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č. 4/2017 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

Foto: Luboš Jeníček,  
Pardubický deník

65. ročník
Sezemické lávky



Nedělní prázdninové ráno 20. srpna patřilo již 65. ročníku  
Sezemické lávky. V soutěži O pohár starosty města Seze-
mice se bojovalo ve dvou kategoriích – kola a trakař. Bře-
hy řeky Loučné se pozvolna plnily skvěle fandícími diváky 
a počasí bylo příjemné. Všichni závodníci podali úžasné 
výkony. 
Na startovní listině se objevila jména nováčků, ale i zná-
mých borců: bratři Bretové, Tomáš Karel, František Lingr 
a další. Ti diváky pobavili nejen různými styly jízdy, ale 
i nápaditými kostýmy. Na vítěze čekaly krásné poháry 
a ceny, které jim předal starosta města Martin Staněk. 
Oceněny byly i nejlepší kostýmy a nejmladší účastník, sed-
miletý Radim Plašil. Sezemičtí zahrádkáři připravili soutěž 
o nejlepšího močáka. Vítězkou se stala paní Vlasta Uhlí-
řová. Návštěvníci se také mohli svést na paddleboardech, 
které přivezlo studio Yogolab Pardubice. Korunou celého 
dopoledne byla pro více než 750 platících diváků akční 
scénka „sezemických borců“. Ta byla současně pozván-
kou na odpolední fotbalový zápas. 
Organizátoři Sezemické lávky, oddíl kopané TJ Spartak 
Sezemice ve spolupráci s městem, oznámili přítomným 
také změnu termínu dalšího 66. ročníku. Ten se bude ko-
nat v sobotu. Dlouho zvažovaná změna je výsledkem dis-
kuse jak účastníků, návštěvníků tak i těch, kteří ve svém 
volném čase lávku staví, bourají a připravují vše potřebné. 
Věříme, že i s ohledem na sezemickou farnost, která se 
rozhodla obnovit tradici pouti a jejíž akce probíhají v ne-
děli, se podaří „pouťový víkend“ co nejvíce zpříjemnit 
nám všem.

Petra Procházková

VýsLedky 65. ročníku:
Kategorie – kolo (do 12 let)
1.  místo: Jiří ŠTĚPÁNEK – 22 m; 11,16 s
2.  místo: Sára KUCLEROVÁ – 12 m; 14 s
3.  místo: Radim PLAŠIL – 2 m; 2 s

Kategorie – kolo „OPEN“ (nad 12 let)
1.  místo: Jan BRETT – 22 m; 26,39 s
2.  místo: Ivo BRETT – 22 m; 19,59 s
3.  místo: Tomáš KAREL – 22 m; 16,36 s
4.  místo: Robert ŘEHÁK – 22 m; 16,22 s
5.  místo: Marek SPÁLENSKÝ – 22 m; 12,06 s

Kategorie – trakař
1. místo: Ivo a Jan BRETTOVI – 44 m; 27,87 s
2. místo: Tomáš KAREL, František LINGR – 44 m; 29,31 s
3. místo: Jan BRETT a budoucí paní BRETTOVÁ – 44 m; 48,45 s
4. místo: HOLUB, KUNÁT – 44 m; 57,94 s
5. místo: ŠPLÍCHALOVÁ, SPÁLENSKÝ – 44 m; 1:00,25

Foto: Marie Schillerová  
a Luboš Jeníček, Pardubický deník

65. Sezemická lávka 
Sezemickou Loučnou ochutnal 

nejen aviatik Kašpar
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Přeložka silnice i/36 – obchvat sezemic
Během prázdnin se objevily zaručené zprávy, že obchvat Sezemic nebude 
a že ve sdělovacích prostředcích se mimo jiné mluví pouze o obchvatu 
Dašic a Rokytna.
Tady je nutné upozornit na skutečnost, že silnice I /36 je silnicí I. třídy ve 
vlastnictví státu (správu provádí Ředitelství silnic a dálnic), naopak Daši-
cemi a Rokytnem procházejí silnice II. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje.
Přeložka silnice I /36 má vydané územní rozhodnutí, je zpracovávána  
projektová dokumentace pro stavební povolení. Finančně by měla být  
zajištěna z peněz dálnice D35, protože se jedná o hlavní přivaděč na dál-
nici D35 z Pardubic.

A zde jsou informace – I /36 Sezemice – obchvat, přímo od investora 
Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje:

stav k 16. srpnu 2017
Stručný popis akce:
Přeložka silnice I /36 mimo město Sezemice. Celková délka 6 863 m v ka-
tegorii S 11,5/80. V budoucnosti zajistí napojení města Pardubic na D 35.

Aktuální stav:
Byla zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí (2009). Z důvodu 
nutné úpravy křižovatky s budoucí komunikací I/2 byla zpracována v roce 
2013 její aktualizace. 

V roce 2014 byl dokončen podrobný geotechnický průzkum.

Dopravní situace v Sezemicích Na stavbu bylo vydáno 9. 7. 2015 pravomocné územní rozhodnutí. Na 
základě podmínek územního rozhodnutí bylo vypracováno doplnění pro-
jektu (řešení přístupů na pozemky a průchodu pro zvěř) a v 10/2016 bylo 
požádáno o územní rozhodnutí na doplněné části projektu. Územní řízení 
dosud probíhají.

V roce 2016 byla dokončena Dokumentace pro stavební povolení. V sou-
časné době se zpracovávají geometrické plány pro výkupy pozemků 
a věcná břemena. Po jejich zpracování bude zadáno vypracování znalec-
kých posudků. Předpokládáme zahájení výkupů pozemků po vydání výše 
uvedených doplňujících územních rozhodnutí začátkem roku 2018.

Zahájení stavby plánujeme koncem roku 2019 (případně začátkem roku 
2020), její dokončení v roce 2021.

Tato stavba má Stanovisko EIA vydané v roce 2000 podle zák. 244/1992 
Sb. Před vydáním stavebních povolení bude ŘSD muset zopakovat proces 
EIA (původní stanovisko EIA mělo neomezenou platnost, ale díky násled-
né změně legislativy je nutné proces EIA zopakovat). ŘSD zadává vypraco-
vání Oznámení EIA, na základě kterého požádá v roce 2018 o zopakování 
procesu EIA provedením nového zjišťovacího řízení.

Předpokládaná cena stavby: 846 mil. Kč (bez DPH)
Předpokládaný termín realizace: 2019–21 

O dalších jednáních a posunu realizace přeložky komunikace I /36 vás bu-
deme průběžně informovat v Sezemických novinách a na našich stránkách 
www.sezemice.cz.

Martin Staněk, starosta města
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městská Policie
Vážení spoluobčané, od začátku letošního roku strážníci Městské policie 
Sezemice navštívili devět mateřských školek, celkem dvacet dva oddělení, 
kde strážník Eliška Nováková formou hry zvládla zaujmout naše nejmen-
ší dětičky. Společně si povídali a naučili se např. básničky, které dětem 
pomohly bezpečně přejít přechod pro chodce. Návštěva Základní školy 
v Sezemicích byla zaměřena na drogovou problematiku. Žáci devátých 
tříd se v teoretické části přednášky dozvěděli něco o lehkých, ale i tvrdších 
drogách, které na vlastní oči mohli vidět v drogovém kufru. Tento kufr 
městská policie zakoupila jako praktickou pomůcku z finanční podpory 
Svazku obcí Loučná. V následujícím školním roce počítáme s přednáška-
mi v základních školách smluvních obcí. Konec školního roku vždy patří 
dětem, od konce května do konce června na dětských dnech a dalších 
společenských akcích psovodi městské policie názorně předvedli, že náš 
čtyřnohý kolega je velmi rázný a kousnutí bez výstroje by bylo velmi bo- 
lestivé. Při zákroku strážníků je pes využíván jako donucovací prostředek, 
už jeho pouhá přítomnost každou situaci svým způsobem vyřeší.

souhrn besed v MŠ, ZŠ a ukázek k9 za I. a II. Q 2017

Ukázky k9 Besedy v MŠ

Leden 2017 MŠ Moravany 2 odd.

Únor 2017 MŠ Ráby 2 odd.

Březen 2017 MDŽ Chvojenec MŠ Sezemice – Choteč

duben 2017

MŠ Sezemice – hl. budova 

MŠ Sezemice – hřiště

MŠ Chvojenec 2 odd.

květen 2017

Dětský den Ráby MŠ Býšť 2 odd.

Dětský den Spojil MŠ Rokytno 3 odd.

MŠ Dolní Ředice

MŠ Dříteč 3x

Červen 2017

Dětský den Dolní Ředice MŠ Sezemice – hasičárna

Dětský den Rokytno MŠ Ostřetín 2 odd.

Dětský den Časy ZŠ Sezemice

Dětský den Ostřetín

Pětiboj Svazku obcí Loučná 
Kostěnice

Červenec 2017 Dětský tábor Veliny

Strážníci Vám jsou k dispozici 24 hodin denně na tel. čísle 602 413 250.
Jsme tu pro Vás! vrchní strážmistr Jaroslav Mohaupt, velitel MP

Duben 2017: viktorie kubešová, anna Dušková

Květen 2017: ema žeňuchová, kryštof Plecháček

Červenec 2017:  amálie Plevová, magdalena Švestková,  
tereza Doleželová, nina Šťastná

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů 
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

narozeníček

PrázDninová DoPravní situace v sezemicích 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co se 
o prázdninách v Sezemicích děje v dopravě v souvislosti s objížďkou na 
silnici I /35 v obci Býšť.
Dle sčítání dopravy v roce 2016 byla situace následující: Silnice I /36 Seze-
mice – Holice – 10 400 vozidel / den v pracovní dny, tj. průměrně 5 200 
vozidel ve směru od Časů. Silnice I /35 Holice – Hradec Králové – 14 400 
vozidel / den v pracovní dny, tj. 7 200 vozidel v jednom směru.
V pondělí 19. 6. 2017 byla zahájena uzavírka silnice I /35 v obci Býšť a frek- 
vence dopravy v Sezemicích se zvýšila ve směru od Časů z 5 200 vozidel 
na 12 400 vozidel, což způsobilo totální kolaps dopravy a stojící vozidla až 
do Časů. Navíc navržený semafor k řízení dopravy na křižovatce „U Kovo-
matu“ se ukázal jako absolutně nevhodný.
Pro zabránění dalšímu kolapsu byl ještě v pondělí semafor odstraněn 
a doprava byla usměrňována Městskou policií Sezemice. Pro odstranění 
katastrofického stavu byla od úterý 20. 6. 2017 doprava v ranní špičce 
usměrňována MP Sezemice a v odpolední špičce řízena Policií ČR.
Ve středu 21. 6. 2017 proběhlo krizové jednání vyvolané městem za účas-
ti města, Policie ČR DI a OO Dubina a dodavatele stavby. Zde bylo dohod-
nuto, že doprava bude řízena dle režimu – ranní špička MP, odpolední 
Policie ČR. Dodavatel přislíbil snahu o zkrácení termínu a zajistil u svého 
subdodavatele informaci o objížďce na křižovatkách u Zámrsku a ve Vy-
soké u Holic. Zároveň bylo doplněno značení objízdné trasy na komunika-
ci I /35 již před křižovatkou s komunikací I /17 v obci Zámrsk a dále na tra-
se v obci Jaroslav a Vysoká u Holic. Tím se částečně rozmělnila kamionová 
doprava směrem na obchvat Chrudimi a dále přes Pardubice do Hradce 
Králové a osobní doprava přes Dašice a Pardubice do Hradce Králové. Do-
šlo částečně ke snížení počtu automobilů projíždějících přes naše město.
Od pondělí 19. 6. 2017 je v Sezemicích obrovská nevole k objížďce, de-
sítky telefonátů samosprávě, jak je možné, že jsme občany neinformovali, 
jak to, že jsme tomu nezabránili, co jsme proti tomu udělali atd.
Nevole vyvrcholila v sepsání petice obsahující následující požadavky:
1.  Stop objízdné trasy pro veškerou dopravu přes Sezemice po silnici I /36
2.  Stop obousměrnému průjezdu kamionů a nákladní dopravy obcí Seze-

mice po silnici II /298
3.  Bezodkladnou rekonstrukci silnice II /298 od křižovatky s I/36 směr  

Rokytno
Přitom se samosprávou města nebyla objížďka vůbec projednána a město 
nemělo možnost občany na tuto akci připravit.
Město obdrželo dne 6. 6. 2017 Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné 
povahy vydanou odborem dopravy a silničního hospodářství Pardubic-
kého kraje, řešící přechodnou úpravu provozu na silnicích I /35 a I /36, 
tedy dopravní značení na trase objížďky. Tato vyhláška byla zveřejněna 
na elektronické úřední desce města.
Téhož dne město obdrželo žádost o souhlas s tímto dopravním značením 
od zhotovitele stavby.
Dne 7. 6. 2017 odbor správy majetku připomínkoval stanovenou objízd-
nou trasu. Dne 14. 6. 2017 Město obdrželo Rozhodnutí vydané odborem 
dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje o povolení stavby 
I /35 a nařízení objížďky po silnici I /36, tj. 3 pracovní dny před zahájením 
objížďky. Proti tomuto rozhodnutí se město odvolalo a požádalo o zrušení 
objízdné trasy přes Sezemice. Odvolání nebylo krajem akceptováno.
Body 2. a 3. petice jsou řešeny s Pardubickým krajem, který je má v kom-
petenci, za účasti hejtmana M. Netolického a s aktivní podporou poslance 
M. Kolovratníka.
Díky součinnosti s Policíí ČR a MP Sezemice je situace uspokojivá a sta-
bilizovaná až na občasné dopravní kolapsy, které okamžitě řešíme. Zcela 
oprávněně chápeme, že většina občanů Sezemic je nespokojená. Samo-
zřejmě nyní vidíme, že danou situaci může nám pomůže vyřešit pouze 
plánovaný obchvat. Část vozidel sice využívá jiné trasy ve směru do Hrad-
ce Králové, ale i tak ve špičkách projíždí Sezemicemi mezi 300 až 500 vo-
zidly za hodinu, z toho až 130 kamionů, mimo špičku 200 až 250 vozidel, 
v noci až 50 kamionů za hodinu. Objížďka by měla skončit nejpozději 
15. 9. 2017, ale předpokládá se zkrácení doby rekonstrukce silnice I/36 
do konce prázdnin.
Je třeba připomenout, že minimálně 70 % obyvatel Sezemic bydlí v pravé 
části města ve směru od Časů a že všechna sportoviště, škola i školka 
jsou v levé části města, což přináší při současném stavu dopravy obrovské 
riziko úrazů dětí v průběhu roku a i o prázdninách.
Z tohoto pohledu se zamítnutí naší žádosti o snížení rychlosti na 40 km za 
hod. u školy odpovědnými orgány s odůvodněním, že je to nesystémové, 
jeví jako nezodpovědný hazard se zdravím a životy dětí.
S Ředitelstvím silnic a dálnic Pardubického kraje jsou projednána některá 
opatření ke zklidnění příjezdu po komunikaci I /36 směrem od Časů, pří-
padné zhotovení vjezdové brány.
Samospráva města bude i na dále občany informovat o situaci na ko- 
munikacích, které procházejí naším městem i přestože nejsou naším  
majetkem.                                                         Martin Staněk, starosta města

Zprávy z radnice
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informace k výPaDkům elektrické energie
Od počátku srpna do 9. srpna 2017 došlo ke zvýšenému počtu výpad-
ků elektrické energie v oblasti města Sezemice. Zatímco dle informací 
společnosti ČEZ Distribuce dochází k výpadku maximálně 1x do měsíce, 
tak od 1. 8. do 9. 8. 2017 letošního roku došlo 5x k výpadkům, přičemž 
v období od 1. 8. do 3. 8. 2017 ke čtyřem výpadkům.

Proto jsme dne 3. 8. 2017 kontaktovali společnost ČEZ Distribuce s ná-
sledujícími dotazy:
• Jaká je statistika výpadků elektřiny v letošním roce v Sezemicích?
• Jaké jsou příčiny těchto výpadků?
• Jaká jsou a budou přijata opatření, aby se výpadky neopakovaly?
• Kde uplatnit požadavky na náhradu škod vzniklých těmito výpadky?

Dle odpovědi společnosti ČEZ Distribuce zaznamenali v posledních třiceti 
dnech výpadky částečně způsobené vlivem počasí (déšť, bouřky) a pádem 
větví na elektrické vedení. Těmto poruchám lze těžko zabránit. 

V ostatních případech včetně období od 1. 8. do 3. 8. 2017 došlo k pro-
vozním potížím na vysokém napětí v rozvodně Tuněchody. Problémem 
bylo, že než stačili pracovníci ČEZ zasáhnout, tak napětí znovu opako-
vaně samo naskočilo. Z těchto důvodů byla provedena revize přívodních 
linek vysokého napětí, byly vyměněny 3 izolátory, které mohly způsobovat 
výpadky a bylo provedeno přepojení vysokého napětí na jiné pole, aby se 
eliminovaly možnosti výpadků.

Na dotaz k uplatnění škody na společnosti ČEZ Distribuce nám sdělili, že 
jsou kryti energetickým zákonem a že škody lze uplatnit pouze u pojišťov-
ny, pokud mají poškození příslušné pojištění.

za samosprávu Vlastimil Plecháček

sPlatnost PoPlatku za Používání systému tko
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2017 druhou polo-
vinu poplatku tko, případně poslední možnost uhradit poplatek TKO 
na rok 2017 v plné výši. Výše poplatku na rok 2017 činí 500 Kč / osobu, 
platba za 2. pololetí činí 250 Kč / osobu.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice nebo 
zaplatit převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800,  
v.s. 3722 č.p. 
Tel.: 466 741 015                                                          Bc. Hana Volfová

uPozornění občanům
V letošním roce jsem si všiml, že se v neděli nebo ve svátek začínají ozývat 
sekačky, cirkulárky, pily, křovinořezy a obdobná technika. Proto bych Vás 
chtěl požádat o dodržování platné Obecně závazné vyhlášky města Se-
zemice č. 1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, 
ve které je v článku 2 Omezení činností uvedeno následující ustanovení: 
„Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin a v době nočního 
klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobují-
cích hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů 
apod.“ Předem děkuji za pochopení.

za samosprávu Vlastimil Plecháček, místostarosta města

město sezemice vás zve…
Prázdniny utekly jako voda a my se zase bude vracet do každodenního 
shonu a práce. Abychom si zpříjemnili společně tu poslední prázdninovou 
sobotu, dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na zábavný program pro 
celou rodinu Bezpečně do školy. Dopravní situace v Sezemicích je složitá 
a proto jsme zacílili tentokrát na téma bezpečnosti v dopravním provozu. 
Děti jsou ještě plné dojmů a zážitků a my bychom jim rádi připomněli, jak 
se mají pohybovat na křižovatce, u silnice, na kole atd. Uvítáme, pokud 
děti přijedou na své koloběžce, tříkolce nebo kole, ale jinak budeme mít 
k půjčení na místě. Děti si budou za přítomnosti policisty projíždět naše 
malé improvizované dopravní hřiště se značkami a semaforem. Řadu dár-
ků přivezou pracovníci BESIPu pro děti a pro dospěláky. Policie ČR přislí-
bila přivézt auto a motorku. Nebude chybět také naše Městská policie 
s ukázkou práce našeho policejního psa. Navštíví nás také Sdružení přátel 
vodicích psů. S nimi si budete moci vyzkoušet chůzi v labyrintu s klapkami 
na očích. Těšíme se na vás v areálu TJ Spartak Sezemice v sobotu 2. září 
od 14.00 hodin.
Sezemice nabízejí našim občanům už řadu let také zajímavé kulturní zá-
žitky. Jsme moc rádi, že se vám většina z nich líbí a snad vás potěšíme 
i následující pozvánkou. Podařilo se nám získat do našeho města svě-
tové hudební těleso cigánski Diabli ze Slovenska. Pokud si nenecháte 
ujít tento jedinečný hudební zážitek, tak si zapište – úterý 24. října od  
19.00 hod. v sále sezemické radnice. Předprodej vstupenek v hodnotě 
270 Kč bude tradičně v Městské knihovně Sezemice cca od 5. září, na 
místě pak za 330 Kč.        Majka Schillerová, předsedkyně kulturní komise

Je důležité si uvědomit, proč se poutě slaví a co znamenají. Jedná 
se o křesťanský svátek, den hojnosti, veselí a blahobytu. U boha-
tě prostřených stolů se setkává rodina a přátelé. Poutní slavnost 
se koná ve výroční den vysvěcení kostela (posvícení) nebo v den 
svátku patrona, jemuž je zasvěcen (patrocinium). K poutím patří 
putování, které může být příležitostí opustit zajeté koleje a  po-
dívat se s nadhledem i na svou životní cestu. A uprostřed krásy 
stvořeného si připomínat Toho, který je smyslem i cílem života. 
Pouť bez duchovní dimenze je jen torzem a  je neblahým dědic-
tvím dob minulých, k němuž patřilo i úsilí zbavit člověka odvahy 
a vnitřní svobody. Kdybychom u tohoto zůstali, ochudili bychom 
především sami sebe. 
Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kdo nás ve snaze oživit tra-
dici sezemických poutí podpořili. Věříme, že se společně sejdeme 
i v příštím roce.                          Římskokatolická farnost Sezemice

Tradice sezemických poutí se vrací
Letos jsme se po delším čase pokusili navázat na tradici sezemických poutí. Díky pomoci pana 
kronikáře Balcara při pátrání v historických pramenech jsme mohli čerpat i ze vzpomínek paní 
spisovatelky Běly Dlouhé, narozené roku 1879 v Sezemicích. Takto na sezemickou pouť vzpo-
mínala v rozhlase v roce 1941:
„Bylo mi asi šest let, když velebný pán Kopecký zavedl slavnou pouť ke kapli na hřbitově za měs-
tem, směrem ke vsi Časům. To byla veliká událost regionální. Po dlouhá léta shromažďovala 
vrchovská pouť v polovině srpna sezemické rodáky, ať byli kdekoliv po světě zatoulaní, v jejich 
domov. (Vrchu u kaple se odedávna říkalo Kozí vrcha, později Na vrchách.)…
Byl to den rodinné radosti ze shledání s mládím a jeho čistými radostmi. A tento den nám při-
pravili kněží a učitelé…“
Snad se podobný den podařilo připravit i nám. Po dopolední poutní mši svaté v kostele Nejsvě-
tější Trojice byla otevřena kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova. Poutníci mohli prozatím 
alespoň nahlédnout do historické dřevěné zvonice. Od šestnácti hodin rozezněl prostory kostela 
koncert chrudimského pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka, který byl zakon-
čen slavnostními litaniemi k Pánu Ježíši. 
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Prázdniny a dovolená utekly jako voda a opět se blíží začátek školního 
roku, tak se pojďme vrátit k tomu, co se ve škole událo od posledního 
vydání novin. 
V červnu se třídy prvního stupně zúčastnily zajímavého vzdělávacího 
EVVO programu společnosti Ornita s názvem Šplhavci.
Koncem roku samozřejmě proběhlo několik výletů a exkurzí, žáci navští-
vili středověkou vesnici Botanicus, ZOO Chleby, hrad na Kunětické hoře, 
hrad Kost, archeopark Všestary, Sněžku, Fajn park v Chlumci nad Cidlinou 
a mnoho dalších zajímavých míst. 
Několik tříd spalo ve škole, což si všichni velice užili. Žáci hráli různé hry, 
někteří opékali špekáčky, poslouchali hudbu, měli diskotéku či jinou za-
jímavou zábavu.
Koncem roku se vyhodnocovalo několik soutěží. Žáci čtvrtého ročníku 
se v letošním roce zapojili do hry Lov perel. Tato hra mění čtení v dobro-
družství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře 
stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě 
perel. Dále se žáci naší školy opět 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 čtvrtých až osmých tříd se zúčastnili výukového programu „Británie 
s Britem II“, při kterém se dozvěděli plno informací o britské historii, fil-
mech nebo rozdílech mezi Irskem a Severním Irskem.
Středu 24. května 2017 vyhlásila mezinárodní federace orientačního běhu 
za Světový den orientačního běhu s cílem realizovat propagační orientační 
aktivity na různých místech po celém světě, do akce se zapojili i naši žáci. 
V červnu převzaly za naši školu dvě žákyně ocenění z rukou náměstka pri-
mátora Pardubic pro nejlepší mimopardubickou školu v letošním ročníku 
sportovní regionální olympiády. 
Páté třídy se zúčastnily v městské knihovně pěkného interaktivního pro-
gramu s názvem Tajemství husích stop, při kterém si zopakovaly učivo 
a více se dozvěděly o životě Jana Husa.
Žáci z 5. A si zahráli na spisovatele a vymysleli a sepsali knížku o tříd-
ním maskotovi, klokánku Maxíkovi. Kniha Maxíkova dobrodružství nabízí  
24 příběhů na 104 stranách. 
Dne 28. června se v sále Sezemického domu uskutečnilo slavnostní roz-
loučení s 9. ročníkem. Deváťáci si připravili krásná vystoupení, prezentaci 
fotek. Poté jim byla předána vysvědčení a nechybělo ani poděkování uči-
telům a rodičům. 
Ve školní družině proběhly Olympijské hry, děti navštívily psí cvičiště, zú-
častnily se akce „Soví houkání“ a dalších aktivit.
A na co se můžete těšit? Na nové logo ZŠ Sezemice a nové webové strán-
ky. Na logu se podíleli žáci 8. a 9. ročníku. Předložili řadu nápadů, do kte-
rých se pokoušeli zahrnout různou symboliku, historická témata, motivy 
z přírody. Vítězným návrhem se stala práce terezy kučerové z 9. roční-
ku – motiv Kunětické hory jako dominanty okolí se zapadajícím sluncem. 
Logo bylo doplněno siluetou letícího čápa – stále se vracejícího do Seze-
mic. A jak již bylo zmíněno, o letošních prázdninách procházejí rekon-
strukcí webové stránky školy, které budou k dispozici od nového školního 

Základní škola se hlásí

Se skauty do přírody i do pravěku
Sezemičtí skauti prožili velmi úspěšný rok. 
Na kteroukoliv soutěž jsme jeli, v té jsme se 
umístili. Ať to byly naše Světlušky na soutěži 
Tvrz Orenov Junior, tak jsme také sesbíra-
li třetí, druhé a dvě první místa na tradič-
ní ekologické soutěži ALKO na Kunětické 
hoře, a naši skauti (starší kluci a holka) vy- 
hráli okresní kolo prestižního Svojsíkova 
závodu, a na krajském kole se umístili jako 
druzí. Gratulujeme!
V létě nás čekal tradiční stanový tábor. Ten-
to rok jej starší děti prožily ve stylu pravěku 
a naši benjamínci v duchu doby ledové (a to 
nejen proto, že nám celý týden pršelo).
Pro nový školní rok uvítáme nováčky jak do 
skupinek Světlušek (holky 7–11), tak i Vlčat 
(kluci 7–11). Pro benjamínky (děti 5–7 let) 
máme vytvořený pořadník, pokud byste rádi 
během tohoto či příští rok své dítě přihlásili, 
prosím ozvěte se nám.          K. Vyhnálková

Kontakty na jednotlivé vedoucí najdete na stránkách 
www.skauti-sezemice.wbs.cz  

či FB stránce Středisko A. Bartoše Sezemice

roku 2017/2018. V sekci naše škola, školní družina a školní jídelna najdou 
žáci, rodiče i další zájemci informace o chodu školy v přehledné a aktuální 
podobě. Mění se i design stránek tak, aby odpovídal současným trendům.
Pokud by Vás zajímaly bližší informace o akcích školy, najdete je na webo-
vých stránkách www.zssezemice.cz.
Na závěr přeji čtenářům hezký zbytek léta.     Mgr. Stanislava Plecháčková



PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA STRÁŽNÍKA JIRKY
Památné stromy… 

Vídáme je ve volné krajině, v parcích, u hradů a zámků, na náměstích 
a návsích. Pod mnohými odpočíval nejen Jan Žižka, ale i další osobnosti 
české historie. Ano, řeč je o památných stromech. Máme v katastru 
našich obcí nějaký? Odpověď zní: „Bohužel ne.“

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit 
rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Tak zní ci-
tace jednoho z paragrafů zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon 
č. 114/1992 Sb.). Přestože žádný památný strom v katastru Sezemic  
a obcí pod Sezemice spadající nemáme, pár kandidátů v našem okolí 
určitě najdeme. 

Jedním z takových kandidátů je lípa na okraji obce Lukovna. Naleznete 
ji snadno, je při vjezdu do obce ze směru od Sezemic hned u dřevěné-
ho kříže. Jde o krásný zdravý exemplář, tzv. dvoják, tz. že z hlavního  
kmene vedou dvě samostatné silné větve, které jsou základem součas-
né krásné koruny. (obrázek č. 1 a 2)

Druhým kanditátem z mého pohledu je opět lípa, která roste ve Veské. 
Zde bohužel, došlo k nevhodnému ořezu, takže lípa značně utrpěla jak 
po estetické tak i po zdravotní stránce. Je teď jen na nás, jak se o lípu 
budeme starat, aby měla možnost se z nevhodného zásahu vzpamato-
vat a byla opět ozdobou obce Veská. (obrázek č. 3 a 4)

www.sezemice.cz 7

Rebečina křídla
Ráda bych Vás dnes v této rubrice upozornila na aktivity organizace  
Rebečina křídla.
Jak název napovídá je věnovaný holčičce Rebece, která se narodila  
s nemocí motýlích křídel. Nebudu dlouze popisovat ani nemoc ani 
aktivity, pokud Vás tyto informace zajímají, najdete je na www. 
rebecinakridla.cz i na facebooku. Pouze bych ráda a pyšně na-
psala, že díky nám všem, kteří Rebečina křídla podporujeme, mohou 
v dnešní době pomáhat už nejenom malé Rebece Čihákové, ale celé 
řadě dalších potřebných. 
A jak v našem městě Sezemice pomáháme? Kontaktní místo je měst-
ská knihovna. 1. sbíráme víčka všeho druhu, 2. k zakoupení jsou zde  
náramky a reflexní doplňky se znakem Rebečiných křídel a 3. před-
prodáváme lístky na charitativní koncert pro Rebečina křídla, který 
se uskuteční 27. října 2017 v Congress centru Pardubice. 
Pokud máte zájem se připojit, bude nám ctí…

Petra Procházková

Kuriozity a zajímavosti kolem nás

aneb máme v Sezemicích a okolí alespoň jeden?

Co vy? Máte také svého kandidáta na památný strom, může se jednat i o strom ovocný, o který se staral váš dědeček, babička, pradědeček, pra-
babička? Své návrhy, prosím, předávejte do Městské knihovny Sezemice.                                                                                            Mgr. Jiří Rejl
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Pět otázek Pro...
Dnes jsem do naší rubriky 
pozvala předsedu oddílu  
kopané TJ Spartak Sezemice  
Petra málka. Co se pamatuji, 
pohybuje se Petr „kolem kulatého 
míče“ už řadu let jako hráč, 
trenér a v současné době i jako 
funkcionář. A fotbalu se také 
bude týkat dnešních pět otázek.

   Petře, jaké byly  
   Tvoje fotbalové začátky?

Asi jako každý kluk, jsem se ho-
nil za mičudou s klukama na ulici 
a pak na fotbalovém hřišti. Dostal 

jsem se do oddílu kopané. Tehdy to byla pěkná doba. Fotbal byl sportem 
číslo jedna i v Sezemicích. Trénovali jsme, jezdili na zápasy. Měli jsme dob-
ré trenéry a taky výborného předsedu pana Ševčíka. Ta doba je bohužel 
už ale pryč. 

Byl jsi i ty kluk, co snil o kariéře profesionála? A kdo byl tvým 
vzorem?

Tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel, ale vzory jsem měl – hned dva – Diega 
Maradonu a Roye Chulita .

Fotbalové hřiště, tedy vlastně celý areál, je významným  
objektem nejen pro fotbalisty. Vím, že 21. září 2017 se bude 
konat valná hromada, na které se rozhodne o jeho dalším
fungování. Jaký máš ty názor na jeho předání do správy města?

No, jednoznačně do správy města. Jako zájmové neziskové sdružení ne-
jsme schopni dosáhnout na dotace a tím pádem nemůžeme zajišťovat 
kvalitní údržbu a vylepšování tohoto areálu. Není to jen o fotbalovém 

hřišti, sportují tam i jiné oddíly, konají se tam společenské akce. Byla by 
velká škoda takový areál uprostřed města nechat chátrat.

Aby se fotbalu dařilo, musí ho mít kdo hrát a musí mít také 
své fanoušky. Oboje je důležité. Jak je na tom nyní sezemický 
fotbal?

Nijak slavně. Vzhledem k tomu, že jsme se několik měsíců potýkali s ne-
dostatkem hráčské základny a řadou zranění, dobrovolně jsme odešli 
z 1.B třídy. Jsem rád, že jsme ji alespoň dokončili a neplatili tak zbyteč-
ně žádné pokuty. Od této sezony hrajeme okresní přebor. I přes všechny 
potíže, které teď máme, si na nepřízeň fanoušků nemůžeme stěžovat 
a moc jim za to děkuji. Překvapila nás i účast na nedávné brigádě. Tu 
jsme vyhlásili pouze na sociální síti. Potřebovali jsme pomoci při pracích 
spojených s instalací závlahového zařízení na hřiště. Sám majitel firmy 
Závlahy Pardubice nás pochválil za přístup. Aby ne, vždyť přišlo 30 chlapů. 
V současné době probíhají další úpravy hřiště. To budou využívat hlavně 
přípravky a žáci. Práce je prostě pořád dost.

Co by podle tebe sezemickému fotbalu prospělo? A je možné, 
aby se mu zase dařilo?

Moc bych přál našim fotbalistům, aby se co nejdříve vrátili do 1.B třídy. 
Potřebujeme také vychovávat mladé hráče, a to tedy znamená, aby děti 
měly o tenhle sport zájem. Věřím, že převodem areálu pod město získá-
me možnost zkvalitnění prostoru hřiště, šaten i zázemí. Budeme tak mít 
odpovídající prostory na různé aktivity pro všechny Sezemáky. Každý, kdo 
se chce zapojit a trávit volný čas na hřišti je vítán, jak jsem řekl, práce je 
dost. A budeme rádi, když nám přízeň zachovají i fanoušci. 

Co dodat? Doby, kdy každý kluk kopal do míče a sportujících dětí byly 
plné ulice, jsou pryč. Přesto věřím, že sezemický fotbal zase nabere dech 
a bude nedílnou součástí sportovního života Sezemic. Snad bude stále 
dostatek lidí, kteří se ve svém volném čase budou tomuto sportu věnovat. 
Za jejich práci jim patří velký dík!                                   Petra Procházková

agility sezemice
Chtěli bychom se s Vámi podělit o zážitky ze Dne pro děti na psím 
cvičišti – což je akce v rámci projektu Den pro lepší život, který je již naší 
tradiční akcí pro dětičky z DC Veska, pak pro celou MŠ Sezemice a školní 
družinu ZŠ Sezemice.
Ve středu 31. května 2017 přišlo ze školky 9 oddělení, přijely i dětičky 
z Chotče, tolik špuntů pohromadě se jen tak nevidí.
Zasoutěžily si na devíti stanovištích a nakonec jsme jim ukázali pejsky  
při našem opravdovém agility přes překážky, děti fandily, tleskaly a vůbec 
to bylo celé moc fajn. 
Na stanovištích skákaly panáka, trefovaly se míčky na maketu pejska  
– přímo do pusinky, říkaly básničku, sbíraly psí hovínka – teda, brambo- 
ry, běhaly přes překážkovou dráhu, poznávaly pohádkové psí hrdiny 
a stopovaly časopis Psí kusy, nechyběly sladkosti a stanoviště s pitím  
šťávy, které se vypilo neskutečné množství a snad všichni došli do školky 
bez nehody .
Celou organizaci nám ulehčil megafon od místních hasičů. Na rozlouče-
nou děti dostaly drobnůstky a ujistili jsme je, že se na ně budeme těšit 
opět i příští rok.
Jsme moc pyšní, že téměř každý malý prťous ze Sezemic ví, kde je cvičák 
pro pejsky a agility je pro ně stejně běžný sport jako třeba fotbal a hlavně, 
že jim zůstane do života hezká vzpomínka. 
Je milé, když na Vás volá z balkonu malá holčička: „Ahoj, ahoj já byla 
za pejskama“.
Po skončení jsme se plynule na 17.00 hod. přesunuli na fotbalové hřiště, 
kde probíhal Den dětí v pohybu .
Ve volné chvilce jsme si asi po „100 letech“ zkusili společně s dětmi 
na překážkové dráze kotrmelec. 
Pár dní jsme strávili na Zdobíně na táboře, na tréninku agility. Pak jsme 
byli na tancovacích zkouškách v Pohádkové zahradě a začátečníci se roz-
jeli na neoficiální závody do Svítkova.
Těšíme se na každoroční letní stanování a přejeme všem krásné léto.

Renata Novotná
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POvÍDÁNÍ O bYLINKÁCh A ZDRAvÍ
Meduňka lékařská

tlumit bolest, pomáhá při nadýmání, střevní kolice, migréně, žaludečních 
neurózách, nechutenství, nachlazení, nemocech žlučníku, závratích i při 
vysokém krevním tlaku.
Z meduňky se připravuje nálev (čaj), olej, nebo tinktura. Nálev lze po- 
píjet nebo použít jako obklad na pohmožděniny, otoky a místa postiže- 
ná revmatismem. Olej a tinkturu můžeme používat vnitřně i zevně.  
Meduňku lze užívat dlouhodobě. Tato bylinka se také používá v kosme-
tice jako přísada k výrobě výtažku pro relaxační koupele a do přípravků 
pro mastnou pleť a mastné vlasy. Má své místo i v aromaterapii, kde  
se zejména využívají její uklidňující účinky.
V červnu a červenci sbíráme listy a nať meduňky. Optimální doba sbě-
ru je za suchého, chladného počasí, nejlépe v odpoledních hodinách. 
Sběr za slunných a horkých dní snižuje obsah jejích silic. Nať i listy su- 
šíme v tenkých vrstvách na vzdušných místech. Uměle ji lze sušit pou-
ze při teplotě do 40 °C, jinak ztratí svoji charakteristickou citrono-
vou vůni a zelenou až šedozelenou barvu. Skladujeme ji v papírových 
pytlích nebo ve skleněných nádobách na suchém a tmavém místě.  
Jelikož rychle ztrácí aroma, nelze ji tímto způsobem dlouho skladovat. 
Chcete-li ji uchovat déle, můžeme ji zamrazit, konzervovat v oleji nebo 
kandovat v cukru.
Čerstvé lístky meduňky se hodí k rybám, drůbeži, do nádivek, vaječných 
jídel, majonéz i jogurtových zálivek. Lze je přidat i do ovocných salátů, 
želé, jako ozdobu do dezertů, koktejlů, zmrzlinových pohárů.
Meduňka je bylinkou, kterou můžeme pěstovat na zahrádce i v květiná-
či. Daří se jí na slunných a sušších stanovištích. Tato nenáročná bylinka 
potřebuje dostatek vláhy a propustnou půdu. Rozmnožuje se semeny 
i řízky. Na zimu k ní přihrneme více zeminy, aby nevymrzla.

Zdroje informací: Bylík.cz

Z knihovny

V tomto článku Vám přinášíme malé ohlédnutí a samé novinky, a to 
nejen knižní. Prázdniny jsme přivítali na konci školního roku na hřišti 
TJ Spartak Sezemice na akci Hurá na prázdniny a i letos se nám děti 
přišly pochlubit s vysvědčením. O prázdninách jsme v knihovně tvořili 
v Dílnách šikovných rukou na téma voda a dál pokračujeme ve výtvarné 
soutěži s Harrym Potterem. Ve druhém poschodí knihovny i za pomoci 
darů, Vás uživatelů, stále zdokonalujeme dětský koutek, pro který při-
pravujeme celou řadu využití. A co pro Vás připravujeme? 
Od září otevíráme klub malých předškoláčků betlémáček, který je 
určen, jak název napovídá, malým předškolákům a jejich rodinným přís- 
lušníkům. Scházet se budeme pravidelně, každé pondělí od 9.30 do 
11.30 hod. a dále dle dohody členů v Městské knihovně Sezemice. Za-
měříme se společně na výtvarné, pohybové a hudební aktivity dětí, na 
jejich motoriku, smyslové vnímání. Nebudou chybět ani nabídky kurzů, 
přednášky a povídání související s výchovou dětí. Bližší informace Vám 
podáme a dotazy zodpovíme v knihovně. Sledujte také náš web i face- 
book, kde budeme informace o budoucích aktivitách zveřejňovat.

Na začátek se můžeme zmínit o kroužcích, které odstartoval RC Vaňá-
sek a oba budou nadále probíhat v knihovně. Jsou to: Angličtina pro 
předškoláky a Cvičení rodičů s dětmi. Tyto kroužky jsou zaměřeny na  
věkovou kategorii od 0 roků a na ně navazují aktivity jak mateřské 
školky, tak Sportu pro všechny při TJ Spartak Sezemice. Našim cílem je 
v nich umožnit aktivity i těm nejmenším, a to pod dohledem speciálních 
lektorů, kteří jsou u této věkové kategorie nezbytností.
V rámci vzdělávacích kurzů pro dospělé připravujeme Virtuální uni-
verzitu třetího věku (VU3V). Předpokládaný začátek výuky bude dle 
zájmu v druhé polovině roku 2018. Vaše dotazy Vám zodpovíme rov-
něž v knihovně nebo navštivte www.e-senior.cz, popřípadě pište na 
knihovna@sezemice.cz.
Pilně se také připravujeme na říjen, kdy proběhne týden knihoven. Rádi 
bychom v něm zahájili kurzy počítačové gramotnosti a uspořádali další 
besedy různého zaměření. Nejbližší akce, kterou pro Vás připravujeme, 
se nazývá Hurá do školy. Opět otevřeme knihovnu ve všech prostorách 
pro všechny zájemce, které za jejich návštěvu odměníme rozvrhy, zá-
ložkami a sladkými odměnami. Nadále plníme Vaše knižní přání a také 
spravujeme naše „knihobudky“. Přesto, že aktivit není málo, stále jsme 
přístupni Vašim nápadům a návrhům, jak naši knihovnu ještě vylepšit. 

Zdeňka Spěšná, Petra Procházková

Meduňka patří mezi nejoblíbenější léčivé bylinky. Zahání skleslost a smutky, 
přináší uvolnění, uklidnění a dobrou náladu. Díky své svěží vůni a příjemné 
chuti má své místo i v naší kuchyni.
Meduňka lékařská (Melissa officinalis) je trvalka, jejímž domovem 
je východní Středomoří a Malá Asie. Dorůstá obvykle do výšky 40 až 
60 cm. Její drobné, obvykle bílé květy i celý její vzhled je velice podobný 
hluchavce bílé. Meduňku však snadno poznáme podle její charakteris-
tické příjemné vůně.
V meduňce najdeme silice, hořčiny, organické kyseliny, třísloviny a látky, 
disponující dezinfekčním účinkem. Meduňka pomáhá nejen jako mírné 
sedativum při úzkostech, neklidu, napětí, stresu a nespavosti. Dokáže 



PŮJČOVNA kOMPeNZAČNÍCH POMŮCek

služba je bezplatná a můžete se na nás 
obrátit telefonicky – 727 952 639  
nebo e-mailem – sluzby@zbb.cz  
a domluvit si schůzku.

můžeme vás také navštívit u vás doma 
(vždy ve středu – 10.00–14.00 hod.)  
nebo nás najdete v Centru bez bariér, 
Opolského 148 v Nové Pace 
(areál bývalého kláštera) 
ve čtvrtek od 7.00 do 15.00.

Pečujete doma o své nemocné rodiče? Ubývají Vám s věkem síly a hůř se pohybujete? Vrátili 
jste se Vy nebo člen Vaší rodiny z nemocnice a potřebujete v rámci rekonvalescence pomoc 
a podporu? Pokud ano, pomohou Vám kompenzační pomůcky, laicky řečeno vozíky, chodítka, 
berle, polohovací lůžka, nástavce na WC, zvedáky a jiné. Pokud zjistíte, že konkrétní pomůcku 
potřebujete, můžete se obrátit na naši půjčovnu kompenzačních pomůcek, která má ve své 
nabídce více než 150 pomůcek.

Půjčovna je vám k dispozici od pondělí do pátku vždy od 7.00 do 15.30 hod. na adrese 
opolského 148 v nové Pace. Půjčovnu najdete v areálu bývalého kláštera v nově re-
konstruované budově centrum bez bariér. můžete přijít kdykoliv v uvedeném čase 
nebo si sjednat schůzku na telefonu 724 994 024 nebo e-mailu pomucky@zbb.cz.

Pracovnice půjčovny Vám poradí, jaká pomůcka je pro Vás nejvhodnější, její použití si můžete 
u nás i vyzkoušet a vybranou pomůcku Vám můžeme dovézt a nainstalovat na místo, které si 
určíte.

cena za půjčení pomůcky je stanovena ve zvláštním ceníku, který naleznete na našich webo-
vých stránkách http://zbb.cz/cenik-kompenzacnich-pomucek. ceny jsou velice příznivé, 
pohybují se od 5 do 30 kč za pomůcku na den, v závislosti na typu pomůcky. 
Ceny jsou stanoveny tak, aby zapůjčení pomůcky bylo skutečně dostupné pro každého a po-
mohlo vyřešit náročnou situaci, kterou domácí péče bezesporu je.

Pomůcku si u nás můžete půjčit i tzv. na zkoušku, v případě, že zvažujete pořízení vlastní 
pomůcky. 
S celým procesem vyřizování žádosti o pomůcku a příspěvek na její pořízení Vám rovněž po-
můžeme v půjčovně kompenzačních pomůcek a pracovnice odborného sociálního poradenství 
Vám pomůže vyřešit i další záležitosti, spojené s domácí péčí (nároky na dávky státní sociální 
podpory a příspěvky související s invaliditou, bezbariérové úpravy bytů, apod.).

Život bez bariér poskytuje odborné poradenství nejenom pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, ale také pro ty, kteří o ně pečují – rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. 

A PORAdeNsTVÍ PRO dOMÁCÍ PÉČI O seNIORy A ZdRAVOTNĚ POsTIŽeNÉ



Děkujeme, chválíme…
Rádi tlumočíme velké poděkování všem účastníkům akce „Z“, kterou 
vyhlásila TJ Spartak Sezemice, oddíl kopané. Akce zaměřená na zavla-
žování našeho hřiště proběhla, za nečekaně velké účasti, 7. 7. 2017. 
Zahrabování rozvodného potrubí se zúčastnili nejen fotbalisté, ale  
i rodiče budoucích mladých hráčů. Všem, kteří si našli chvilku, patří 
velký dík. 

Za výbor Martin Staněk

Za krásný svatební obřad, procítěná slova a věcné dary k 60 letům spo-
lečného života, bychom rádi poděkovali panu starostovi Martinu Staň-
kovi, paní Zděně Karlové, paní Janě Hlotanové a manželům Marcele 
a Františku Matúšů.

Ještě jednou všem moc děkují diamantoví manželé,
Libuše a Milan Krulichovi

1. říjen – Den pěstounství v parDubickém kraji
pardubický kraj ve  spolupráci s  neziskovými organizacemi pořádá v  neděli 1. října 2017 
od 10.00 do 16.00 ve venkovních i vnitřních prostorech Zámku pardubice Den pěstounství

„Chceme poděkovat našim pěstounům v Pardubickém kraji za jejich ne vždy snadnou práci při péči o děti, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách. 
Proto jsme připravili pro ně a  jejich děti den plný her a zábavy. Pěstounů je ale v našem kraji stále málo, a tak chceme touto akcí pozvat i  ty, které 
téma pěstounství zajímá a chtějí se o něm dozvědět více,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, který převzal nad Dnem pěstounství záštitu.  
„Letos plánujeme první ročník v Pardubicích a rádi bychom, aby se z oslavy Dne pěstounství stala každoroční tradice,“ dodává Pavel Šotola.

Den pěstounství bude den plný aktivit pro děti i pro dospělé. Nabídne tvořivé dílny, sportovní stanoviště či hru o vstupenky do zámeckých 
expozic a další drobné odměny. „Součástí programu bude i možnost seznámit se s tématikou náhradní rodinné péče během setkání s odbornými 
pracovníky a získat informace i praktické zkušenosti od stávajících pěstounů“, upřesňuje Hana Slezáková, PR pracovnice Amalthea, z. s., která se  
jako jedna z pořádajících organizací akce účastní.

Návštěvníci budou moci zhlédnout film o přátelství a pěstounské péči Můj kamarád Arfík či výstavu obrazů Nadace J & T Já pěstoun. Připravena  
je diskuze s dětmi a mladými lidmi, kteří prošli náhradní rodinnou péčí. Den plný zážitků zakončí koncert folkové kapely HB. 

Vstup na akci je zdarma. V případě nepřízně počasí bude vše probíhat ve vnitřních prostorech zámku.

Bezplatné kurzy 
pro rodinné pečující

Kurzy jsou financované z fondu ESF a jsou zcela bezplatné.

Na odbornost kurzů dohlíží pracovníci  
Domova u fontány z Přelouče, LDN Rybitví  

a další zkušení pracovníci.

Kontakt pro více informací: 

Pavlína Valentová, valentova@jhs-centre.cz
Tel.: 775 500 622

Děkujeme všem účastníkům jarního kurzu pro rodinné peču-
jící za účast na kurzu, ochotu učit se a sdílet své zkušenosti. 
Na základě skvělých ohlasů chceme v kurzech pokračovat 
a otevřít podzimní kurz.

Město Sezemice ve spolupráci se společností JHS – Centre 
o.p.s. Vás zve na informativní schůzku o kurzech pro rodinné 
pečující spojenou s besedou
„Změny v poskytování sociálních příspěvků“

Informační schůzka o kurzech bude v pondělí 25. září 2017 
od 17.30 hodin v sále Sezemického domu

Jak kurz probíhá? Jedná se o bezplatné semináře doplněné 
ukázkami z praxe a odbornými stážemi. 

V kurzu se naučíte jak předejít proleženinám, jak zvedat 
a polohovat Vašeho blízkého, abyste si neublížili, jak pracovat 
s pomůckami, jak připravit a podávat stravu, jak komuniko-
vat s osobami s onemocněním demence, jak fungují sociál- 
ní služby, jaké jsou možnosti dávek apod.

Lze se účastnit celého kurzu tj. 5 setkání nebo si vybrat jen 
jednotlivé semináře. Délka jednoho semináře je cca 2,5 hod.
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Sport

mlaDí hasiči
Po delší odmlce by jsme Vás rádi informovali o činnosti mladých hasičů 
za období od ledna až do konce června 2017.
Po vánočních prázdninách jsme se hned v lednu 2017 zúčastnili „Polabin-
ských hrátek“. Šlo o obdobu branného závodu, ale v prostorách Střední 
průmyslové školy chemické Pardubice. Děti absolvovaly uzlovou štafetu, 
napojování a rozpojování hadic do kruhu, střelbu se vzduchovky a topo-
grafii. Starší děti se umístily na skvělém prvním místě, mladší také zabo-
dovaly a skončily na prvním místě.
Únor byl perný jak pro děti, tak zejména pro vedoucí, jelikož absolvovali 
dvoudenní školení vedoucích mladých hasičů se závěrečnou písemnou 
a ústní zkouškou. Školení absolvovali dva instruktoři a šest vedoucích. 
Všichni jsme zkoušky zvládli. Od tohoto roku máme také proškoleného 
vlastního rozhodčího pro požární sport. Děti prošly také „školením“. 
Všechny děti si splnily některý z odznaků hasičských odborností. Velká 
část na poprvé a pár jedinců muselo zkoušku opakovat. Doufáme, že 
v roce 2018 všechny děti zvládnou „odborky“ napoprvé.
Další závody nás čekaly až v dubnu a to rovnou velký branný závod v Ro-
kytně. Bohužel bylo velmi špatné počasí a děti vše absolvovaly v zimě 
a za deště, což se odrazilo i na výsledku. Děti vybíhaly na trať až ve druhé 
půlce startovního pole, a už byly velmi prochladlé a jejich výkon nebyl 
nejlepší. mladší i starší skončily stejně na pátém místě.
Na konci dubna proběhly první závody s vodou v roce 2017 v Lipolticích. 
Tento závod byl „oživen“ drobným úrazem jednoho z dětí. Úraz nejprve 
vypadal dramaticky a tak si pro našeho borce přijela záchranka. Vše ale 
dopadlo dobře a na vyhlášení výsledků už byl zase zpět u svého družstva. 
výsledky – mladší na devátém a starší na druhém místě.
13. května proběhla první část okresního kola v disciplíně CTIF ve Dřítči. 
Tato disciplína se běhá jednou za rok a nepatří mezi naše oblíbené. Zádr-
hel také přinesly naše nové Iberové stříkačky, které jsme nestihli dostateč-
ně předem vyzkoušet a „dostatečně opotřebovat“. výsledky – mladší 
sedmé místo a starší šesté místo.
Za týden navazovalo druhé kolo okresní hry Plamen. Tato část proběhla 
v Pardubicích na hřišti Střední průmyslové školy chemické. Opět byla vel-
ká zima a foukal silný protivítr, což znesnadňovalo zejména hasičské úto-
ky. Dokonce jedno z družstev soupeřů podávalo protest „proti počasí“.
Květen uzavíraly „Moravanské hrátky“. Závody proběhly tradičně na ná-
městí v Moravanech. Tady naši závodníci zabodovali a starší vyhráli 
a mladší byli čtvrtí.
Červen začal hekticky. V jeden den stihli starší závody ve Starých Jesen-
čanech a závod v Přelouči. Odtud si odvezli krásné druhé místo. V Jesen-
čanech se závod konal na otevřené louce a všichni byli zmoženi horkem. 
Naštěstí místní hasiči dětem závody zpříjemnili kropením z vodního děla. 
Tuto atrakci si všichni náležitě užívali. mladší skončili dvanáctí a starší 
byli druzí.
16. června jsme zorganizovali v dětské kategorii velmi netradiční noční 
závody v požárním útoku. Celkem se zúčastnilo 8 družstev včetně jedno-
ho družstva ze spřátelených Sezemic od Mladé Boleslavi. I přes to, že nám 
nepřálo počasí a po celodenním vedru přišel večer déšť, byli všichni spo-
kojeni. Závod vyhrála návštěva ze Sezemic MB. Každý z účastníků nočních 
závodů včetně vedoucích obdržel sladkou medaili (Fidorku). S organizací 
závodů nám pomohli také „dopěláci“ z našeho sdružení Hasiči Sezemice 
a rodiče některých dětí. Děkujeme za pomoc, dík patří i zdravotnicím.
Poslední závod sezony 2016/2017 s vyhlášením výsledků za celoroční čin-
nost (liga mládeže) se uskutečnil 25. června ve Slepoticích. Účast družstev 
byla velká, celkem bylo přihlášeno 37 družstev. Pro velký počet družstev 

došlo k tomu, že v požárním útoku se nesoutěžilo na dva pokusy, ale jen 
na jeden. V kategorii starších byl tento pokus poslední v celé „dětské“ 
kariéře mladého hasiče pro 4 naše děti. Od září již nemohou v kategorii 
dětí závodit. Doufáme, že zůstanou hasičskému sportu věrni. Bohužel 
jim tento pokus nevyšel podle jejich představ. Byl sice poměrně rychlý, ale 
došlo k přešlapu a pokus nebyl uznán za platný. 
Závěrem byly vyhlášeny výsledky celoroční ligy. Zde obsadili starší nád-
herné druhé místo a mladší třetí. Prostě naši borci byli na bedně. Tento 
svůj úspěch náležitě oslavili koupelí v místním bazénu.
Starší dostali od hlavního vedoucího slíbenou odměnu – každý lahev šam-
paňského (samozřejmě dětského). 
Mimo závody jsme s dětmi byli na krásném výletě v Bozkovských jesky-
ních a skalním městečku Chléviště s vyhlídkou Sokol. Závěr sezony pro-
běhl tradičně na chatičce pana Horáka. Děti si opekly buřtíky a dostaly 
drobné odměny a sladkosti. 
nová sezona začne mladým hasičům v pátek 8. září 2017 v 16.00 h.  
před požární zbrojnicí. 
Zveme i všechny nové zájemce o tento kroužek (děti od první do sedmé 
třídy). 

Řezníčková + Lohniská

sPortovně střelecký klub sezemice
Je konec června a do jihomoravské metropole Brna se sjíždějí mladí spor-
tovci z celé republiky. A víte proč? V Brně se konala 24.–29. 6. 2017 
vrcholová sportovní akce „hry viii. letní olympiády dětí a mládeže 
čr“. Na ní si mohli poměřit své síly nejlepší mladí reprezentanti ze čtrnácti 
krajů naší republiky. Pardubický kraj vyslal 259 sportovců.
Za sportovní střelbu reprezentovali kraj i město Sezemice naši střelci – pis-
toláři L. Vyhnálková, J. Janků, puškaři A. Zrůstová, J. Puhlovský a s nimi 
odjel jejich trenér F. Čihák. Střelecké soutěže měly velice vysokou úroveň 
a všichni usilovali podat co nejlepší výkony. Samozřejmě i naši tvrdě pra-
covali na palebných postech, a přestože se nezopakoval úspěch K. Pro-
cházkové z roku 2015 a pro někoho to může vypadat jako neúspěch, 
jejich výsledky byly slušné a trenér byl spokojený. Po finálových rozstřelech 
jsme se umístili takto: pistolová disciplína – L. Vyhnálková 5. místo. 
Pušková disciplína – A. Zrůstová 5. místo, J. Puhlovský 8. místo. V mix 
(smíšené družstvo Adéla Z. + Jirka P.) 6. místo.

Konečně začaly prázdniny, ale jak pro koho. I když se tréninky omezily, 
někteří střelečtí nadšenci na ně pravidelně docházejí. I střeleckých závodů 
je tolik, že si můžeme vybírat, kam jet, např. do Plzně, Přerova, Šumperku, 
Žďáru nad Sázavou aj. Jsou ale i závody pro některé víceméně povinné 
(KZR-ČP, ČPTM, Štít města Sezemic). Ještě se musíme zmínit o dvou na-
šich střelcích J. Novákovi a N. Lickové, kteří si odskočili závodit za hranice 
do Německa. J. Novák se také zúčastnil v chorvatském Osijeku mistrov-
ství světa ze střelby z kuše. 
Ale vraťme se na domovskou půdu. 15. 7. 2017 se na sezemické střelnici 
pořádal 32. ročník „Štít města sezemic“ v disciplíně SM 60 ran vleže. 
V mužské kategorii jsme měli jediného našeho závodníka J. Čecha, který 
obsadil jedenácté místo. V kategorii ženy, juniorky a dorost zvítězil doros-
tenec J. Puhlovský, dále pak S. Kišáková šestá, osmá J. Adamová, devátý 
D. Kadrmas a jedenáctý B. Lidák.
Začátkem srpna se A. Zrůstová s J. Puhlovským zúčastnili týdenního sou-
středění v Plzni, které pořádá ostravský trenér RSCM Tomeček. 
V půli srpna ještě děti čekalo odstřílet 3. kolo ČPTM. Tam se rozhodlo, 
kdo odjede na finále. V KZR (Kontrolním závodě reprezentace) je také 
už rozhodnuto. Do finále, které se koná na konci srpna, se probojovali  
T. Čihák, J. Novák a K. Procházková.

ČSS, z. s. SSK Sezemice
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kanoistický oDDíl ProsPort sezemice
Loděnice kanoistického klubu Prosport Sezemice v Lukovně po zaslouže-
ném více než dvoutýdenním odpočinku již opět ožila a kanoisté se začínají 
připravovat na závody, které je ještě v této sezoně čekají. Doposud si vedli 
v těžké republikové konkurenci výborně.
V sobotu 17. 6. pokračoval seriál Labsko-orlického poháru na Labi v Par-
dubicích, kde se konal 46. ročník závodu Krajem Pernštýnů. Zde si závod-
níci na tratích 222 m a 3 km změřili síly s kluby Předměřic, Hradce Králové, 
Černožic, Žamberku a Nymburka. Podařilo se jim vybojovat neuvěřitel-
ných 49 cenných kovů, a to 18 zlatých, 16 stříbrných a 15 bronzových 
medailí. Tyto závody byly premiérou pro naši novou benjamínku aničku 
košnarovou, která ve své kategorii vybojovala hned dvě zlaté medaile 
a byla zároveň vyhlášena nejmladší závodnicí. 
Poslední víkend před prázdninovým soustředěním byl ve znamení závodů 
v Kadani. V sobotu 24. 6. se konal 46. ročník Kadaňského kilometru. Za 
krásného letního počasí přibylo do klubové sbírky celkem 40 medailí (17 
zlatých, 13 stříbrných a 10 bronzových). V neděli pak následoval memoriál 
Karla Leštiny, jehož součástí je i memoriál Ondry Březiny. Také v nedělním 
závodě nezůstali naši závodníci pozadu a získali dalších 20 cenných kovů, 
takže nakonec nikdo ze závodníků neodjel domů bez medaile! 
Letní prázdniny byly zahájeny tradičním soustředěním pod hradem Zví-
kov na soutoku Otavy a Vltavy. Závodníky čekal třífázový trénink na vodě 
i na souši. Nezbytnou součástí tréninku bylo všestranné posilování, běh 
po rovině i do kopečků, ale nechyběl ani odpočinek. V plánovaném volnu 
byl zařazen výlet parníkem na zámek Orlík, nebo procházka po městě  
Písku. Hrdinou soustředění se stal náš nový člen matěj hovorka, který 
před odjezdem absolvoval pouhé tři tréninky a nebál se vyrazit do vln 
Orlické přehrady, kde se celých čtrnáct dnů úspěšně snažil ovládnout jíz-
du na kanoi. Výrazného zlepšení zde dosáhli také bratři vojta a honzík 
takáčovi a nejmladší kajakář matyáš mohaupt, kteří prakticky denně 
museli prokazovat velkou dávku odvahy při jízdě ve vlnách od všudypří-
tomných člunů. Také teprve sedmiletá anička košnarová zaslouží po-
chvalu za zvládnutí náročného týdne na soustředění.

V pátek 21. července nastal pro většinu závodníků vrchol letošní sezony 
– Mistrovství ČR na krátkých tratích v Račicích, kde se závodilo na tratích 
200 m, 500 m a 1000 m. Kromě závodů singlů a deblů bojovali naši zá-
vodníci o cenné kovy také v závodě čtyřposádek. Toto mistrovství bylo pro 
náš oddíl velice vydařené. Kajakářky sabina Doktorová a klára kva-
silová od letošního roku závodí také na kanoi. Po získání zlata na čtyř-
kajaku, kde Klára zaskočila za nemocnou terezu bláhovou, překlekla  
děvčata do deblkanoe a na tratích 500 m a 200 m vybojovala hned  
2 bronzové medaile. Další úspěšnou kajakářkou byla karolína bláhová, 
která v silné konkurenci žaček vybojovala stříbro na deblu na pětistovce. 
Dvě bronzové medaile získaly také kanoistky sonia rudolfová a eliška 
Dvořáková. Sonia navíc přidala další bronz na trati 500 m na singlu. 
Méně než rok závodící eliška seidlerová prokázala narůstající výkon-
nost a vybojovala svoji první zlatou republikovou medaili v deblu a bronz 
na singlu na trati 200 m. Chlapci kanoisté nezůstali za děvčaty pozadu. 
Dorostenci vojtěch burda, michal hovorka, Jakub Dvořák a otakar 
Štursa zajeli na čtyřkanoi druhý nejrychlejší čas a získali stříbro. vojtěch 
burda s michalem hovorkou přidali 2 stříbra v deblech a Jakub Dvo-
řák s otakarem Štursou bronz. Žáci tomáš Doktor, adam košnar 
a adam rudolf si zajeli na čtyřkanoi pro zlato, tomáš Doktor s ada-
mem košnarem v deblech pro dvě stříbra a adam rudolf pro dva bron-
zy. Úspěch slavil také benjamínek adam hrádek, který si vyjel na singlu 
zlato a bronz. Pochvalu zaslouží i náš nejmladší kanoista vojtěch takáč, 
který na velkých závodech zatím sbírá zkušenosti. Vojta si dojel pro krásné 
5. místo v singlu na trati 200 m a 7. místo na deblu na kilometrové trati. 
V neposlední řadě bychom chtěli zdůraznit úspěch martina Dumka, zá-
vodícího v kategorii mužů, který znovu po delší pauze vyrazil na račický 
kanál a v deblech si dojel pro cennou bronzovou medaili.
Po zaslouženém odpočinku se kanoisté a kajakářky vypraví opět závodit, 
a to na Mezinárodní mistrovství Moravy do Ostrožské Nové Vsi, kde změří 

síly se soupeři dalších šesti států. V neděli 3. září bychom Vás rádi pozvali 
na 20. ročník poháru Sezemic a zároveň 3. ročník memoriálu Venci Dolej-
še, který se bude konat tradičně v Kuněticích U Přívozu. Přijďte si zafandit 
a podpořit domácí borce a borkyně!

Martina Hubíková

sPort Pro vŠechny
Po prázdninách opět postupně začíná pro všechny věkové kategorie 
cvičení SPV. 

Oddíl den / hodina Zahájení

rodiče a děti 2–3 roky úterý 10.30–11.30 19. září

rodiče a děti 3–6 let čtvrtek 17.00–18.00 14. září

dívky od 6 let
pondělí 17.00–18.30 11. září 

čtvrtek 17.00–18.00 7. září

chlapci od 6 let pátek 17.00–18.30 8. září

tanečky  
pro dívky a chlapce od 8 let pátek 16.00–17.00 8. září

taneční aerobik  
pro dívky a chlapce od 15 let neděle 10.00–11.00 10. září

relaxační cvičení s Janou úterý a pátek 17.00–18.00 12. září

zdravotní cvičení s Martinou úterý 18.30–19.30 5. září

P-class pondělí 18.30–19.30 4. září 

kondiční středa 19.30–20.30 6. září

tabata – pro ženy a dívky čtvrtek 19.30–20.30 7. září 

karate pro rodiče a děti středa 18.00–19.30 4. října

karate dospělí čtvrtek 19.30–20.30 5. října

muži mladší úterý a pátek 20.00–21.00 3. října

muži starší pátek 19.00–20.00 13. října

florbal dorost a muži neděle 18.30–20.00 5. listopadu

Cvičení probíhají v tělocvičně při ZŠ Sezemice.
U dětských cvičení je roční platba ve výši 350 Kč.
Více informací na remanna@seznam.cz či MT: 728 439 895

Za SPV Anna Remešová

SPARTAK SEZEMICE

cvičení roDičů s Dětmi
Zvu rodiče a děti, babičky a dědečky s vnoučátky na již tradiční Cvičení  
pro rodiče s dětmi (3–6 let). 
Začínáme 14. září 2017 a pak každý čtvrtek od 17.00 hod. se scházíme 
v sezemické tělocvičně (vchází se bočním vchodem).
Bližší info: srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159

Těší se na Vás Tereza Srazilová

Vážení členové spolku,
tímto Vás zveme na zasedání valné hromady spolku, které se uskuteční 
ve čtvrtek 21. září 2017 od 18.00 v Sezemickém domě 
na adrese Husovo náměstí 94, Sezemice, PSČ 533 04

Program valné hromady bude následující:
 1.  Zahájení valné hromady
 2.  Volba orgánů valné hromady 
 3.   Schválení výsledku hospodaření spolku za rok 2015 a 2016
 4.  Projednání návrhu Města Sezemice na převzetí nemovitého majetku 

spolku za podmínek uvedených v předem zveřejněné smlouvě
 5.  Hlasování o smlouvě o převzetí nemovitého majetku spolku  

Městem Sezemice
 6.  Představení kandidátů do výkonného výboru TJ Spartak Sezemice z.s.
 7.  Řádné volby do výkonného výboru TJ Spartak Sezemice z.s.
 8.  Diskuze
 9.   Ostatní
 10.  Závěr

Za výkonný výbor: Luboš Krejčík, předseda
Hana Došelová, místopředsedkyně; Filip Mezera, hospodář
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

 • kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární  
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace  

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

INSTATOP CZ s.r.o.

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

Inzerce

http://nesoudimepomahame.cz

Součástí této pomoci je poradna AQUA VITAE, která nabízí bezplatné pora-
denství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly 
v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o prá-
vě narozené dítě.

Zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s lékaři (např. 
gynekology, genetiky), sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a vý-
chovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vyuču-
jícími metodám plánovaného rodičovství, duchovními. 

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

Pomůže Vám zejména:
•zorientovat se v sociální síti

•najít seriózní odborný kontakt v příslušné oblasti,  
kterou potřebujete

•najít azylové ubytování

•analyzovat konkrétní výsledky  
prenatálních těhotenských vyšetření

•vyrovnat se s obavami z narození nemocného dítěte

•pomoci nalézt další možnosti k dosažení početí dítěte 
přirozenou cestou – naučit se znát své tělo a mechanismy,  

které ovlivňují plodnost

•najít funkční a reálnou, zcela konkrétní pomoc, abyste se 
nemusela rozhodovat pod nátlakem.

http://linkapomoci.cz

oznamují rozšíření sortimentu 
o papírenské zboží  
a školní potřeby

Přijďte se podívat

otevírací doba:  po–pá 8.30–12.00, 13.30–17.00
 so 8.30–11.00

Masarykova 343, 533 04 sezemice
tel.: 774 637 277

e-mail: holubovielektro@tiscali.cz

Rádi zde uveřejníme Váš inzerát.
Aktuální ceník najdete na stránkách 

www.sezemice.cz


