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Historie odchoven Sezemických myslivců

V

šedesátých a zejména sedmdesátých letech minulého
století začalo docházet na celém území naší republiky
k masivnímu poklesu stavů drobné zvěře. Obětí velkoplošného hospodaření, chemizace a zejména likvidace remízků,
polních cest a přirozených vodotečí se nejdříve staly koroptve,
později začaly rychle klesat i stavy bažantů a zajíců. I přes veškerou snahu řadových myslivců se nedařilo tomuto vývoji nijak
významně bránit. Také Sezemičtí myslivci si toto vše jasně uvědomovali a hledali cesty, jak alespoň mírnit tento negativní vývoj. Bylo jasné, že pouze péče o zvěř v době nouze a její přikrmování nemůže stačit. Proto jsme začali nakupovat bažantí kuřata
z velkých odchoven a tyto ihned, většinou začátkem léta, vypouštět do revíru. Bohužel se ukázalo, že většina vypuštěných kuřat
nepřežila polní, zejména žňové a posklizňové práce, část z nich
se stávala snadnou kořistí dravců a ostatních predátorů. Proto

bylo členy Mysliveckého spolku rozhodnuto začít hledat možnosti
ke stavbě vlastní odchovny bažantů, kde by byla nakoupená kuřata
podržena a vypuštěna do honitby až po skončení hlavních polních
prací již ve vyšším věku, tím i velikostí a s větší nadějí na úspěšnou adaptaci v přírodních podmínkách. Na propůjčeném pozemku
v prostorách U Šonků v Lukovně začala výstavba vlastního zařízení 29. dubna 1989. Podíleli se na ní všichni členové Mysliveckého
spolku, průběh prací řídil tehdejší předseda MS pan Jaroslav Dufek,
byly odpracovány stovky brigádnických hodin a práce probíhaly
téměř každodenně. Voliéra a úprava přilehlého objektu sloužící jako
sklad krmiva byla dokončena již v červenci téhož roku a okamžitě začala sloužit svému účelu. Kromě bažantích kuřat jsme začali i s odchovem divokých kachňat. Nakoupená jednodenní káčata
vyžadovala velikou péči včetně přitápění a krmení třikrát denně.
Kachňata byla ve stáří asi 4–5 týdnů vypouštěna na Sezemický
rybník a i tam pokračovalo jejich pravidelné přikrmování. I přes
veškerou péči, která zahrnovala i preventivní očkování káčat před
jejich vypouštěním na rybník, se nedařilo dosáhnout očekávaných
výsledků. Díky špatné kvalitě vody v mělkém rybníku docházelo
u kachen, a to i z divoké populace, k výskytu nemocí a značným
úhynům. Toto se opakovalo v každoročních intervalech, a proto

jsme po čase od odchovu kachen upustili a věnovali se pouze
bažantům. Každoročně jsme odchovali 150–200 bažantů a ty
vypouštěli do volné přírody. Voliéra v Lukovně sloužila velmi
dobře svému účelu do roku 2000, kdy bylo nutno důsledkem
narovnání majetkových práv zařízení zlikvidovat a opustit.
V té chvíli již bylo jasno, že chceme-li alespoň trochu pomoci
zabránit úbytku bažantí zvěře, bude třeba hledat možnost zřízení nové odchovny.
Po složitých jednáních se nám podařilo získat do pronájmu
část vhodného pozemku v areálu bývalého Zemědělského
družstva v Sezemicích a začaly přípravné práce pro zbudování nové odchovny. I s využitím materiálu z bývalého zařízení byla již v únoru 2001 zahájena výstavba hlavní části
odchovny, tj. voliéry. I tady probíhaly práce velmi slušným
tempem a již v létě jsme mohli do nové voliéry umístit první hejno bažantích kuřat. Souběžně byl i zřízen nutný, zatím
provizorní sklad krmiva. Veškeré náklady na stavbu byly hrazeny
z prostředků Mysliveckého spolku a i finančních příspěvků každého člena. Tím zdaleka práce na zlepšování areálu naší odchovny
nekončily. Každoročně docházelo k novým úpravám, provizorní
skladování krmiva bylo postupně nahrazováno novým, byly upravovány prostory v okolí voliéry, zřízeno malé políčko pro pěstování
krmiva pro zvěř a upravena přístupová komunikace. Další problém přišel v roce 2010. Tehdejší extrémní zima přinesla i nebývalý
příděl sněhu. Jeho váhu konstrukce voliéry nevydržela, došlo k její
totální destrukci a zničení prakticky celé voliéry. Nezbylo než začít
opět, již potřetí stavět voliéru znovu, a tak ihned po konci zimy začaly úklidové a přípravné práce. Bylo třeba nakoupit další materiál
a neprodleně začít s novou stavbou. Tak se i stalo a za spolupráce
všech členů spolku byla do začátku léta nová, konstrukčně zesílená voliéra dokončena. I v dalších letech pokračovalo a stále ještě
pokračuje zvelebování našeho areálku. Byl zřízen zcela nový sklad
krmiva a pomocných materiálů a postupně vytvořeno i slušné zázemí využitelné pro konání členských schůzí nebo jiných akcí v letních měsících. Snad nebudou znít příliš odvážně slova, že je zde zařízení, se kterým se sezemičtí myslivci mohou i trochu pochlubit.
Miroslav Jeník, Myslivecký spolek Sezemice
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Zprávy z radnice

Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti města Sezemice
upozorňuje občany, že provede

odpady
Poplatek za provoz systému nakládání s odpady (TKO) v roce 2016
Připomínáme poplatníkům – občanům města Sezemice a přisloučených
obcí, kteří zde mají trvalý pobyt, že se blíží splatnost druhé poloviny poplatku za provoz systému nakládání s odpady (TKO). Den splatnosti
druhé poloviny uvedeného poplatku podle Obecně závazné vyhlášky je termín 31. 8. 2016.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo převodním
příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p.
Bc. Hana Volfová, tel.: 466 741 015
Městská policie Sezemice
Odchyt a starost o toulavá či opuštěná zvířata je v dnešní době již nedílnou součástí činnosti strážníka. Nejinak je tomu v Sezemicích, ovšem
pravdou je, že čísla vyplývající ze statistik mnohé překvapí. V období let
2013 až 2015 bylo v území v působnosti Městské policie Sezemice odchyceno celkem 155 psů. Při pohledu na toto číslo mnohým v mysli vyvstane
otázka. Jaký je osud tak velkého počtu zvířat?
K odchytu volně pobíhajících psů vyjíždí strážník zpravidla na základě
oznámení občana. V drtivé většině případů je strážník schopen se s pejskem „domluvit“ a odchyt tak proběhne bez použití dalších prostředků.
Výjimku tvoří případy, kdy pes při odchytu ohrožuje sebe, přítomné osoby
nebo zakročujícího strážníka. Jen výjimečně se jedná o psa aktivně agresivního, většina pejsků útočí ze strachu, což ovšem případné zranění nečiní menším. Nutno podotknout, že těchto případů, snad i díky zkušenosti
strážníků pro tyto případy vyškolených, bylo v celkovém množství odchycených psů pouze deset. No a po odchycení je pes zkontrolován, vyfocen
a začíná pátrání po jeho majiteli. Ke štěstí strážníků, majitelů ztracených
psů a především pejsků samotných mohou zdejší strážníci při hledání
majitele využít pomoci našich „psích detektivů“, kterým bezprostředně
po odchytu strážník posílá fotografii, popis psa a místa odchytu s žádostí
o pomoc při hledání majitele. Tímto mi dovolte, abych jménem strážníků
a především šťastně shledaných pejsků s jejich páníčky poděkoval především paní Majce Schillerové a také paní Lence Rutové z Přelouče. A že je
za co, ukáží následující čísla. Z celkového počtu 155 psů odchycených
v uplynulých třech letech se neuvěřitelných 130 zvířat vrátilo k majiteli,
13 pejsků se dostalo do náhradní péče a pouze ve dvanácti případech byli
strážníci nuceni využít služeb útulku pro opuštěná zvířata.
Lubomír Frei, velitel

Humanitární sbírku

v sobotu 5. listopadu 2016 od 7.30 do 14.00 hodin
v kulturním sále, Husovo náměstí 790, Sezemice



Sbírka:
• 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

Vítání občánků – změna zákona
Pro všechny rodiče, kteří mají zájem na účasti při vítání občánků v sezemické obřadní síni, máme příznivou zprávu. Dnem 1. 7. 2016 nabývá
účinnosti novela zákona o obcích, která nám umožňuje obesílat rodiče nově narozeného děťátka a v obálce zaslat žádost na vítání občánků. Dosud jsme tuto možnost neměli. Další postup zůstává nezměněn
s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. To v praxi znamená, že
v případě zájmu přinesou rodiče dítěte vyplněnou a podepsanou žádost
s rodným listem dítěte do kanceláře matriky. Pokud se rodiče na matriku
nedostaví, budeme to chápat tak, že nemají o vítání občánků zájem.
Podrobné informace je možné získat:
matrika Městského úřadu Sezemice
e-mail: sarka.kolarova@sezemice.cz, číslo telefonu 466 741 017
Šárka Kolářová, matrika

Narozeníček
Duben 2016: Denisa Dočekalová
Červen 2016: Alena Kolářová
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

Slevový systém pro seniory
Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory

Pardubice (15. 7. 2016) – Pardubický kraj spustil letos v červnu
projekt Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let věku
možnost čerpat slevy pět až padesát procent u vybraných poskytovatelů v celé České republice a v Dolním Rakousku.

distribuován držitelům karet přímo do poštovních schránek. Do konce roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje minimální slevu 5 %,
je označena samolepkou projektu Senior Pas.

Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev
a dalších výhod seniorům. „Projekt je zaměřen na snížení finančních
výdajů seniorů při běžných nákupech a při provozování volnočasových
aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost kulturních, přírodních a jiných památek a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do projektu
a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny zájemce zdarma,“
informuje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je možná pomocí registračního formuláře
a také telefonickou formou na čísle 840 111 122. Další možností je
registrace online přímo na stránkách projektu www.seniorpasy.cz,
nebo emailovou formou na adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, která bude uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout na výdejním místě
v Pardubickém kraji.

Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také
v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů slev je přehledně uveden
na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů, mezi
které patří například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra, Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi zajímavá je
sleva, kterou poskytují České dráhy. Dávají až 36 % slevu na In Kartu.

Počet seniorů užívajících Senior Pas
v Pardubickém kraji: 3 517
Počet poskytovatelů slev
v Pardubickém kraji: 80
Počet seniorů užívajících Senior Pas
v celé České republice: 224 100
Počet poskytovatelů slev
v celé České republice: 2 288

V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude vydán tištěný
katalog, ve kterém najdou senioři všechny poskytovatele, kteří jsou
v kraji do projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů bude adresně

bezplatná linka: 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz
www.seniorpasy.cz
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Základní škola se hlásí
Máme tu sice období prázdnin, dovolených a slunečných dnů strávených
u vody, ale pojďme se společně podívat, jak probíhal konec školního roku.
Koncem roku vyrazili žáci na školní výlety. Navštívili spoustu zajímavých
míst v naší republice, například Potštejn, Sedmihorky v Českém ráji, Častolovice, park Mirakulum v Milovicích, Libici nad Cidlinou, Poděbrady
a další zajímavá místa.
Také v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do sběru víček
od PET lahví. Finanční výtěžek z této soutěže je určen ve prospěch nemocné holčičky Rebeky Čihákové, která trpí od narození vzácnou nemocí
motýlích křídel.
Žáci třetího ročníku strávili dopoledne na střelnici na Hůrkách. Na střelnici
stříleli na terč a také se zúčastnili postřehového závodu a zábavné hry,
při které sbírali barevné lístky s různou bodovou hodnotou. Program se
dětem velice líbil.
Některé třídy naší školy se zúčastnily akce „Myslivost – kulturní dědictví
ČR“, která byla připravena pro žáky základních škol v obci Dolní Ředice.
Během května a června si žáci 5. ročníku měli možnost vyzkoušet atmosféru olympiády, na kterou se poctivě připravovali již během dubna. Děti
se postupně utkaly v 6 individuálních (sprint, skok, hod, vytrvalost, šplh
a švihadlo) a ve 4 týmových disciplínách (štafeta, přetahovaná, vybíjená
a fotbal). Olympiáda děti učila nejen soutěžit v duchu fair play, ale také
sportovat s radostí, fandit ostatním soupeřům a spolupracovat v týmu,
což nebylo vždy jednoduché.
Ve třídě 4. B probíhala v uplynulém školním roce ve spolupráci s Městskou knihovnou Sezemice čtenářská soutěž, ve které žáci po přečtení knížek odpovídali na stanovené otázky o knížce a po jejich správném zodpovězení získávali symbolické perly.
Děti v 1. B si pro své rodiče připravily překvapení. Během celého školního
roku vyráběly svoji vlastní knihu nazvanou Veselá abeceda. Každému písmenku, které se naučily, věnovaly jednu stránku a zajímavě ho ztvárnily.
Některé třídy prvního stupně strávily poslední dny školního roku spaním
ve škole, při kterém si užily spoustu her, legrace a dobrodružství.
V úterý 28. června proběhlo další slavnostní vyřazování 9. ročníku. Žáci
si pro své rodiče a veřejnost připravili prezentaci fotek zachycující průběh
školní docházky, časopis, dále pěkná vystoupení a na závěr jim byla předána
vysvědčení. Možná vás zajímá, na jaké školy žáci v září nastoupí. Celkem
5 žáků nastoupí na gymnázia, 2 žáci na střední školy s vyučením i maturitou, 23 žáků na obchodní akademie, střední průmyslové školy, zdravotní
školu, konzervatoř a střední odborné školy s maturitními obory, 11 žáků na
střední odborné školy bez maturity a 1 žákyně přihlášku nepodávala.
Ve školní družině na děti čekaly sportovní odpoledne, pěší turistika, ptačí
slavnosti, agility a další zajímavé akce.
Dne 22. června se žáci základní školy a děti z mateřské školky zapojili do celostátní akce, kterou každoročně pořádá Olympijský výbor. Akce
se zúčastnilo téměř 550 závodníků, kteří absolvovali trať od 40 metrů
po 1 150 metrů podle ročníku narození dětí. Všichni se na závod velmi
těšili, protože na ně čekala i odměna, všichni soutěžící obdrželi diplomy
a růžové náramky, které jim bezprostředně po běhu předali ředitel školy,
zástupci města a organizátor akce pan Josef Doktor. Na nejrychlejší čekaly
medaile a pamětní trička s nápisem Nemůžeš – přidej. Poděkování patří
paní učitelce Ivě Kaplanové, která měla celou akci na starosti.
Ani ve škole se během prázdnin nezahálelo, probíhaly zde tradiční úpravy
v prvních a šestých třídách, ve školní družině, rekonstrukce toalet pro
zaměstnance školy, připravil se nový kabinet.
Všem čtenářům přejeme hezký zbytek léta. Více informací o akcích školy
se dočtete na internetových stránkách www.zssezemice.cz.
Mgr. Stanislava Plecháčková

Zdravotnice opět v akci
Od pátku 24. června do neděle 26. června se v Olomouci konalo republikové
kolo Soutěže mladých zdravotníků. Samotná soutěž
proběhla v sobotu v Pevnosti poznání, kde se utkalo 18
družstev prvního a druhého
stupně z celé České republiky.
Naše hlídka ve složení Michaela Knotková, Karolína Perná, Sára Šestáková,
Pavlína Holubová a Lucie
Kačerová se po celý rok
pečlivě připravovala a veškerá práce a píle se zúročila, protože děvčata si vedla
výborně. Na devíti stanovištích, kdy některá byla soutěžní a některá ne,
děvčata předvedla, co vše se naučila. Dívky měly za úkol ošetřit tělesně
postiženou dívku, která spadla z vozíku, děvče v bezvědomí s mozkolebečním poraněním, dále úraz způsobený elektrickým proudem, dívku
s amputovaným prstem a další zraněné.
Děvčata si vedla skvěle a dosáhla na příčku nejvyšší, protože skončila
na prvním místě z celé České republiky. Dívkám moc blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Plecháčková

Léto v knihovně
Zřizujeme, rekonstruujeme, vylepšujeme a připravujeme pro Vás nové
služby i knihy. Tak vypadá letní aktivita naší knihovny. Nový dětský koutek a herna ve třetím patře, stále doplněné venkovní knihovničky, příprava biblioboxu a nákupy knih, audioknih a časopisů. Nelehkou činností

je také každoroční třídění a vyřazování starých knih, a to nejenom ze
služby „Nevyhazujte knihy“, kterou hojně využíváte, ale i z našeho vlastního fondu. Našim čtenářům a návštěvníkům jsme k dispozici po celé
léto s nezměněnou otevírací dobou. Stále běží soutěžní celoprázdninový
program s názvem „Neobyčejné prázdniny“, který je určen zejména pro
děti. Zasoutěžit s dětmi si mohou také rodiče. Čeká na ně nejen zábavné
pexeso, ale i počítačová hra Knihovník. Vyhodnocení soutěže proběhne
v září a všechny soutěžící děti budou odměněny. Na ty nejlepší čeká spaní
v knihovně. Připravujeme také výstavu obrazů,
cestopisnou besedu, povídání o bylinkách a spolupořádáme výtvarnou
a literární soutěž „Moje
město Sezemice“. Zdravíme Vás z Vaší knihovny.
Petra Procházková,
Ivana Říhová
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Rodinné centrum Vaňásek

Mladí hasiči se hlásí

Milí čtenáři,
čas utekl od června jako voda, kdy jsme se společně rozloučili. Ráda bych
se k této akci vrátila a poděkovala všem maminkám i dětem, které se
s radostí zúčastnily zakončení „sezony“ u nás v centru.

Věříme, že jste si užili léto naplno a nyní již s dětičkami přemýšlíte, jaké
kroužky by Vám a Vašim dětem vyhovovaly.
Od září 2016 pro Vás otevíráme již tradiční kroužky, které znáte z minulého školního roku, ale i kroužky nové. V týdnu od 5. do 9. září budou v prostorách spolku RC Vaňásek (Husovo náměstí 92, Sezemice) probíhat ukázkové hodiny jednotlivých kroužků. Přijďte se podívat a zjistit si podrobnosti
o jednotlivých aktivitách. Upozorňujeme však, že kapacita je omezena.
Pokud máte o nějaký kroužek zájem, přihlaste se včas, a to co nejdříve.
Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.rc-vanasek.cz.
Kroužky pro tento školní rok
Děti od narození do 3 let
Baby cvičení
Batolátka
První krůčky
Muzikoterapie pro nejmenší
Děti od 3 do 6 let
Angličtina pro předškoláky
Muzikoterapie pro děti
Jóga pro děti
Anglická školka
Malujeme s dětmi
Děti od 6 do 12 let
Angličtina pro školáky
Jóga pro děti
Hra na kytaru
Výtvarný kroužek
Pro dospělé
Fitball
Problémové partie

Miminka od 2 měsíců
Lezoucí děti
Chodící dětičky do 3 let
Děti od 1 do 3 let

9.00 – úterý
8.30 – středa
9.20, 10.15 – středa
15.00 – pondělí

Děti od 3 do 6 let
Děti od 3 do 6 let
Děti od 3 do 6 let
Děti od 2 do 5 let
Děti od 5 do 7 let

16.30 – čtvrtek
16.00 – pondělí
16.30 – úterý
8.00–15.30 – pátek
16.00 – středa

Děti 1. stupně ZŠ
Školní děti
Děti od 9 let věku
Děti od 8 let

17.30 – čtvrtek
17.30 – úterý
17.00 – pondělí
17.00 – středa
18.00 – pondělí
18.30 – čtvrtek
19.00 – pondělí
19.30 – čtvrtek

Jednou z novinek pro tento školní rok je pořádání pravidelných přednášek
a kurzů na různá témata. Září jsme pojali jako měsíc bezpečnostních složek,
a tak jsme pro Vás společně s organizací PRVNÍ POMOC ŽIVĚ připravili kurz
na téma Základy první pomoci pro všechny. Můžete se těšit na praktický nácvik, příběhy z praxe a realistické simulace. Na vlastní kůži zkusíte,
a hlavně do krve dostanete vše potřebné k záchraně života. Kurz proběhne
ve čtvrtek 29. 9. 2016 od 16.00 hodin. Říjen bude v duchu psychologie.
Do Sezemic zavítá známá psycholožka paní Mgr. et. Mgr. Zuzana Pokorná
Veletová. Přednáška se bude zabývat problematikou poruchy pozorností
u dětí ADHD a ADD. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí porozumět této problematice, ale i ti, kteří potřebují pomoci či poradit, jak poruchu rozpoznat
apod. Přednáška se bude konat v pátek 14. 10. 2016 od 15.00 hodin.
Závěrem bych Vás chtěla srdečně pozvat na sobotu dne 17. 9. 2016
do areálu TJ Spartak Sezemice na Zábavné rodinné odpoledne v Sezemicích aneb DEN BEZPEČNOSTNÍCH A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK,
které pořádá Rodinné centrum Vaňásek, z. s. v úzké spolupráci s městem
Sezemice. Akce začíná od 14.00 hodin.
Ing. Markéta Krajíčková, předsedkyně spolku

Tak jako žáci a jejich učitelé finišují koncem května a v červnu s dokončením klasifikace, doprobráním látky a výlety, tak i my jsme měli opravdu
nabitý program.
I v červnu proběhlo několik závodů v požárním sportu a spousta dalších
akcí. Jak starší, tak mladší děti se 4. 6. zúčastnily závodů ve Starých Jesenčanech. Družstvo starších ještě týž den absolvovalo závod v požárním
útoku v Přelouči.
V sobotu 11. 6. jsme se s dětmi zúčastnili našich oslav 135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Sezemice. V rámci oslav předvedly děti několik cvičných požárních útoků a povzbuzovaly naše „dospělácké“ hasiče
při jejich útoku „starých pánů“. 18. 6. nás čekal „tajný“ výlet. Ranní vstávání bylo pro některé náročné, odjížděli jsme už v 6.30. Při první zastávce
jsme navštívili Hasičské muzeum v Přibyslavi. Všem se nám v muzeu moc
líbilo a k údivu nás vedoucích si mohly děti v průběhu prohlídky sáhnout na kdejaký exponát a to i na takové, které měly určitě i historickou
hodnotu. Ke svému úžasu našly děti na tabuli cti, kde jsou fotografie
dobrovolných hasičů, i fotku „našeho“ pana řidiče autobusu. Z Přibyslavi
jsme pokračovali do jihlavského podzemí a pak hurá do ZOO. Jihlavská
ZOO zaujala jak děti, tak i dospělé. Velkým zážitkem byl nový tropický
pavilon s maketou zříceného letadla a pak také „ztracení“ jednoho z dětí
z přípravky. Vše dobře dopadlo, bylo krásné počasí a spokojeně jsme se
v pozdních podvečerních hodinách vrátili domů.
Víkend 24.–26. 6. byl opravdu hektický. V pátek jsme měli „grilování“
a předčasné ukončení sezony (jindy bychom to už opravdu nestihli). Díky
Pavlíně Horákové a Petrovi Řezníčkovi, kteří se ujali rolí lodivodů, si děti
na rozlučce užily plavbu kánoí po náhonu, zdlábly si grilované kuřátko,
které nám ochotně ugriloval pan Blažek (kuřátka byla výtečná), vypily několik šampusů – samozřejmě dětských, a zahrály si míčové hry. Rozlučka
proběhla stejně jako loni na chatě u pana Horáka, který na nás po loňské
zkušenost nezanevřel a chatu znovu zapůjčil.
Sobotní ráno bylo opravdu „kruté“, s družstvem starších jsme měli sraz
v 5.15 u hasičárny a odjížděli jsme do Sezemic. Ne, opravdu to není vtip,
jeli jsme totiž do Sezemic u Mladé Boleslavi. Zde se děti na základě pozvání místního sdružení dobrovolných hasičů zúčastnily „superpoháru“ obce
Sezemice. I přes drobné záludnosti a odlišnost štafetového běhu obsadili
naši závodníci krásné čtvrté místo (ach jo, už zase ta bramborová). Sezemáci byli opravdu moc fajn. Bylo o nás „královsky“ postaráno, prohlédli
jsme si místní kostel se zvonicí, starou základní školu s muzeem a opravenou hasičárnu. Domů jsme dorazili večer a ráno v neděli jsme pokračovali
v našem maratonu závodů. Šlo o poslední závod započítávaný do okresní ligy této sezony. Jako již tradičně proběhl tento závod v nedalekých
Slepoticích. Zde také proběhlo vyhlášení výsledků okresní ligy za sezonu
2015/2016. Mladší obsadili krásné šesté místo z třiceti a starší byli ještě
lepší, skončili na medailové třetí pozici. Z poháru měli všichni opravdovou
radost a sezonu ukončili hromadným naskákáním do místního bazénu.
Všem dětem z kroužku, vedoucím, instruktorům, rodičům a všem sponzorům počínaje městem Sezemice přes Pardubický kraj až po všechny
sponzory z řad drobných podnikatelů ze Sezemic, až po naše dospěláky
z řad dobrovolných hasičů, bez Vás by to nešlo a kroužek by nemohl
fungovat.
Kdy a kde nás najdete? Hned 2. září začínáme novou sezonu 2016/2017.
Sraz je jako již tradičně v 16.00 před hasičárnou. Všichni zájemci z řad
školáků, jste srdečně zváni!
Jana Lohniská
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povídání o bylinkách a zdraví

Tužebník jilmový

Tužebník jilmový, nebo také chlapice, je další bylinkou, kterou vám
obzvlášť ráda představím. Je to celkem vysoká rostlina dorůstající až
2 metrů. Z tlustého oddenku vyrůstá přímá, ve vrcholové části větvená lodyha nesoucí listy tmavozelené, ve spodní části bílé a plstnaté. Květenství je hustý vrcholík s pětičetnými bílými až nažloutlými
kvítky. Roste na vlhkých březích vodních toků a najdete ji v hojném

počtu v okolí Loučné. Sbíráme a sušíme nejlépe květenství od jara
do konce léta. Tužebník patřil k méně známým léčivkám. Teprve
poté, co doktor Priessnitz začal rostlinu podávat proti vzteklině,
byla chlapice podrobena pečlivému zkoumání, kde bylo zjištěno,
že kořen má schopnost ničit původce vzteklinové nákazy. Později
se prokázalo, že celá rostlina má antibakteriální účinky, a že výluhy
a tinktury ničí zlatého stafylokoka a escherichia jako původce řady
vážných onemocnění. Tužebník je zdrojem přírodních salicylátů, ze
kterých se v těle vytváří kyselina salicylová, známá pod názvem aspirin, acylpyrin. Je tedy přírodním aspirinem, neboť obsahuje stejnou
účinnou látku, jako jeho tabletový kolega. Na rozdíl od něj však
nedráždí žaludeční sliznici, naopak ji zároveň hojí. Čaj a tinktura
příznivě účinkuje na močové cesty a ledviny, žaludeční vředy, tlumí
bolest, snižuje horečku, krevní tlak a kyselost žaludečních šťáv. Dále
čaj působí močopudně a potopudně a proti chronickým průjmům.
Neužíváme při problémech se srážlivostí krve a při alergii na aspirin. Jeho protizánětlivé účinky využijeme zevně v podobě obkladů
a koupelí na hojení ran a to i na dlouhodobě nehojících se (bércové
vředy, akné, exzém), kde skvěle až bezkonkurenčně funguje. Přináší úlevu i při revmatických bolestech kloubů a dně. Jsem si jistá, že
nyní minimálně při horečce a nachlazení sáhnete pro tuto bylinku
místo do šuplíku s léky. Člověk tak mocně naříká při každé bolesti
a tak málo se raduje, když žádnou nemá.
Lenka Studničková

Pět otázek pro...
Dnešním hostem v anketě je
žena, které učaroval mužský
sport – střelba. V době, kdy
s ním začínala, tedy v roce
1974, určitě byl. Jmenuje se
Jana Adamová, pracovala jako odborná referentka
u Českých drah a střílení se
věnuje přes 40 let.
Je členkou vedení Sportovně
střeleckého klubu v Sezemicích, přesněji řečeno jednatelkou, a dnes si užívá zaslouženého velmi aktivního důchodu.
Jak ses ke střelectví dostala a od kdy se mu věnuješ?
Střílení se věnuji od 17 let, kdy jsem poznala chlapce jménem Josef Rybák, který mě ke střílení přivedl a se kterým jsem začala jezdit na své první
závody. Střelba mě nadchla a na střelnici jsem poznala i svého současného manžela. Dá se říct, že střelnice a střílení u mě prostě v životě vždycky
byly na prvním místě anebo ho hodně ovlivňovaly…
Co na tvoji zálibu říkala rodina a okolí?
Co bych na to řekla . Byl to prostě problém, protože v té době se od dívky čekaly jiné věci. Rodiče chtěli, abych byla doma, učila se prát a vařit a já
myslela jen na to, jak vzít pušku a zmizet na závody. Samozřejmě jsem
některé obrečela, protože ne vždycky se mi podařilo rodiče přesvědčit, ale
jak šel čas, bylo jasné, že střílení a později střelnice se stanou důležitou
částí mého života. Od roku 1978, kdy se střelnice začala v Sezemicích
stavět, jsem vlastně pořád její součástí až dodnes a hodlám v tom pokračovat .
Jakého největšího úspěchu jsi dosáhla?
Tak určitě čtyři nominace na Mistrovství republiky. V době, kdy jsem začínala, musel střelec vyhrát závod, aby byl nominován, nyní je to myslím

lehčí. Stačí nastřílet postupový limit. Nejlepší umístění z nominací bylo
v Brně 8. místo. Dodám ale, že mé sokyně byly v té době o dost zkušenější. No a střílím dál, někdy se daří víc, někdy míň, ale pořád mě to baví.
Teď reprezentuji náš klub v Mezinárodních soutěžích veteránů, kde je zastoupeno i 24 států… myslím, že jsem v Čechách rozhodně „nejzralejší“
střelkyně . Úplně největší úspěch ale je to, že jsem našla zálibu, která
mě bavila a baví, a že mi zdraví umožňuje ji pořád dělat…
Můžeš srovnat postavení žen tenkrát a jeho vývoj doteď?
Myslím, že se to tak moc nemění. Prostě to buď ráda máš, nebo nemáš.
Žen je samozřejmě míň, ale můžou střílet stejně jako muži i ze stejných
zbraní. Mně třeba pistole nikdy moc neučarovala, místo kufříčku mám
ráda malorážku a vzduchovku, to jsou mé zbraně. Taky školím pro zbrojní
pasy a asistuji u zkoušek. Samozřejmostí je trénink a výchova mládeže.
Takže myslím, že pokud ženu baví střelectví, příležitostí a práce je určitě
dost.
Poslední a jednoduchá otázka. Co plánuješ do budoucna?
Když se řekne plány, tak myslím, jak jinak, než zase na střelnici. Chtěla
bych, aby se dál zdokonalovala, abychom udělali posuvné terče, ale především, aby se nám, a když říkám nám, tak myslím především předsedu
klubu Fandu Čiháka, se kterým to táhneme od začátku, aby se nám podařilo najít nástupce. Vychovávat mládež nás baví, ale rádi bychom předali
střelnici a zkušenosti někomu, kdo ji bude mít rád jako my a kdo v době,
která se honí jenom za penězi, bude koukat spíš na to, aby byly lepší
zbraně a byla dobrá parta lidí, než počítat kolik střelnice vydělá…
Znám Janu od svých 10 let, kdy jsem chodila na kroužek střelectví. Letitá
práce její a všech na střelnici je nezištná, a kdo nestřílí, její rozsah nemůže
vidět. Proto jsme Vám ji chtěli trochu přiblížit. Tahle žena plná neuvěřitelné
energie na mě působí tak, že mám pocit, že snad vůbec nestárne. Rozhovor s ní se dělal lehko nejen proto, že je plná optimizmu a síly, ale především proto, že to, co dělá, ji nesmírně baví a dává do toho se svými přáteli
srdce. Když ji vidím jet na kole ze střelnice, řeknu si: „Šťastná to žena“.
Petra Procházková

Krásy a zajímavosti kolem nás
policie v Sezemicích. Nesmíme opomenout ani jeho sportovní
aktivity, je 4násobným Ironmanem (3,8 km plavání, 180 km
kolo, 42,2 km běh), absolvoval 5 běžeckých maratonů a jeden ultra maraton, kratší distance prý už ani nepočítá. Je
spoluzakladatelem vyhlášených běžeckých závodů, na jejichž
organizaci se stále podílí: Sršská devítka, Zimní pohár Srchu
a Sršský maratón. V rámci možností se věnuje sportovně nadané dceři Lucii, která je úspěšnou českou reprezentantkou
v hokejbale a držitelkou stříbrné a bronzové medaile z mistrovství světa v Kanadě a Švýcarsku. Jeho největším koníčkem je příroda, které se věnuje v maximální možné míře a své
poznatky předává dál publikační formou na přednáškách
a fotografických výstavách. Mohu Vám slíbit, že všech jeho
dovedností hodláme plně využít jak v Sezemických novinách,
tak na akcích, které připravujeme.
Petra Procházková

Do tohoto čísla jsem pro Vás jako „zajímavost“ připravila profil našeho nového spolupracovníka, autora nové rubriky s názvem „Přírodní
poklady Sezemic a okolí očima strážníka Jirky“. Mgr. Jiří Rejl nastoupil v roce 1988 po základní vojenské službě jako učitel biologie
a chemie na včelařské učiliště do Nasavrk. V letech 1991 až 2004 mu
byla práce koníčkem, protože se věnoval profesionální ochraně přírody v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice. Další
jeho životní cesty byly různorodé a nyní pracuje jako strážník u Městské

Procestovat celý svět za dva týdny?…
Se skauty ano! Skauti měli letošní rok jako celotáborovou hru Cestu
kolem světa a zvládli procestovat opravdu celý svět! Navštívili Japonsko i Indii, Itálii i Ameriku. Více než 40 dětí i dospělých strávilo dva
týdny v údolí Moravské Sázavy u Lanškrouna.
A nebyli jsme jen v táboře, první týden jsme si udělali krásnou výpravu do Letohradu, kde jsme si prošli Muzeum řemesel i náměstí
a druhý týden nás čekaly lanškrounské rybníky, ve kterých jsme se
sice bohužel díky počasí příliš nevykoupali, ale prožili dobrodružství
a krásnou procházku. Díky tomu, že naše údolí bylo tábory více než
naplněno, čekaly nás také přátelské sportovní zápasy a milé setkání
se sousedy.
Letošní tábor byl význačný také tím, že během něho 3 mladí lidé složili prestižní skautskou zkoušku Tří orlích per, někteří dokonce na první pokus! Tímto gratulujeme.
Od září nám začínají klasické schůzky, tento rok v časovém rozvrhu:
pondělí 17.00–18.30 benjamínci (kluci a holky 5–7 let), úterý
17.00–19.00 Vlčata (kluci 7–11 let), čtvrtek 17.00–18.30 Světlušky (holky 7–11 let) a ve stejný den 17.00–19.00 skauti a skautky
(holky a kluci 11–15 roků). Nové členy sháníme převážně ke Světluškám (ostatní oddíly mají téměř plný stav), takže pokud jsi správná

kámoška ve věku 7–11 roků, ozvi se Zuzce (728 010 785) nebo
Gábině (731 833 868) a nebo se rovnou přijď podívat na schůzku!
Budeme se těšit!
Karolína Vyhnálková
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PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA STRÁŽNÍKA JIRKY
Krása vážek aneb Klínatka žlutonohá v Sezemicích
do konce července. Největší letová aktivita dospělců je v měsících červenec a srpen. Výskyt létajících klínatek žlutonohých byl zaznamenán
nejpozději ještě v prvním týdnu října. Klínatky jsou vázány na sluneční
svit a jejich letová aktivita se pohybuje mezi 11 až 17 hodinou. Klínatka
žlutonohá je vázaná na nížinné řeky, středně velké až velké, hluboké
od několika decimetrů do několika metrů. Objevuje se také v menších
pomalu tekoucích řekách a kanálech s odpovídajícím charakterem dna
a břehů. V Čechách žije jen lokálně v nížině kolem Labe a jeho přítoků,
na dolním toku Chrudimky, na Ploučnici a v povodí Smědé. V Sezemicích na řece Loučné byl její výskyt prokázán poprvé v srpnu 2009.
Klínatka žlutonohá je vzácným druhem vážky, která je chráněna zákonem a v naší legislativě je řazena mezi silně ohrožené druhy, zároveň je
také vážkou celoevropsky chráněnou.
Naše Sezemice patří mezi málo obcí v rámci České republiky, které se
mohou pyšnit výskytem tohoto druhu, a proto jsem svoje první krátké
povídání v rámci poznávání sezemické přírody zaměřil právě na tento
vzácný a chráněný druh živočicha. Na shledanou při dalším poznávání.
Jiří Rejl
Řeka Loučná, Zadní Lodrantka, Mlýnský náhon, Zmínka (také Dvakačovka), rybník Labská vytváří optimální podmínky pro život vodních
a mokřadních druhů organismů. Jednou takovou skupinou jsou i vážky,
které planetu Zemi obývají 300 milionů let. Vážky vynikají řadou výjimečných vlastností a relativně nízkému počtu druhů patří mezi nejprobádanější skupiny hmyzu v Evropě. V České republice žije něco málo
přes 70 druhů tohoto zajímavého hmyzu. V katastru Sezemic a blízkého
okolí žijí kromě běžných druhů i druhy vzácné a mezi ně patří klínatky.
Klínatky od ostatních druhů vážek poznáme velmi snadno. Jsou to
středně velké vážky a charakteristickým znakem této skupiny jsou
oči, které na rozdíl od ostatních vážek mají klínatky umístěny daleko
od sebe. Jedním z 5 druhů žijících na území České republiky je klínatka
žlutonohá, jejíž výskyt byl zjištěn také u Sezemic na řece Loučné. Tento
druh má velmi specifické zbarvení těla. Na hlavě, hrudi i zadečku má výraznou kontrastní černou kresbu na žlutém základním zbarvení. Nohy
jsou černé se zřetelným žlutým pruhem, od toho je také odvozen český
název žlutonohá. Zimujícím stádiem jsou larvy, jejichž vývoj je nejčastěji
tříletý. Přeměna z larvy v dospělce probíhá od třetí dekády května až

Hledáme nový domov – chcete nás?
Nevíme jak, ale byli jsme odchyceni strážníky Městské policie Sezemice a jsme umístěni v kotcích. Čekali jsme, že si pro nás
páníček přijde, ale nikdo nás nepostrádá. Je nám moc smutno, zůstat tady nemůžeme, a tak hledáme nový pelíšek, nový domov.
Mám rád stejně tak
jako moje parťačka lidi.
Rychle se učím a moc si
přeji také nový domov.

Já jsem asi dvouletá
psí slečna, jsem dost živá,
ráda si hraji…
Já jsem kříženec
labradora, už jsem
dospělý, asi čtyřletý,
a budu věrným
a milujícím členem rodiny.

…ale jinak jsem hodná
a budu vděčná parťačka
pro každého, kdo na mě
bude také hodný.

Pokud byste chtěli rozšířit svou rodinu o nového člena nebo členku, stačí se ozvat.
Kontaktujte nás na telefonech – 603 471 712 – Majka Schillerová nebo 602 413 250 – Městská policie Sezemice.
Oba naši svěřenci jsou skvělí, ale dlouhodobý pobyt v kotcích je pro ně už náročný. Moc děkujeme.

Deštivá 64. Sezemická lávka
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Letošní 64. ročník Sezemické lávky se oproti
minulým rokům podstatně lišil. Řeku Loučnou
totiž bičovaly ze zhora chvílemi až provazce
vody. Měli jsme dvě možnosti, buď celou akci
odpískat, nebo nachystat vše tak, jak jsme
měli připravené.
Zvolili jsme tu druhou variantu a udělali jsme
dobře. Vy jste nás v tom nenechali. Před devátou hodinou se nám začaly pomalu, ale jistě
plnit startovní listiny všech kategorií. Pravda,
ne tolik jako jindy. Ale kdo si chtěl přejet Loučnou, ať už na kole nebo na trakaři,
měl možnost. Bylo moc fajn vidět úsměvy na vašich tvářích. Závodníci to neměli
na cestě za poháry a krásnými cenami od našich partnerů na mokré lávce vůbec
jednoduché. O to více jsme jim fandili a s obdivem sledovali jednotlivé jízdy.
Velké poděkování patří všem soutěžícím, partnerům, divákům a celému realizačnímu
týmu. Bylo to moc fajn. Za rok na jubilejním 65. ročníku vodě, a nejen jí, zdar.

Výsledky 64. ročníku Sezemické lávky
• Kola – kategorie – do 12 let
+ nejmladší účastníci
Marek Štěpánek – 14 m
Jiří Štěpánek – 5 m
• Kola – kategorie – nad 12 let
Robert Řehák – 15,24 s
David Kucler – 19 m
Jan Brett – 17 m
Marek Spálenský – 16 m
David Hrubý – 16 m

• Dvojice – trakaře – ženy + smíšené
dvojice
Markéta Machová + Jan Brett – 53,52 s
Helena Šplíchalová + Marek Spálenský
– 60,42 s
Skřítek Jíťa + Skřítek Helčík – 60,52 s
• Dvojice – trakaře – muži
Jan Brett + Marek Spálenský – 25,49 s
Aleš Hynek + Jiří Rudolf – 39,57 s
Petr Vlasák + Radek Srazil – 52,59 s
• Nejoriginálnější maska
– kolo – David Hrubý
– trakaře – Skřítek Jíťa a Skřítek Helčík

Pestré sezemické akce pokračují i v druhé polovině roku
Prázdniny jdou do svého finále, děti se už určitě pilně připravují společně
s rodiči na nový školní rok. Věříme, že jste si odpočinuli a načerpali
hodně nových sil do následujících měsíců tohoto roku. Jistě se také
těšíte na naše společná setkávání. Tím prvním bude v sobotu 17. září
zábavné odpoledne pro celou rodinu se záchrannými a bezpečnostními
složkami na hřišti TJ Spartak Sezemice. Do sálu sezemické radnice
se vrátíme zase až v polovině října, protože v něm budou probíhat
některé úpravy. Ty si sál rozhodně zaslouží, vždyť je pro nás společně

s restauračním zařízením skvělým zázemím hlavně od podzimu do jara.
Těšit se můžete mimo jiné na Vinobraní, koncert Jana Vančury a skupiny Plavci. Nebude chybět ani cestovatelská beseda, koncert, rozsvícení vánočního stromu, trhy, Mikulášská besídka nebo vánoční koncert
Bohuše Matuše, tentokrát se zpěvačkou Leonou Šenkovou.
Doufáme, že si každý vyberete podle vlastního gusta a společně si tyto
akce užijeme. Bližší informace najdete na www.sezemice.cz.
Majka Schillerová, předsedkyně komise kultury
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Sport
sportovně střelecký klub sezemice
Ani v čase prázdnin a dovolených se provoz na střelnici nezastaví. Pondělky a čtvrtky jsou vyhrazeny pro širokou veřejnost, která si přichází zastřílet
buď ze svých, nebo zapůjčených zbraní.

Také stále zaškolujeme nové adepty na zkoušky pro získání zbrojního průkazu, kteří se zde učí nejen zacházet se zbraněmi, ale také je rozebírat
a skládat.
Jelikož areál střelnice je dost velký a čas od času se musí něco opravit
a upravit, svolala se velká brigáda. Účast brigádníků byla veliká. Práce
všem šla od ruky a na závěr brigády po těžké lopotě jsme se večer odměnili posezením u ohýnku s výtečným občerstvením.
V sobotu 16. 7. 2016 se sjeli závodníci na 31. ročník „Štít města Sezemic“ v puškové disciplíně SM a LM 60 ran vleže. A že těch závodníků
a jejich doprovodu bylo!
V mužské kategorii s přehledem zvítězil náš T. Čihák, čtvrtý byl J. Novák
a výsledkovou listinu uzavřel J. Čech. V kategorii Ž + J + D se umístila
na 7. místě S. Hozáková, ihned za ní na 8. místě L. Vyhnálková a devátý
byl J. Puhlovský.
Na začátku srpna probíhalo prázdninové soustředění mladých střelců pod
vedením hlavních trenérů K. Tomečka, B. Putny a A. Korečky. Pomáhali
jim trenéři F. Čihák, P. Hrbek a R. Soukup. Na starost měli 40 talentovaných střelců, kteří tvrdě trénovali v puškových a pistolových disciplínách.
Také se museli vypořádat i s náročnými ranními rozcvičkami, které některým jedincům daly velice zabrat po fyzické stránce. V rámci tréninkového
plánu byla návštěva plaveckého areálu a zařazeny soutěže pro puškaře
v Ostroměři a pistoláře na místní střelnici. Doufáme, že celotýdenní soustředění bude ku prospěchu všech zúčastněných a jejich výkonnost se
ukáže na posledních finálových kolech ČPTM a Českého poháru. A ještě
něco málo k závodům v Ostroměři.
V sobotu 6. 8. 2016 si pro výhru dojel F. Rotrekl v disciplíně SM 60 ran
v leže – mladší dorost.
Ve starším dorostu 3. místo získala L. Hrobařová. V neděli 7. 8. 2016 se
odstřílel polohový závod SM 3 x 20 ran. V něm se L. Hrobařové podařil
nastřílet vynikající výsledek 583 bodů, kterým by splňovala juniorský reprezentační limit. Pochvalu si zaslouží i N. Licková, která si po oba dva dny
zlepšila své osobní rekordy.
Ještě bychom se chtěli zmínit o jiné střelecké disciplíně, a to o střelbě ze
sportovní kuše. V termínu od 11. 7.–14. 7. 2016 se ve švýcarském Curychu konalo letošní Mistrovství Evropy ve střelbě ze sportovní kuše.
Jedním z členů české výpravy byl i sezemický střelec J. Novák. Bohužel
Jakub ještě nezvládl nervozitu z tak velkého závodu a se svým výsledkem
uzavíral výsledkovou listinu.
Přestože výsledkem neoslnil, patří mu velký obdiv za obrovské tréninkové
úsilí, které jistě zúročí v dalším období. Ale ještě větší uznání zaslouží,
že byl ochoten reprezentovat Český střelecký Svaz a Českou republiku
na své náklady.
ČSS, z. s. SSK Sezemice
Prosport Sezemice
Loděnice kanoistického klubu Prosport Sezemice v Lukovně po zaslouženém dvoutýdenním odpočinku již opět ožila a závodníci se začínají připravovat na závody, které je ještě v této sezoně čekají. Doposud si vedli
v těžké republikové konkurenci výborně.
Předposlední víkend před prázdninovým soustředěním byl ve znamení
závodů v Kadani. V sobotu 18. 6. 2016 se konal 45. ročník Kadaňského
kilometru. V malebném povodí řeky Ohře pod unikátní stolovou horou
závodili naši kanoisté a kajakářky a to na tratích 500 m a 1000 m. V tomto
závodě zároveň bojovali žačky a benjamínci o pohár Maxipsa Fíka, kde

www.sezemice.cz
získali za celkové 3. místo pohár v barvě bronzu. V neděli následoval memoriál Karla Leštiny, jehož součástí je i memoriál Ondry Březiny. Tentokrát
se závodilo na tratích 3000 m. Také v nedělním závodě nezůstali závodníci
pozadu a stejně jako v sobotním programu získali velké množství medailí.
Zlatou medaili si z těchto závodů odvezli Tomáš Doktor, Vojtěch Burda,
Jakub Dvořák, Tereza Bláhová, Sabina Doktorová a Martin Dumek, stříbro
vybojovali Adam Hrádek, Adam Košnar, Adam Rudolf, Michal Hovorka,
Sonia Rudolfová, Klára Kvasilová a Karolína Bláhová, bronz získala Kateřina Brettová. V pořadí klubů se Prosportu podařilo s 504 body obsadit
první místo.
V sobotu 25. 6. 2016 pokračoval na Labi v Pardubicích seriál Labsko-Orlického poháru, kde se konal 45. ročník závodu Krajem Pernštýnů.
Brzy ráno vyrazili závodníci po Labi směr Pardubice. Museli zdolat trasu
7 km, aby se dostali na místo závodů. Zde na tratích 222 m a 3 km změřili
síly s kluby Předměřic, Hradce Králové, Černožic, Žamberku a Nymburka. V dusnu a horku prokládali závodění koupáním v Labi a konzumací
chlazených nápojů a nanuků. A opět jsme slavili úspěch. Podařilo se nám
vybojovat 33 cenných kovů, a to 15 zlatých zásluhou Terezy Bláhové,
Simony Andrové, Karolíny Bláhové, Vojtěcha Burdy, Jakuba Dvořáka,
Martina Dumka, Martina Štěpánka, Oty Štursy, Tomáše Doktora, Adama
Hrádka a Lucky Škývarové, 11 stříbrných díky Kateřině Brettové, Michalovi Hovorkovi, Adamovi Košnarovi a Kláře Kvasilové a 7 bronzových medailí mimo jiné s přispěním Elišky Dvořákové. Po skončení závodů čekala
naše závodníky (za odměnu) zpáteční cesta do naší loděnice.
Prázdniny zahájil Prosport tradičním letním soustředěním pod hradem
Zvíkov. Náročných 14 dní proběhlo jako každoročně u soutoku Otavy
a Vltavy v rekreačním středisku Štědronín. Naše závodníky čekal třífázový
trénink na vodě i na souši. Absolvovali měřené závody na 500 m, 1 km,
2 km, 5 km resp. 8 km. V běhu pak oblíbené kopečky a běh 4 km na čas.
Součástí tréninku byla samozřejmě i vytrvalost na vodě. Během celého
soustředění najezdili mladší závodníci přes 100 km, starší členové oddílu
více než 250 km. Nezbytnou součástí tréninku bylo také všestranné posilování, nechyběl ani nutný odpočinek. V plánovaném volnu byl zařazen
výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou.
V pátek 22. července nastal pro většinu závodníků vrchol letošní sezony
– mistrovství ČR na krátkých tratích. Od pátečního rána závodili kajakářky a kanoisté na kanále v Račicích na tratích 200 m, 500 m a 1000 m.
Kromě závodů singlů a deblů bojovali závodníci o cenné kovy v závodě
čtyřkánoí a čtyřkajaků. Kajakářky Sabina Doktorová a Tereza Bláhová obsadily na trati 500 m 4. místo, Klára Kvasilová na stejné trati 6. místo.
Chlapcům se dařilo lépe. Kanoisté Vojtěch Burda, Jakub Dvořák a Michal
Hovorka si dojeli na trati 1000 m pro stříbrné medaile, stejné místo pak
v kategorii žáků získali Ota Štursa a Tomáš Doktor. Letošní mistrovství
potvrdilo dlouhotrvající kvalitu našich závodníků. Obhájit mistrovské tituly
se podařilo Tomášovi Doktorovi, Adamovi Rudolfovi, Adamovi Hrádkovi
a Otakaru Štursovi. Další cenné kovy získali v nabité konkurenci Vojtěch
Burda, Jakub Dvořák, Michal Hovorka a Adam Košnar. V celkové bilanci
jsme vybojovali celkem 16 medailí – 5 zlatých, 8 stříbrných a 3 bronzové.

Zpestřením republikového mistrovství v Račicích byla pro závodníky sobotní oslava „Štědrého dne“. Podával se bramborový salát s kuřecím řízkem, nechyběla tradiční vánoční výzdoba, cukroví, vánočka. Podmínkou
vstupu na večeři byl teplý kulich s bambulí a šála kolem krku.
Po zaslouženém odpočinku se kanoisté a kajakářky předposlední srpnový víkend vypraví opět závodit, a to na Mezinárodní mistrovství Moravy
do Ostrožské Nové Vsi, kde změří síly se soupeři dalších 6ti států.
V sobotu 3. září bychom Vás rádi pozvali na 19. ročník poháru Sezemic
a zároveň 2. ročník memoriálu Venci Dolejše, který se bude konat tradičně v Kuněticích U Přívozu. Přijďte si zafandit a podpořit domácí borce
a borkyně!
Martina Hubíková, Prosport

www.sezemice.cz
Agility
Sezemice a European Open ve Francii – Houdain červenec 2016
Jedná se o největší závod ve světě agility, dokonce počtem účastníků daleko větší než Mistrovství světa – to je EO . Největší proto, že zde mohou
startovat i psi bez průkazu původu. MS, které letos pořádá Španělsko,
je přístupné pouze psům s průkazem původu. Pro FCI zkrátka není pes
jako pes .
Na tuto „mega“ akci se podařilo po třech náročných kvalifikačních závodech nominovat v kategorii S sezemickému Petrovi Andrýsovi s papilonem
Apinem. Už jen úspěšně projít kvalifikačním sítem závodů je super výsledek, a proto jsme našemu úspěšnému týmu před odjezdem na EO připravili na cvičáku malou oslavu i s dortem. Radost z nominace byla obrovská.
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Den

Hodina

rodiče a děti 2–3 roky

Oddíl

čtvrtek

10.35–11.20 hod.

rodiče a děti 3–6 let

čtvrtek

17.00–18.00 hod.

pondělí

17.00–18.30 hod.

čtvrtek

17.00–18.00 hod.

dívky od 6 let
chlapci od 6 let

pátek

17.00–18.30 hod.

P-class

pondělí

18.30–19.30 hod.

bodyform

středa

19.30–20.30 hod.

zadek / břicho

čtvrtek

19.30–20.30 hod.

dance dívky od 8 let

pátek

16.00–17.00 hod.

zdravotní cvičení

úterý

18.30–19.30 hod.

relaxační cvičení

úterý a pátek

17.00–18.00 hod.

muži mladší

úterý a pátek

20.00–21.00 hod.

muži starší

pátek

19.00–20.00 hod.

florbal

neděle

18.30–20.00 hod.

karate rodiče a děti

středa

18.00–19.30 hod.

karate dospělí

čtvrtek

19.00–20.00 hod.

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice
Více informací na tlf. č. 728 439 895 a web: spvsezemice.webnode.cz
Anna Remešová
rozpis fotbalových utkání – podzim 2016
Na dlouhou cestu do Francie se Andrýsovi vydali karavanem s Jirkou Hosmanem, který na sebe vzal funkci řidiče, fotografa a spolu s Ilčou pak
byl pro Petra morální podporou. A že se Petrovi s Apínkem dařilo, z 200
malých pejsků z celého světa se umístili na 16. místě a o 2 desetiny vteřiny jim utekl postup do závěrečného finále. Ještě to chtělo malinko více
štěstíčka… Ale přijeli s krásným pocitem, že „sezemický“ Apínek je v současné době nejrychlejší papilon v agility . A hlavně, že se nám vrátili
v pořádku!
Jedna slečna z české výpravy se chudák vrátila
s nepěkným, i když vlastně stylovým suvenýrem
z Francie, s francouzskými
holemi, když si při prvním
běhu přivodila dvojitou
zlomeninu kotníku. Terén
prý nebyl na běhání úplně ideální a pořadatelé
– kliďasové nic moc neřešili. Jelikož se běhá venku,
tak i počasí si se závodníky občas zahraje.
EO se účastní okolo 700
startujících a to už je mela.
Najednou se běhá na několika tratích, tudíž návštěvník občas neví, kam
se dříve koukat. A pro
paměť přímých účastníků,
je to také pěkná zkouška,
neboť závodní parkur si
prohlédnou ráno v osm
hodin a startují třeba v šest odpoledne. Zkrátka prověrka nejen rychlosti
a obratnosti, ale i nervového systému a paměti.
Mistrovství světa se v porovnání s EO účastní podstatně méně týmů a závody se konají vždy v hale, ale zase jsou tam ty úplně TOP týmy.
V roce 2017 bude „SVĚT“ v Liberci. Konání tohoto největšího závodu se
k nám po několika letech vrací. Konalo se v Liberci v roce 2012, a protože
bylo organizačně super zajištěné MS, tak České republice pořadatelství
přiklepli i na rok 2017. Už teď se těšíme na ty nejlepší z nejlepších z celého světa, které budeme mít možnost vidět naživo.
A komu se nechce vážit cestu až do Liberce a čekat do roku 2017, tak
1. 10. 2016 pořádáme u nás na cvičišti 13. ročník závodů HOP SEM – HOP
TAM v agility.
Napište si tedy 1. října do kalendáře a určitě se přijďte podívat.
Renata Novotná

Datum
(2016)

Den

14. 8.

NE

20. 8.

SO

21. 8.

NE

24. 8.

ST

27. 8.

SO

28. 8.

NE

3. 9.

SO

4. 9.

NE

10. 9.

SO

11. 9.

NE

17. 9.

SO

18. 9.

NE

24. 9.

SO

25. 9.

NE

28. 9.

ST

A tým

14.30
Heřmanův Městec
17.00 Choltice
17.00 Srch

14.30 Slatiňany
17.00 Rozhovice

14.00 Ústí nad Orlicí
14.30 Přelouč
17.00 Staré Hradiště

16.30 H. Ředice B

16.30
Moravská Třebová

16.30 Nemošice B

14.00 Polička

8. 10.

SO

16.00 Cerekvice

9. 10.

NE

15. 10.

SO

16. 10.

NE

16.00 Tuněchody

22. 10.

SO

15.30 Starý Máteřov

23. 10.

NE

29. 10.

SO

30. 10.

NE

NE

16.30 Dříteč B

13.45 Litomyšl
16.30 Řečany n. L.

16.30 Proseč

13. 11.

17.00 Nemošice B

17.00 Sruby

SO

SO

14.30 Třemošnice
17.00 Chvojenec B

NE

NE

14.45 Roveň B

18.00 Lanškroun

2. 10.

5. 11.

Béčko

17.00 Stolany

1. 10.

6. 11.

Dorost
Holice / Sezemice

16.00 Dašice B

13.30 Prosetín
16.00 Popkovice

13.30 Choceň

15.30 Litětiny

13.00 Hlinsko
15.30 Roveň B

11.30 Libchavy
14.30 Horní Ředice

14.30 Chvojenec B

11.30 Česká Třebová
14.00 Zámrsk
11.30 Dolní Újezd

Tučně – domácí zápasy
Tučně kurzívou – domácí zápasy dorostu hrané v Holicích

13.30 Litětiny

Máte rádi naše město Sezemice?
Vyjádřete svoje pocity obrázkem nebo textem!

ODDÍL KOPANé
pořádá
ve středu 7. září 2016 v 16.00 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Spartak

nábor nových
fotbalových nadějí
Zveme všechny holky a kluky, kteří nechtějí trávit volný čas
jenom u počítače a rádi běhají za fotbalovým míčem.
Těšíme se na vás!

Veronika Haklová
zve na lekce

power jógy
malý sál tělocvičny Sezemice
čtvrtek 18.00–19.00 hod.
cena 60 Kč / permanentka 500 Kč
Veronika Haklová Yoga a Sup Yoga

Bližší informace:

Petr Málek, předseda fotbalového
oddílu TJ Spartak Sezemice
telefon: 776 044 188
Fotbalová školka začíná v úterý 13. září v 17.00 hodin na hřišti TJ Spartak

rezervace 775 625 847•od října 2016

RC

,z.s.

Rodinné centrum Vaňásek, z. s. a město Sezemice
vás srdečně zvou na

Zábavné rodinné odpoledne
v Sezemicích
aneb

DEN BEZPEČNOSTNÍCH
A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK
sobota 17. září 2016

začátek ve 14 hodin
Sportovní areál TJ Spartak Sezemice
Program:

•moderní technika všech bezpečnostních složek

včetně zásahových vozidel a zbraní
•autentické vyproštění při autonehodě
se zapojením veškerých složek IZS
•vrtulník v ukázkách
•ukázka zásahu městského policejního psa
•ukázka hašení požáru
•exhibice boxu v kategorii dětí i dospělých s Martinem Venclem
malování na obličej • skákací hrad • zvířecí koutek
projížďky na konících • dětská diskotéka
Moderuje: Martin Vencl

Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 50 Kč

ochranná zóna loga

barevnost

R 20
G 20
B 20

C 0%
M 0%
Y 0%
K 92 %

www.sezemice.cz
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Inzerce

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

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

í
n
e
z
se

Poechovkou
sd

Dětské centrum Veská pořádá
každoroční podzimní akci
Pohádkové pochodování.
Denní pohádkový pochod bude
v termínu 17. 9. 2016
(start 9.30–11.30 hodin)
a Noční pohádkový pochod
v termínu 15. 10. 2016
(start 18.30–20.30 hodin).
Renata Vyhnálková

Komise pro občanské
záležitosti v Sezemicích
pořádá pro seniory ze
Sezemic a přisloučených
obcí dne 20. 10. 2016
v 17.00 hodin
v sále města
posezení s dechovkou.
K poslechu, zpěvu
i k tanci bude hrát
Pardubická šestka.
KPOZ

Cvičení pro rodiče s dětmi
S novým školním rokem opět zvu rodiče, babičky a dědečky
na Cvičení pro rodiče s dětmi. Budeme se scházet každý
čtvrtek od 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ Sezemice. Cvičení je
pro děti 3–6 let a společně s (pra)rodiči rozhýbeme svá těla.
Na viděnou se těší Tereza Srazilová.
Bližší informace: srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159

Koupím stavební pozemek nebo menší dům se zahradou 700–1000 m2 v Sezemicích.
Kontakt 737 723 463 (p. Sasín).
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