
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KaNoiSTicKý KLUB
Letní prázdniny začaly pro členy kanoistického klubu Prosport Sezemi-
ce tradičním letním soustředěním. Pod hradem Zvíkov brázdili společně 
se závodníky z Ostrožské Nové Vsi vody Vltavy a Otavy celých 14 dní. 
Náročný třífázový trénink na vodě i na suchu zpestřilo několik výletů do 
okolí. Během celého soustředění mladší závodníci najezdili na vodě přes 
100 km, ti starší dokonce více než 300 km. Nechyběl ani běh, již tradičně 
si všichni užili oblíbené „kopečky“ a měřené tratě na 3 a 4 km. Součástí 
tréninku bylo také všestranné posilování. Po příjezdu domů ještě všichni 
ladili formu dvoufázovými tréninky v Lukovně.
Veškeré úsilí závodníci zúročili během závodů, které jsou považovány za vr-
chol sezóny – Mistrovství ČR na krátkých tratích v Račicích, které se konalo 
od pátku 1. 8. do neděle 3. 8. 2014 za vydatné podpory rodičů a příznivců 
sezemické kanoistiky. V pátek byly na programu závody na kilometrové 
trati, v sobotu na trati poloviční, neděle pak patřila sprintům na 200 m.

Kromě závodů singlů a deblů si mohli závodníci změřit síly i v netradičním 
závodě čtyřkánoí a čytřkajaků. Dívky ve složení Sabina Doktorová, Tereza 
Bláhová, Karolína Bláhová a Kateřina Brettová bojovaly v silné konkurenci 
na čtyřkajaku na trati 500 m a obsadily 5. místo. Vzhledem k tomu, že po-
slední dvě jmenované věkově spadají do mladších kategorií než soupeřky, 
je toto umístění více než výborné. Chlapci (Tomáš Doktor, Otakar Štursa, 
Vojtěch Burda a Jakub Dvořák) si na trati 1000 m dojeli pro bronzové 
medaile. Michal Hovorka dokonce spolu s dvěma závodníky z Přerova 
a jedním z Jablonce vybojoval stříbro.
Letošní mistrovství potvrdilo dlouhotrvající kvalitu našich závodníků. Ob-
hájit mistrovské tituly se podařilo Kateřině Brettové, Karolíně Bláhové, 
Tomáši Doktorovi, Andree Havlové a Markovi Spálenskému. Ostrou pre-
miérou byly dva úspěšně dojeté závody pro naši novou kajakářku Simonu 
Androvu. Svá maxima si vylepšili Klára Kvasilová, Eliška Dvořáková (která 
těsně před mistrovstvím sundala sádru ze zlomené nohy) a Adam Hrádek.
V celkové bilanci jsme vybojovali celkem 21 medailí – 11 zlatých, 4 stříbr-
né a 6 bronzových. Nyní pro mladší závodníky začínají 2 týdny odpočinku. 
Poté se vypraví na Mezinárodní mistrovství Moravy do Ostrožské Nové 
Vsi, kde změří síly se soupeři z pěti států. Hned týden poté je čeká Mist-
rovství ČR na dlouhé tratě v Týně nad Vltavou, které uzavře sérii závodů 
Českého poháru.
Naše seniorské závodníky zatím odpočinek nečeká. Andrea Havlová 
a Marek Spálenský se budou připravovat na Akademické mistrovství svě-
ta v Minsku, které proběhne 14.–17. 8. 2014. Přejeme mnoho úspěchů 
a všem účastníkům děkujeme za výborné reprezentování klubu na MČR.

STěLecKý KLUB Sezemice
Pro sportovní střelbu je příznačné, pokud nám to zdraví dovolí, že ji mů-
žeme provozovat až do pozdního věku. I v našem klubu už máme střelce, 
kteří jsou v tabulkách zařazeni do kategorie – VETERÁNI. Hlavně pro ně 
se v půli června pořádalo na plzeňské střelnici „mezinárodní mistrov-
ství ČR veteránů 2014“. V puškových a pistolových disciplínách se utkali 
na stavech závodníci z 18ti zemí. Za Českou republiku startovali mimo 
jiné i naši puškaři J. Adamová s J. Čechem. Přestože jim dosažené výsled-
ky nestačily umístit se na předních místech, jejich snaha se vysoko cení.

Týden po veteránech se opět na stejnou střelnici sjeli o něco mladší zá-
vodníci z 22 států na další mezinárodní závody „HopeS“. Mezi českými 
účastníky nechyběli ani L. Hrobařová, K. Procházková, J. Forman a J. No-
vák. V tak velké střelecké konkurenci se snažili předvést to nejlepší, co 
v nich je. Nejlépe si z našich střelců vedl J. Forman. Ve vzduchové pistoli 
porazil všechny své protivníky a vystřílel si krásné 1. místo. Je jen velká 
škoda, že si ho ve finále neobhájil, ale i sedmé místo z finálového rozstře-
lu není k zahození. 
Naše omladina se úspěšně prostřílela všemi pěti koly „Šumperské ligy 
mládeže“ a konečné pořadí bylo pro nás slušné: 1. místo – F. Rotrekl,  
2. místo – R. Rážek, J. Puhlovský, N. Licková a 2x L. Vyhnálková, 3. místo 
– V. Vinkler, 4. místo – F. Rážek. 
Jako každý rok, se pořádalo na naší střelnici krátké soustředění. Trenéři se 
opět zaměřili na zlepšení střelecké i tělesné kondice. Během soustředění 
si děti i ostatní účastníci mohli vyzkoušet i jinou formu střelby. Hlučné 
pušky a pistole vyměnili za tichý luk. Byla to docela jiná zkušenost, jak 
zamířit, aby šíp trefil terč. Navštívil nás i terapeut, který dětem ukázal 
a zároveň s nimi nacvičoval uklidňující dechová cvičení. Ta by jim měla po-
moci zvládnout stresové situace při střelbě. Na konci soustředění se jako 
obvykle zhodnotilo to, co se povedlo a na co se musíme ještě zaměřit. 
Děti si převzaly malé dárky.
Devatenáct střelců přijelo 12. 7. na 29. ročník soutěže „Štít města  
Sezemic“. Soutěžilo se v disciplínách LM60-SM60 ran. V mužské katego-
rii zvítězil za nástřel 590 bodů místní T. Čihák. Druhé místo získal J. Novák 
za 570 bodů a desátý byl J. Čech. Větší zastoupení jsme měli v kategorii 
ŽENY – DOROST. Nejlépe si vedla dorostenka K. Procházková – 1. místo 
s nastřelenými 593 body měla i nejlepší výsledek těchto závodů. Třetí mís-
to obsadila S. Hozáková, čtvrté O. Kamenický, páté J. Adamová, sedmé  
J. Puhlovský, osmé L. Vyhnálková a deváté F. Rotrekl.
Tři kola kontrolních závodů reprezentace mají za sebou T. Čihák, J. Novák 
a J. Forman. Nejvyšší výkonnost má pistolář J. Forman. V žebříčku hod-
nocení juniorské reprezentace se ve třech disciplínách s převahou drží na 
prvních místech. V mužské kategorii čelí silným soupeřům reprezentace  
T. Čihák. Ten si v hodnocení stojí na 6. místě. 
Náš dlouholetý člen Vladimír Holub oslavil krásných 80 let. Všichni členo-
vé klubu mu přejí do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
Na sezemické střelnici se začátkem srpna pořádalo soustředění pro zá-
kladnu mládeže RSCM – Ostrava, pod kterou náš klub spadá. 
Vedoucí trenér K. Tomeček pozval 25 mladých střelců z Vrchlabí, Liberce, 
Ostravy, Hradce Králové, Kopřivnice a ze Sezemic včetně pěti trenérů.

SSK Sezemice

Sport

Sezemický dům přijme číšníka/servírku na HPP, 
nástup možný ihned.

Informace na tel. č.: 730 891 999, 731 582 983



SpoRT pRo vŠecHNy – Rozpis cvičení

Oddíl Den a čas Vedoucí Zahájení

rodiče a děti 2–3 roky středa  
9.30–10.30 Tereza Mezerová od 3. září

rodiče a děti 3–6 let čtvrtek 
17.00–18.00 Tereza Srazilová od 18. září

dívky 6–9 let pondělí  
17.00–18.30 Anna Remešová od 8. září

dívky od 9 let čtvrtek  
17.00–18.00 Anna Remešová od 11. září

chlapci pátek  
17.00–18.30 od 12. září

aerobik  
a kondiční cvičení

pondělí  
18.30–19.30 od 1. září

aerobik  
a kondiční cvičení

středa  
19.30–20.30 od 3. září

aerobik  
a kondiční cvičení

čtvrtek  
19.30–20.30 od 4. září

taneční aerobik  
od 7 let

neděle  
15.00–16.00 Martina Ptáčková od 14. září

taneční choreografie 
pro pokročilé

neděle  
16.00–17.00 Martina Ptáčková od 14. září

zdravotní cvičení úterý  
18.30–19.30 Martina Ptáčková od 9. září

relaxační cvičení úterý a pátek 
17.00–18.00 Jana Levinská od 9. září

muži mladší úterý a pátek 
20.00–21.00 Petr Vlasák od 3. října

muži starší pátek  
19.00–20.00 Martin Valenta od 17. října

florbal neděle  
18.30–20.00 Jan Brett od 16. listopadu

karate rodiče a děti středa  
18.00–19.30 Ivo Konečný od 1. října

karate dospělí čtvrtek  
19.00–20.00 Ivo Konečný od 2. října

Od září více na stránkách spv.sezemice
Anna Remešová

aGiLiTy Sezemice
7. 6. 2014 se konal tradiční 11. ročník závodů HOP SEM – HOP TAM. 
V úmorném vedru si přijelo do Sezemic zaběhat 100 super týmů z celé 
naší republiky. Při závodech se konalo i několik mistrovství republiky v agi-
lity plemen bearded collie, šiperka, chodský pes a Speciál bílých švýcar-
ských ovčáků. Obrovský ohlas měla stará plechová vana, která sloužila 
jako psí koupaliště.

10. 6. 2014 – den pro děti na psím cvičišti
Nejlépe strávený pracovní den roku 2014. Kooperativa pojišťovna a. s., 
nám, zaměstnancům, v rámci dobrovolnického programu Zapojím se 
umožnila uspořádat na kynologickém cvičišti akci pro Dětské centrum 
Veska. A aby nebylo dětiček málo, přibrali jsme i naši školku a školní 
družinu jako v minulých letech. Pozvali jsme tedy nějakých 200 dětiček 
na cvičák. Čekalo je agilitní vystoupení a pak plno zábavy. Školkáčci si 
sami zaběhali na parkuru, vyzkoušeli opičí dráhu, prohlédli si mini ZOO, 
poňuchňali si štěňátka maliňáčků, stopovali časopis Psí kusy, počvachtali 
se s kačenkami ze Sicca, poběhali si pod sprškou vody z hadice a vypili 
neskutečné množství šťávy. Bylo totiž rekordní vedro, a tak jsme museli 
program přizpůsobit horkému počasí. Stín k občerstvení nám poskytl ob-
rovský Candy stan. Celou organizaci nám ulehčil megafon od místních 
hasičů, díky kterému bylo vše všude dobře slyšet. Družinu jsme pomasí-
rovali naší osvětou na uklízení psích hovínek www.ostudajenesebrat.
webnode.cz a děti si zahrály na psy, kdy hromadně zkoušely lehni, sedni, 
panáček… Ukazovali jsme jim, jak ochotně naši psi povely plní, ale i že 
to nejsou stroje a že mají své potřeby a občas i svou hlavu. Děti dostaly 
do hloučků po jednom štěňátku. Nejdříve by se o pejsky málem tahaly, 
ale obratem pochopily, že jde o psí miminka, která křik děsí. Nakonec je 
nechtěly jejich mamince ani vrátit. Na rozloučenou děti dostaly Smajlíky, 
aby se jim na pejsky i na nás hezky vzpomínalo. Dětičky z Veské si povozily 
Chesíka v kárce jako na kočárku a odvezly si Billa plyšáky z Plyšbendu, 
které jsme pro ně s kolegyňkami nasbíraly za nákupy.
Jsme moc rádi, že téměř každé malé prtě ze Sezemic ví, kde je cvičák 
a agility je pro ně stejně běžné jako třeba fotbal, a že jim zůstane do ži-
vota hezká vzpomínečka.
Více povídání a fotek z našich akcí najdete na www.agility.tym.cz

Účastnili jsme se Psího festivalu na dostihovém závodišti, stanovali jsme 
na cvičáku, jezdili na závody a výstavy…
www.ostudajenesebrat.webnode.cz přivezte nám ze svých cest, 
nebo dovolené sáček na psí hovínka do sbírky a podpořte náš projekt 
Lepší hovno v pytlíku, než na botách v botníku!

TJ SparTak Sezemice podzim 2014 – kopaNÁ

Datum Den A–tým  
Sezemice

B–tým  
Sezemice

Dorost  
Sezemice

Mladší žáci 
Sezemice

Přípravka 
Sezemice

16. 8. SO 17.00
Torpedo Pce

17. 8. NE 17.00
Dobříkov

23. 8. SO 17.00
Opatovice n. L.

24. 8. NE 17.00
Proseč

30. 8. SO 17.00
Chvojenec A

31. 8. NE 17.00
Zámrsk

15.00
Morav./Roveň

1. 9. PO 17.00
Moravany

6. 9. SO 17.00
Roh. Bělá

9.30
Horní Jelení

Dobříkov

7. 9. NE 17.00
Nemošice B

14.30
Stolany

8. 9. PO 17.00
Dašice

13. 9. SO 17.00
Chroustovice

17.00
Jaroslav

14.30
Hradiš./Opat.

17. 9. ST 17.30
Mnětice

20. 9. SO 16.30
Vysoké Chvojno

9.30
Dříteč/Býšť

21. 9. NE 16.30
Libišany

14.15
Dašice

22. 9. PO 17.00
Opatovice n. L.

24. 9. ST
17.00

Moravany
Dašice

27. 9. SO 16.30
Dražkovice

28. 9. NE 16.30
Prosetín

14.00
Holice/H. Ředice

2. 10. ČT 17.00
Horní Jelení

4. 10. SO 16.00
Řečany n. L.

13.45
Řečany n. L.

9.30
Staré Hradiště

5. 10. NE 16.00
Litětiny

6. 10. PO 17.00
Nemošice

11. 10. SO 16.00
Mikulovice

9.30
AFK SKP Pce

12. 10. NE 13.00
Mnětice

13.00
Miřet./Skuteč

16. 10. ČT 17.00
Býšť

18. 10. SO 15.30
Nasavrky

13.15
Pardubičky

13.00
Mikulovice
Ostřešany

19. 10. NE 15.30
Ostřešany

25. 10. SO 14.30
Rosice n. L.

14.30
Moravany B

26. 10. NE 10.00
Rosice n. L.

28. 10. ÚT 14.30
Sruby

1. 11. SO 14.00
St. Máteřov

2. 11. NE 14.00
Osřetín

8. 11. SO 14.00
St. Hradiště
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce

ServiS plynových kotlů

Vít Centner

533 22 Býšť 150  tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ
pro všechny daňové subjekty

Hana Machková
Nerudova 250, Sezemice
Tel.: +420 776 019 443

Martina Ptáčková
masérka a cvičitelka

Masáže a uvolňovací techniky
Dornova metoda • Shia-tsu

Kontakt a informace:
Tel.: +420 723 568 762
www.fyzioholubova.cz

NoviNKy a aKTUaLiTy od září 2014
pRo děTi NaBízíme NáSLedUJící KRoUžKy:

• pohybové aktivity rodičů s dětmi (pro dětičky, co již s jistotou chodí)
•  NoviNKa – zpívánky ve spolupráci s Babymusic.cz  

(pro dětičky od narození do 4 let)
• Šikovné ručičky pro rozvoj kreativity (od 2 do 6 let)
• angličtina pro nejmenší (ve skupinách od 1 do 6 let)
Do jednotlivých kroužků přihlašujte děti již nyní. Na všechny kroužky je 
omezena kapacita – tak neváhejte s PŘIHLÁŠKAMI!!

mamiNKy S děTmi Si moHoU přiJíT zKRáTiT dLoUHé dNy  
do děTSKé HeRNiČKy:

•  Dětská hernička plná různých hraček, kde si děti mohou pohrát 
a maminky odpočinout u kávy

•  NoviNKa – Kreativní koutek, pro starší děti, které si rády kreslí, 
modelují či vybarvují

pRo doSpěLé NaBízíme NáSLedUJící KURzy:
•  výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím – pro začátečníky, mírně 

pokročilé
•  anglická konverzace pro pokročilé

co NaBízíme dáLe?
•  Tematické focení Vás i Vašich dětiček – Vánoční focení  

proběhne v průběhu listopadu a prosince
• NoviNKa – příležitostné hlídání dětí
• dětské oslavy na míru
•  NoviNKa – prodej šperků ve spolupráci s internetovým obchodem 

http://www.chirurgicka-ocel-stribro.cz
• prodej dětského oblečení
dětský klub vaňásek nabízí Vám a Vašim dětem alternativu, jak aktivně 
a tvořivě trávit volný čas, pozitivně chceme přispívat k utváření osobností 
dětí a poskytnout  jim možnost navazovat kamarádské vztahy. Vaše dětičky 
si zde mohou pohrát a vy si trošku odpočinout. V klidu můžete vypít šálek 
kávy, čaje nebo horké čokolády a „pokecat“ s kamarádkami.

iNFoRmace a přiHLáŠKy:
mob.: 724 077 660

e-mail: info@detsky-klub-vanasek.cz • web: www.detsky-klub-vanasek.cz

Děts
ký klub Vaňásek

www.detsky-klub-vanasek.cz

KaNoiSTicKý KLUB pRoSpoRT Sezemice  

zve všechny příznivce kanoistiky  

na 17. ročník Poháru města Sezemic  

6. září 2014 v Kuněticích u přívozu od 10.00 hodin


