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Barevný podzim 
v knihovně

S končícím létem se knihovna opět ocitla v plné práci. 
Nejen že se vrací děti do  školních lavic, ale i  dospě-
lí čtenáři při prodlužujících se večerech sahají častěji 
po dobré knize. Náš úkol je tedy jasný: být připrave-
ni s aktuálními novinkami, vymyslet zajímavé besedy 
pro základní a mateřské školy, nezapomenout na žád-
nou oblíbenou akci a vyzdobit knihovnu tak, abyste se 
sem vždy rádi vraceli. Možná jste si všimli, že již v létě 
byl dokončen bezbariérový přístup do knihovny, který 
nejen umožní užívat knihovnu našim postiženým spo-
luobčanům, ale také ho jistě uvítají maminky, které si 
tak budou moci pohodlně s kočárkem dojet až do půj-
čovny, nebo ho nechat na chráněném a zabezpečeném 
dvorku. Tento přístup se otevře všem, kteří na vratech 
využijí označeného zvonku, a nás těší, že již teď si ho 
pochvalujete. Začátkem září jsme uskutečnili kurz po-
čítačové gramotnosti pro seniory pod názvem: Senioři 
komunikují, na  který naše knihovna získala grant od 
nadace „Manželů Klausových“. Pro všechny zúčastněné 
byl zdarma a já věřím, že byl i velmi přínosný. V tomto 
měsíci začal znovu pracovat také Betlémáček, kroužek 
pro děti předškolního věku, který přivítal nové členy 
a  členky. Již tradičně jsme se zúčastnili zahrádkářské 
výstavy a  chybět nesměl ani Týden knihoven. Možná 
si někteří řeknou, že v letošním roce nebyl tak bohatý 
jako jindy. Bylo to proto, že jsme v tomto týdnu zača-
li pro Vás knihovnu malovat. Na pouhé čtyři dny jsme 
ji uzavřeli a pak už jsme jen malovali, smýčili a nově 
ji vyzdobili. Doufám, že příjemné teplé barvy, drobné 
dekorace, vyčištěné koberce a nádherné tapety po celé 
budově Vás potěší. Ráda bych na  tomto místě podě-
kovala všem, kteří se na práci podíleli. Především za-
městnancům technických služeb města Sezemice, kteří 
s námi měli trpělivost při plnění našich představ, všem, 
kteří s námi uklízeli a také Vám, kteří nám nosíte krásné 
dýně, hračky i knihy. Myslím, že pokud si najdete čas 
a chvilku se zastavíte u stěny štěstí s pavoučky, nebo 
navštívíte safari a podmořský svět v dětském oddělení, 
uvidíte, jak krásný nový kabát knihovna má. 
V  tomto příjemném prostředí se na Vás budeme těšit 
jak s knižními novinkami, pro které jsme jeli v pátek 
18. října na knižní veletrh do Havlíčkova Brodu, tak 
při všech kulturních akcích, jejichž seznam najdete 
v knihovně a na internetových stránkách. Upřímně Vám 
přejeme, aby se Vám vyhnuly všechny podzimní a jiné 
deprese, a  zveme Vás, abyste k  jejich zahnání využili 
třeba „nově barevnou knihovnu“.

Petra Procházková
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města ze dne 10. 9. 2013
Usnesení č. z/39/4/2013
zastupitelstvo města sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto
i.  schvaluje
ii.  schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. z/40/4/2013
zastupitelstvo města sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města. 
Usnesení č. z/41/4/2013
zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 sb., ve znění poz-
dějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a
i.  schvaluje vyúčtování hospodaření města k 30. 6. 2013
ii.  schvaluje vyúčtování hospodaření Zákl. školy Sezemice k 30. 6. 2013
iii.  schvaluje vyúčtování hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice 

k 30. 6. 2013
Usnesení č. z/42/4/2013
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 
zák. č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje roz-
počtové změny č. 1–12 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 2/2013
Usnesení č. z/43/4/2013
zastupitelstvo města sezemice projednalo předloženou důvodo-
vou zprávu a
i.  bere na vědomí novelu zákona č. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vy-

hlášku Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schva-
lování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která 
nabyla účinnosti dne 1. 8. 2013

ii.  vydává Směrnici č. 4/2013, o požadavcích na schvalování účetní zá-
věrky města Sezemice a městem zřízených příspěvkových organizací.

Usnesení č. z/44/4/2013
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  trvá na svém rozhodnutí o kupní ceně schválené usnesením č. 24/4/ 

2000 ze dne 28. 6. 2000 a nesouhlasí s uhrazením částky 43 200 Kč 
jako doplatkem rozdílu mezi kupní cenou uhrazenou dle kupní smlou-
vy ze dne 18. 7. 2000 uzavřenou mezi Městem Sezemice a MK, TK 
a RK a cenou stanovenou Finančním úřadem Pardubice

ii.  ukládá OsmŽp jednat o výkupu pozemků p. č. 660/15 a části st. 
p. č. 1 vše v k. ú. Velké Koloděje s vlastníky pozemků, podmínky, které 
budou dohodnuty mezi účastníky, budou předloženy zastupitelstvu 
města ke schválení

Usnesení č. z/45/4/2013
zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a
i.  bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci převedení části pozemku 

p. č. 50/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou, na které je umístěn kříž, for-
mou daru

ii.  schvaluje převést část pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Počaply nad Louč-
nou nově označenou jako p. č. 50/5 o výměře 116 m2 orná půda, dle 
geometrického plánu č. 472–92/2013 zpracovaný společností Geoma 
HJ Pardubice s. r. o., Pardubice, Jindřišská 1441, z majetku pana MV 
do majetku města Sezemice, a to formou darovací smlouvy za podmí-
nek, že město Sezemice bude hradit veškeré náklady spojené s převo-
dem části výše uvedeného pozemku

Usnesení č. z/46/4/2013
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 631 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje převod pozemku st. p. č. 631 o výměře 275 m2 v k. ú. Se-
zemice nad Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávající je Město 
Sezemice a kupující jsou vlastníci bytových jednotek č. p. 570, přičemž 
kupní cena je stanovena ve výši 400 Kč/m2, za následujících podmínek:

 1.  kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí a další případné náklady spojené s uzavřením smlouvy 

 2.  kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní 
smlouvy na účet města Sezemice

Usnesení č. z/47/4/2013
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek st. p. č. 694 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje převod pozemku st. p. č. 694 o výměře 264 m2 v k. ú. Se-
zemice nad Loučnou, formou kupní smlouvy, kde prodávající je Město 
Sezemice a kupující jsou vlastníci bytových jednotek č. p. 600, přičemž 
kupní cena je stanovena ve výši 400 Kč/m2, za následujících podmínek:

 1.  kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí a další případné náklady spojené s uzavřením smlouvy 

 2.  kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní 
smlouvy na účet města Sezemice

Usnesení č. z/48/4/2013
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  bere na vědomí Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 

městem Sezemice, jako budoucím prodávajícím a společností Vodo-
vody a kanalizace Pardubice, a. s., se sídlem Pardubice, Teplého 2014, 
jako budoucím kupujícím ze dne 31. 7. 2007, 12. 12. 2008 a 17. 12. 
2009, které jsou přílohou tohoto usnesení

ii.  schvaluje uzavření řádných kupních smluv mezi městem Sezemice, 
jako prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., 
se sídlem Pardubice, Teplého 2014, jako kupujícím, které budou uza-
vřeny v souladu se smlouvami o uzavření budoucí kupní smlouvy ze 
dne 31. 7. 2007, 12. 12. 2008 a 17. 12. 2009, které jsou nedílnou 
přílohou tohoto usnesení

Usnesení č. z/49/4/2013
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  souhlasí s rozhodnutím rady města vydané v usnesení č. R/109/12/ 

2013 ze dne 23. 7. 2013
ii.  bere na vědomí, že bylo firmě CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. na zá-

kladě jejich žádosti zasláno vyjádření, že město Sezemice nesouhla-
sí se změnou dokumentace na stavbu „Most přes Mlýnský náhon“  
týkající se zúžení mostu

Usnesení č. z/50/4/2013
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a na základě 
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává obecně 
závaznou vyhlášku města č. 1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností
Usnesení č. z/51/4/2013
zastupitelstvo města sezemice rozhodlo s účinností od 11. 9. 2013 
o změně usnesení zastupitelstva města č. 1/1/2012 bod VI. písm. B ze dne 
13. 11. 2002, které bude nově znít takto: 
  zastupitelstvo města sezemice v souladu s ustanovením § 84 

odst. 1 a § 35 zák. 128/2000 sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů svěřuje starostovi města a místostaros-
tovi města zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samo-
statné působnosti města dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení

Usnesení č. z/52/4/2013
zastupitelstvo města sezemice projednalo předložený materiál týka-
jící se předmětu jednání mimořádné valné hromady společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Pardubice, a. s. a
i.  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 

v platném a účinném znění, a v souladu s usnesením zastupitelstva 
města č. Z/13/1/2011 ze dne 22. 2. 2011 deleguje Martina Staňka, 
starostu města, aby Město Sezemice zastupoval při jednání na mimo-
řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a. s., která se bude konat dne 1. 11. 2013, a přitom činil 
veškeré právní úkony související s účastí akcionáře na valné hroma-
dě, tj. předkládal návrhy, o předložených návrzích hlasoval a v plném 
rozsahu vykonával práva a povinnosti akcionáře vyplývající z účasti 
na valné hromadě v souladu s obecně závaznými právními předpisy

ii.  souhlasí s prodloužením „Smlouvy o nájmu a provozování vodáren-
ské infrastruktury“ na BČOV Pardubice se společností VEOLIA VODA 
ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. o jeden rok, to je od 1. 1. 2013 do 21. 12. 
2014

Usnesení č. z/53/4/2013
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
i.  bere na vědomí
 1.  provedení opravy kanalizace v Jiráskově ulici v Sezemicích (u zá-

kladní školy) za cenu díla ve výši 1 823 563,65 Kč bez DPH
 2.  financování stavby „Oprava kanalizace Jiráskova ulice – Základní 

škola v Sezemicích“
ii.  schvaluje
 1.  převod kanalizace v Sezemicích, ul. Jiráskova, vedené na pozemcích 

p. č. 47/6, 48/3, 48/4, 20/1, 50/3, 50/6, 54/2, 858, 1142/2, 1142/3, 
1142/5, 1147/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou specifikované v pro-
jektové dokumentaci skutečného provedení (předána dne 30. 8. 
2013 společnosti MIROS, a. s. Pardubice, zpracovatel projektové 
dokumentace – TRANSCONSULT s. r. o.) z Města Sezemice na 
společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. za kupní cenu 
1 000 000 Kč včetně DPH

 2.  uzavření kupní smlouvy mezi Městem Sezemice, jako prodávajícím 
a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., se sídlem Par-
dubice, Teplého 2014, jako kupujícím, dle bodu II. 1

Zprávy z radnice
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vOlby dO pOslanecké sněmOvny parlamentU Čr
Ve dnech 25. 10. 2013 v době od 14.00 do 22.00 hodin a 26. 10. 
2013 v době od 8.00 do 14.00 hodin proběhnou volby do posla-
necké sněmovny parlamentu Čr.

místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – sezemice
je volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici: 
Českých bratří, Družstevní, Husovo náměstí, Ke Křížku, Kunětická, 
Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na Vyhlídce, Pardubická, Pernštýnská, Počá-
pelská, Pod Strání, Tyršovo náměstí, V Uličkách, Zahradní, Zborovská, 
Žižkova a v obci Počaply (k. ú. Počaply nad Loučnou)
ve volebním okrsku č. 2 – sezemice
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v uli-
ci: Dlouhá, Komenského, Na Kopci, Nejedlého, Nerudova, Nová, 
Pod Marčákem, Sídlištní, Sluneční, Smetanova, Spojovací, Stavbařů, 
Za Humny, Za Střelnicí
ve volebním okrsku č. 3 – sezemice
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v uli-
ci: Bezdíčkova, Dukelská, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kla-
dinská, Labská, Malá, Mánesova, Masarykova, Na Jízdárně, Na Pile, 
Na Vrchách, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní, Riegrova, Sado-
vá, Severní, Spálená, Třebízského, Větrná, V Zákoutí
ve volebním okrsku č. 4 – dražkov
je místnost v čp. 20 Dražkov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v obci Dražkov
ve volebním okrsku č. 5 – kladina
je místnost v čp. 9 Kladina pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v obci Kladina
ve volebním okrsku č. 6 – lukovna
je místnost v čp. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v obci Lukovna
ve volebním okrsku č. 7 – velké koloděje
je místnost v čp.  44 Velké Koloděje pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v obci Velké Koloděje
ve volebním okrsku č. 8 – veská
je místnost v čp. 20 Veská – pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v obci Veská

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a stát-
ního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho 
trvalého pobytu) nejpozději 1 den přede dnem voleb (viz § 55 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.), v den voleb může volič tyto obdržet 
i ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vyba-
ven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém 
volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Martin Staněk, starosta města

setkání ObČanů přislOUČených Obcí se starOstOU  
na téma „co se vám líbí, respektive nelíbí ve své obci!“
V průběhu druhé poloviny září a začátkem října proběhla setkání občanů 
v jednotlivých obcích se zástupci města s cílem zjistit, s čím jsou občané 
nespokojeni, co by chtěli zlepšit, co bylo v minulosti přislíbeno a dopo-
sud nezrealizováno atd, čili získat informace o tom, co je potřeba řešit. 
Za město Sezemice se besedy zúčastnili starosta a místostarosta města, 
vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Ing. Košťál a ve-
doucí technické skupiny P. Řezníček. Během diskuze vyplynulo, že většina 
problémů je ve všech obcích obdobná, a to špatný stav kanalizace, pokud 
vůbec existuje, mizerný stav silnic ve správě kraje, špatný stav místních 
komunikací a chodníků, autobusové zastávky, dopravní obslužnost, velké 
dopravní zatížení obcí a s tím spojený požadavek na častější měření rych-
losti Městskou policií, požadavek na vybudování cyklostezek atd. Dále je 
potřeba připomenout některé specifické problémy jednotlivých obcí, jako 
např. komplikace obyvatel Kladiny s vjezdem na silnici I. třídy od Časů 
v dopravní špičce, uzavřená obecní hospůdka a chybějící dětské hřiště ve 
Veské, požadavek na doplnění dětského hřiště v Lukovně, osvětlení točny 
v Dražkově atd. Všechny tyto problémy a požadavky budou vyhodnoceny, 
některé jsou k řešení okamžitě, některé budou řešeny v rámci rozpočtu 

pro rok 2014, některé budou zařazeny do strategických plánů pro další 
období a u některých, jako splašková kanalizace v Počápelských Chalu-
pách nebo cyklostezka Sezemice – Dříteč, je potřeba přiznat, že to zatím 
nemá řešení.
Je nutné říci, že v některých obcích byla debata poklidná, jinde ostřej-
ší, někde více navštívená, ale téměř všude byla oceněna odvaha přijet, 
vyslechnout a naznačit možné řešení, několikrát dokonce i potleskem. 
Z těchto setkání bychom chtěli udělat tradici, a proto na jaře na shleda-
nou, kdy už budeme před občany jednotlivých obcí předkládat účet, co 
se udělalo nebo jak se to řeší.
Závěrem mi dovolte upozornit na skutečnost, že peníze do rozpočtu jsou 
přidělovány dle počtu přihlášených obyvatel a dle našich odhadů v Seze-
micích a přisloučených obcí žije více než 300 obyvatel, kteří zde nemají 
nahlášeno trvalé bydliště, a Sezemice tím přicházejí o více než 3 mil. Kč 
ročně, které by pomohly mnoho problémů postupně vyřešit.

ČásteČné zlepšení stavU  
chOdníků a místních kOmUnikací v sezemicích
Jak jste již možná zaznamenali, dochází v našem městě k postupné 
opravě chodníků a části místních komunikací. Jsme si vědomi toho, že 
vzhledem ke stavu našich chodníků a místních komunikací by se tomuto 
problému mělo věnovat více pozornosti, ale buďme rádi zatím alespoň 
za to, co máme.
V letošním roce jsme přistoupili k opravě hlavního chodníku na Husově 
náměstí, kde byla oprava provedena vlastními zaměstnanci města z tech-
nické skupiny. Procházka po novém chodníku bude jistě lepším zážitkem, 
než tomu bylo doposud. Z místních komunikací byla provedena částeč-
ná oprava na Tyršově náměstí a v části ulice Bezdíčkova a Smetanova. 
Na těchto komunikacích byly opraveny největší „díry“ a nerovnosti.
Vedení radnice si dalo jako jednu z priorit pro další období podstatné 
zlepšení stavu chodníků a místních komunikací nejen v Sezemicích, ale 
i v přisloučených obcích. Při tvorbě rozpočtu pro rok 2014 předpoklá-
dáme značnou část prostředků pro údržbu a investice věnovat tomuto 
problému.

ŽádOst O pOskytnUtí infOrmací a dOkUmentů 
O pOvOdních v sezemicích
Město Sezemice připravuje projekt na vybudování bezdrátového rozhla-
su v Sezemicích a v přisloučených obcích. K tomuto účelu bychom rádi 
využili dotační titul z Operačního programu životního prostředí – Proti-
povodňová opatření. Součástí žádosti o dotaci jsou doklady o povodních 
na území žadatele.
Z tohoto důvodu se obracíme na občany se žádostí, zda by poskytli jaké-
koliv doklady a fotodokumentaci o povodních v dobách nedávných i dáv-
ných, a to nejen na Labi a Loučné, ale i na Lodrantce, Zmince, Ředickém 
či Bohumilečském potoce atd.
Dokumenty k okopírování předejte místostarostovi Vlastimilu Plecháčko-
vi, budou Vám v krátké době vráceny a nebo zašlete v digitální formě 
na emailovou adresu vlastimil.plechacek@sezemice.cz nejpozději do 
4. listopadu 2013.

regUlace hlUČných ČinnOstí
Na základě podnětu občanů města Sezemice se zastupitelstvo města 
rozhodlo regulovat hlučné činnosti o nedělích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu a dne 10. 9. 2013 vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2013, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Podle obecně závazné vyhlášky je každý povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 hodin do 
22.00 hodin a v době nočního klidu veškerých prací spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod. Zákaz se nevztahuje pro případy od-
straňování následků mimořádných událostí.

Martin Staněk, starosta města

samOsběrný zametací strOj na úklid silničních komunikací
Město Sezemice připravilo v červnu 2011 žádost o dotaci na samosběr-
ný zametací stroj na úklid komunikací. O dotaci bylo požádáno v rámci  
26. výzvy z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 2, ob-
last podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší.
V únoru 2013 obdrželo město Sezemice Registrační list a rozhodnutí 
o přidělení podpory na akci „Samosběrný zametací stroj na úklid silnič-
ních komunikací“.
Jednalo se o dodávku 1 ks zametacího stroje s odsáváním a kropením, 
který je právě používán pro čištění a sběr nečistot prachových částic až po 
sběr drobného kamení a dalších nečistot z komunikací. Pořizovací cena 
stroje činila 2 530 000 Kč, kde 90 % nákladů pokryla dotace z výše uve-
deného programu. Čištění bude probíhat jak na území města Sezemice, 
tak i přisloučených obcí.                                                                  osmžp
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Podzimní akce v Sezemicích

Vážení spoluobčané, věříme, že jste si letní měsíce užili podle vašich před-
stav. Venkovní areál Spartaku praskal mnohdy ve švech. V následujících 
měsících budeme ale zase využívat sál Sezemického domu. Věříme, že 
vám společně s Městskou knihovnou nabídneme i tam spoustu zajíma-
vých zážitků. Tradiční akce zůstávají, ty, co se setkaly s vaším ohlasem, 
také. Proto si vás dovolujeme pozvat na níže uvedené, přehledně sesta-
vené do tabulky. Podrobnosti o programu nebo změny hledejte na na-
šich webových stránkách a vývěskách města nebo na facebooku. Velice 
si vážíme vaší podpory. Všechny akce připravujeme pro vás a jsme rádi, 
že si najdete čas a přijdete. Začínáme lampiónovým průvodem, prodat 
a koupit nové i starší zboží můžete na pravidelných podzimních trzích. 
Přijďte také do „kina“. V rámci Dne s knihou se můžete podívat na novou 
českou komedii Obchodníci. Film se mimo jiné točil i v Sezemicích-Veská. 
Promítání bude spojeno i s besedou s tvůrci a herci filmu. Setkání s čer-
tem a Mikulášem nemůže také chybět, letos bude spojeno s rozsvícením 
vánočního stromu. Na Zlatou neděli vás neošidíme ani o vánoční koncert 
se sezemickou Rolničkou a Bohušem Matušem. 
Přejeme vám krásné podzimní dny.

Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury

Den a čas Akce Místo konání

31. 10. 
18.00 Halloween Městská knihovna

1. 11.
17.00 Lampiónový průvod sraz  

u Sezemického domu

2. 11.
15.00 Benefiční dušičkový duchovní koncert kostel Nejsvětější Trojice

14. 11.
9.00 Autorské čtení – Příběhy kapříka Míry Městská knihovna

23. 11.
9.00–14.00

Sezemické prodejní trhy  
– předvánoční prodej a bleší trh sál Sezemického domu

23. 11.
17.00–21.00

Taneční pro manželské a partnerské páry 
– závěrečný věneček s živou hudbou sál Sezemického domu

30. 11.
15.00–16.30

17.00
Den s knihou 
Obchodníci – promítání české komedie

sál Sezemického domu

7. 12.
15.00–17.30

18.00
Mikulášská besídka
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
vánoční ohňostroj, sbor Rolnička

sál Sezemického domu
venku  
před Sezemickým domem

19. 12. 
celý den

Poslední půjčovací den roku 
+ Vánoce v Betlémáčku Městská knihovna

22. 12.
17.00

Zlatá sezemická neděle – koncert
sbor Rolnička a zpěvák Bohuš Matuš
(Betlémské světlo)

sál Sezemického domu

infOrmace O průběhU veřejné sbírky na varhany
V letošním roce se na opravě varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemi-
cích proinvestovalo 125 000 Kč. Jde o dotaci Pardubického kraje ve výši 
100 000 Kč a smluvní příspěvek Města Sezemice s vlastníkem nemovitosti 
ve výši 25 000 Kč. Za tyto peníze se provedlo:
–  demontáž píšťaliště, vyčištění vzdušnice a vnitřní části varhanní skříně
–  vyčištění a oprava vzdušnice (utěsnění kancel a ventilové komory, přetěs-

nění závěrů ventilové komory, vymezení vůlí rejstříkových táhel, oprava 
a zhotovení kopií vadných laviček a věšáků, výměna vadných ventilových 
per a kování)

–  lokální aplikace konzervačních prostředků na vzdušník a varhanní skříň 
zevnitř.

Veřejnou sbírkou se do měsíce září získalo dalších 45 000 Kč, z čehož 
na faře bylo vybráno 26 000 Kč a na úřadě 19 000 Kč. Vzhledem k tomu, 
že rozpočet města na kulturní památky je ve výši 40 000 Kč, po odečte-
ní smluvního příspěvku 12 500 Kč a uhrazení faktury na opravu kopule 
zvonice 12 000 Kč, lze letos proinvestovat 15 500 Kč + 45 000 Kč. To by 
téměř dosáhlo na opravu a výměnu vadných částí tónové a rejstříkové 
traktury rozpočtované na 65 000 Kč.
Na příští rok by zůstala: nejnutnější oprava dřevěných píšťal, kontrola oko-
žení zátek, nejnutnější oprava kovových píšťal, vymezení vůlí na klávesách 
(nejnutnější výměna vadných částí), kontrola a utěsnění vzduchovodu, 
kompletace píšťal s regulací tónové a rejstříkové traktury, vyrovnání into-
načních odchylek s doladěním a to vše ve výši 130 000 Kč.
bližší informace najdete na stránkách: http://farnost.sezemice.cz/
varhany

Určitě nepřehlédněte, prosím, ani  
benefiČní dUšiČkOvý kOncert  

smíšeného pěveckého sboru salvátor z chrudimi,  
jehož výtěžek bude použit na předmětnou rekonstrukci varhan. 

konat se bude 2. listopadu 2013  
v kostele nejsvětější trojice v 15.00 hodin

Po koncertě bude možná přímá prohlídka varhan i s odborným výkladem 
varhaníka. Všichni jste srdečně zváni!
Všem dárcům vřelý dík.                          Administrátor farnosti Milan Vrbiak

slOvO k listOpadOvémU dUšiČkOvémU ObdObí
Křesťané už přes 2 000 let pevně věří, že život smrtí nekončí. Zbaven 
pouze hmotného projevu, kterému říkáme tělo, vstupuje do jiné dimen-
ze. Toto přesvědčení je pokračováním několikatisícileté tradice židů, v níž 
člověk je chápan jako tělesně duchovní bytost. Tělo je hmotným projevem 
duše, stárne a postupně odchází. Duše, která je však nehmotná, se vrací 
k tomu, z něhož vzešla – k Bohu. Je definována jako podstatná forma 
těla. Z nauky církve se dále dozvídáme, že překročením prahu podsvětí 
spočineme před Božím soudem. Tam se spravedlivě zhodnotí každý oka-
mžik našeho života. Máme rozum, kterým ve svědomí dovedeme poznat 
rozdíl mezi dobrem a zlem. Osobní volbou se pak následně náš život stává 
pozitivně tvořivým ve znamení lásky, nebo destruktivním ve znamení re-
volty vůči kladným hodnotám života. Letos Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé připadá na 2. listopad. Navštěvujeme hřbitovy, zdobíme rodinné 
hroby a zapalujeme pietní svíčku těm, kteří nás předešli na věčnost. Mohli 
bychom přidat i modlitbičku známou z tradice naších předků: „Odpoči-
nutí věčné dej jim, pane, a světlo věčné ať jim svítí. ať odpočívají 
v pokoji!“
Pomodlit se má právo každý. I nepokřtěný, nebo váhavý ve věření těchto 
skutečností. Tím nic neztratíme. Spíš naopak jistíme nepoznané. 
Modlitba se vztahuje na duše, které jsou v očistci. Jde o ty, které Boží 
milosrdenství neodsoudilo k věčnému utrpení, neboť jejich hříchy nebyly 
tak těžké. Je šlechetné ctít místa odpočinku zemřelých květy, zapálenou 
svící a třeba i vzpomínkou na plody jejich života. Je však důstojnější po-
prosit Boha o zkrácení času jejich žíznivé touhy po spočinutí v harmonii 
všeobjímající Lásky.

Betlémské světlo 2013
I letos skauti přivezou do sezemic světlo  

až z dalekého Betléma, místa narození Ježíška.  
Pro zájemce se bude plamínek rozdávat 

na koncertu Bohuše matuše a sboru Rolnička 22. 12. 
Pro jiné termíny rozdávání sledujte  

skauti-sezemice.wbs.cz

Červen 2013: tereza lingrová

Srpen 2013:  eliška bubeníková 
štěpán kočiš

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

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

narozeníček



mas regiOn kUnětické hOry, o. s.
sídlo: perníková chaloupka, ráby 38, 533 52 staré hradiště, iČO 27009157

kontakty: 776 263 321, sormova@lorys.cz, 606 436 659, vn.konzult@tiscali.cz • www.masrkh.oblast.cz

značení regionálních produktů a výrobků na společném území regionu kunětické hory, bohdanečsko a holicko startUje!

„KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“ www.regionalni-znacky.cz

PROČ SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU PODPORY ODBYTU MÍSTNÍ PRODUKCE 
•  Jednotná identita regionu, místních producentů a výrobců v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
•  Jednotný systém grafického značení, podmínek výběru a udělování značení, zajišťování podmínek udržování kvality a cílené propagace produktů.
•  Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu mezi místními obyvateli 

i návštěvníky, a tím zlepšení jeho ekonomické stability.
•  V oblasti cestovního ruchu na území České republiky se jednoznačně regionální značení stává vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turistických zná-

mek a dalších celorepublikových systémů.
•  Regionální značky na území České republiky sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ), která zajišťuje celorepublikovou prezentaci všech výrobců 

s platným certifikátem pro svůj výrobek (webové stránky, noviny Doma v regionech, prezentace na veletrzích a akcích cestovního ruchu, prezentační materiály). 
ARZ v současné době sdružuje již 24 regionů v ČR.

•  Vy sami určujete, co budete mezi sebou pro obyvatele a návštěvníky v regionu prezentovat, co stojí za to podporovat.
CO VÁM ZAPOJENÍ SE DO SYSTÉMU CERTIFIKACE PŘINESE
Zveřejnění v turistických novinách Doma v Kraji Pernštejnů, vytvoření katalogového listu, umístění informace na celorepublikovém výše uvedeném webu 
a na webu zapojených regionů, výhodné zajištění visaček a samolepek pro označení produktu, možnost prezentace a prodeje produktů v prostorách infor-
mačních center a na akcích pořádaných partnery či samotnými regiony, možnost zveřejnění ve veškerých materiálech regionů, možnost zapojení se do aktivit 
regionů, navázání komunikace a spolupráce s dalšími výrobci nejen v doma, ale i v sousedních regionech, možnost navázání spolupráce s místními prodejci, aj.
CERTIFIKAČNÍ KRITERIA PRO PŘIDĚLENÍ ZNAČKY „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“
a. kritéria pro výrobce:
 • Místní subjekt z území regionu, viz. mapa území s názvy obcí
 • Kvalifikace pro příslušnou výrobu (v případě, že je třeba, ŽL není podmínkou)
 • Bezdlužnost
 • Zaručení standardní kvality výroby
 • Proces výroby nepoškozuje přírodu
b. kritéria pro výrobek:
 • Místní spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla
 • Zaručení standardní/odpovídající kvality
 • Šetrnost k přírodě
 • Jedinečnost spojená s regionem:  Tradiční místní výrobek • Produkt z místních surovin nebo přímo místní surovina • Ruční, řemeslná nebo duševní práce; 

Díla s hlavním motivem regionu / výrobky specifické pro region (vodní plochy, toky, díla, příroda…) 
Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

7. 11. 2013 – zveme vás na setkání místních výrobců, 16.00 hod., perníková chaloupka, ráby 38
detailní představení systému a přínosů certifikace za přítomnosti zástupců ARZ a sousedních regionů, kde se již certifikace osvědčila, společný výběr grafické 
značky pro region, možnost konzultací svých aktivit, záměrů a výrobků s odborníky, hledání společných námětů v rámci propojování vašich aktivit s regiony, aj.
do 31. 1. 2014 – předání přihlášky a výrobku koordinátorovi – MAS RKH
do 28. 2. 2014 – zasedání certifikační komise – přidělení certifikátů vybraným produktům a výrobkům
od dubna 2014 – start propagačních a marketingových aktivit v rámci zvýšení odbytu vašich výrobků
více infOrmací na výše Uvedené adrese hlavníhO kOOrdinátOra znaČení – mas rkh. Informace obdržíte i u jednotlivých koordinátorů 
na území: MAS Bohdanečsko (725 559 932, makovska.lenka@gmail.com), MAS Holicko (775 590 949, mas.holicko@seznam.cz).

KRAJ PERNŠTEJNŮ REgioNálNí PRoduKT

Území MAS Region Kunětické hory

Subjekt / jméno Obec Výrobek / produkt Kontakt Doporučení

1 Marková Moravany, Platěnice domácí pekařské výrobky p. Roček

2 Mazuch Dříteč teraristický chov p. Petrenec

3 Kadlečková Dříteč keramika p. Petrenec

4 Mgr. Monika Pavlisová Kunětice domácí zmrzlina z místního ovoce 608 014 016 p. Lokajová

5 Frencl Ráby výroba studené kuchyně 777 790 311 p. Morchová

6 Lahůdky Kořínek Sezemice výroba studené kuchyně 466 931 667 p. Staněk

7 Miloslav Černý Rokytno chov a prodej pstruhů 603 568 696 p. Kubizňák

8 DABRO Bronislav Danel Rokytno pražená káva 602 435 671 p. Kubizňák

9 Vlastimil Holub Rokytno domácí pekařské výrobky 777 248 156 p. Kubizňák

10 Ladislav Soukal Rokytno místní zelenina 602 435 121 p. Kubizňák

11 Ing. Hadač Rokytno med, medovina p. Kubizňák

12 Marie Fousková Rokytno výroba panenek p. Kubizňák

13 Apolenka Spojil mléčné výrobky p. Štěpánková

14 Apolenka Spojil byliny p. Štěpánková

15 Agrospol Hostovice Ostřešany – sady místní ovoce (jablka, švestky) 725 796 297 p. Mlateček

16 Muzeum perníku, Luděk Šorm Ráby ruční výroba perníkářských dřevěných forem 602 413 134 p. Šorm

17 Muzeum perníku, Luděk Šorm Ráby ruční výroba tradičního perníku 602 413 134 p. Šorm

18 Agrospol Hostovice Ostřešany – sady místní ovoce (jablka, švestky) 725 796 297 p. Mlateček

19 Domorák Staré Ždánice med, medovina p. Zetek

20 Koníř Staré Ždánice místní zelenina (květák, cibule, brambory) p. Zetek

21 Zetek Staré Ždánice chov a prodej skopového 608 129 778 p. Zetek

22 Alexandr Novák Staré Ždánice místní ovoce (jahody) p. Zetek

23 Klazar Podůlšany místní zelenina p. Zetek

24 Rychtera Podůlšany místní ovoce (švestky) p. Zetek

25 Valenta Pavel Němčice med medovicový lesní 608 664 041 p. Štěpánek
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(šedivě orientačně vyznačeno území Kraje Pernštejnů bez uvedení značky – definitivní podoba bude vybrána na setkání dne 7. 11.)

www.regionalni-znacky.cz

mapa Území znaČky
„kraj pernštejnů regionální produkt®“
(vymezené území jednotlivými obcemi)



Základní škola se hlásí

Dobrý den, je tu nový školní rok přinášející plno změn a krásných zážitků. 
Naši „nováčci“ mají za sebou adaptační období. Díky jejich šikovnosti, 
statečnosti rodičů a vstřícnému a přátelskému působení paní učitelek, se 
nové děti začlenily do kolektivu velmi snadno a rychle. Do našeho pracov-
ního týmu jsme přivítali také dvě nové paní učitelky (paní Ivanu a Martinu).
Školní zahrada oddělení Včeličky (vedle hasičů), byla upravena k užívání. 
Děti zde mohou bezpečně trávit dopolední o odpolední pobytové chvilky. 
Chybějící zahradní prvky budou zakoupeny v novém kalendářním roce.
Výraznou změnou na začátku školního roku bylo zahájení rekonstrukce 
hlavní budovy a školičky. Díky finanční dotaci, kterou získalo město Seze-
mice, došlo k výměně oken, dveří a k zateplení fasády obou budov. Tato 
výrazná změna přinese nejen potřebné finanční a energetické úspory, ale 
zároveň zvýší estetickou stránku celé mateřské školy.

Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Díky ochotě a vstřícnosti rodi-
čů jsme ji zvládli bez výrazných obtíží. Dětem byl zajištěn bezpečný pobyt 
a plnohodnotná výchovně-vzdělávací činnost. Nechyběly také doplňující 
aktivity, např. návštěva Agility Sezemice, kde děti zhlédly vystoupení skvě-
le vycvičených pejsků. Zúčastnili jsme se zahrádkářské výstavy, kde se děti 
prezentovaly svými výrobky zeleniny a ovoce a navštívili městskou knihov-
nu Sezemice, kde si děti měly možnost prohlédnout zajímavé knihy.
Další nadstandardní aktivity v podobě tzv. kroužku budou díky rekonstruk- 
ci zahájeny v měsíci listopadu. Nebude chybět keramika, angličtina, míčo-
vé hry, ale také tanečky a tvořeníčko pro děti a rodiče. Pro zajištění kva-
litní výchovně vzdělávací činnosti budou tyto kroužky opět soustředěny 
na odpoledne.

V podzimním období nás čeká tradiční „Barvičkový den“, kdy se jednotli-
vé třídy představí svou barvou (např. sluníčka – žlutá) a za pomocí barev-
ných výrobků si zahrají na Podzimníčka a ozdobí školní zahradu. Dále nás 
čeká projekt „Zdravá výživa“, do kterého se naše mateřská škola zapojila 
v rámci celorepublikového projetu „Zdravá pětka“. Dětem bude hravou 
formou a přednáškou odborníků zdůrazněn význam zdravého stravování. 
Obsah projektu bude uzpůsoben věkovým možnostem dětí.
Všem rodičům a hlavně jejich dětem přejeme úspěšný, ale i příjemný za-
čátek nového školního roku 2013/2014 a o dalším dění v naší mateřské 
škole Vás budeme průběžně informovat.

Vaše Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Ještě se škola pořádně „nerozběhla“ a už slavila velký úspěch. V sobotu 
14. září se konalo republikové kolo hlídek mladých zdravotníků, 
které proběhlo v parku Kampa na Praze 1.
Na soutěž odjížděla děvčata ve složení Monika Hloupá, Tereza Kačerová, 
Denisa Bohušková, Michaela Knotková a Sára Šestáková v pátek odpole-
dne pod vedením paní učitelky Jany Plecháčkové. Zpět domů se vracela 
v neděli dopoledne.

V sobotu na ně čekal dlouhý den. Po slavnostním zahájení v Tyršově 
domě, kde se sešlo celkem 18 vítězných družstev prvního a druhého stup-
ně zastupující kraje z celé České republiky, začala samotná soutěž. Hlíd-
ky měly za úkol předvést praktické znalosti a dovednosti z první pomoci 
s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných pro-
středků. Musely ošetřit několik zraněných, např. muže v bezvědomí, který 
spadl ze schodů, chlapce, kteří se při rvačce pořezali nožem, dívku, která 
si drátem poranila oko, starší paní, která prodělala infarkt, dívku s pora-
něnou páteří a další zraněné. Dále musely předvést dovednosti z obvazo-
vé techniky a dopravy raněných. 

Po náročné soutěži měla družstva možnost prohlédnout si část Prahy 
a poté proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů při plavbě parníkem po Vltavě 
doprovázené živým vystoupením hudební skupiny. naše hlídka skončila 
na nádherném druhém místě, kde je od prvního místa dělilo pouhých 
6 bodů. Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy i města. 
Ve dnech 16. až 20. 9. 2013 se žáci 6. ročníků zúčastnili turisticko-adap-
tačního kurzu v Horní Malé Úpě v penzionu Blesk v Krkonoších. Náplní 
kurzu byla sportovní činnost, adaptační hry a turistika. Ve čtvrtek 19. září 

Zprávy z mateřské školy
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Veská a Koloděje

korálkování a výuka počítačů. Také mohou navštěvovat kroužek mladých 
ochránců přírody, rybářský kroužek a kroužek stolního tenisu.
Vychovatelky školní družiny také pro žáky připravují pestrý program. Pří-
rodovědná vycházka školní družiny směřovala na výstavu ovoce a zeleniny 
sezemických zahrádkářů. Výstava v letošním roce byla obohacena o „hou-
bařské úlovky“ z nedalekých lesů. Popisky u jednotlivých exemplářů byly 
poučné pro děti i dospělé. Děti si pro radost zakoupily malé kaktusy.
Týden od 23. 9. do 27. 9. byl ve znamení „Šmoulů“. Při akcích děti nejen 
tančily, ale navzájem se poznávaly a opakovaly si zásady slušného chování.
Informace o naší škole najdete na internetových stránkách:
www.zssezemice.cz.

Stanislava Plecháčková

pOhádkOvé pOchOdOvání 2013 aneb pohádkou v dešti
Letošní rok se konal již 5. ročník, podporu jsme dostali již podruhé z pro-
gramu ThinkBig nadace Telefonica.

Tento ročník, ač nám nepřálo počasí (poprvé nám oba pochody propršely) 
byl úspěšný, na každém z pochodů bylo přihlášeno okolo 140 dětí, což 
nás velice těší a doufáme, že nám zachováte přízeň i v příštím roce.
Dále děkujeme za pomoc Městské policii Sezemice, která obětavě i v ne-
příznivém počasí hlídala děti před nevyzpytatelnými auty.

OrientaČní běh
V neděli 22. 9. 2013 se v Malých Kolodějích uskutečnil již šestý ročník 
závodu v orientačním běhu. Pro závodníky byly připraveny čtyři tratě pro 
různé věkové kategorie. Startem i cílem proběhlo 47 závodníků. Časy 
všech závodníků nám dokazují, že to berou vážně, což nás těší. To je ta 
nejlepší odměna pro ty, kteří se podílejí na každoročním organizování 
tohoto závodu pro radost. Jsme rádi, že Vás to stále baví, tak za rok na-
shledanou.                                                                                Kolodějáci

všichni žáci s odhodláním a velkou energií zdolali naši nejvyšší horu Sněž-
ku. Na kurzu se jim velice líbilo i přesto, že bylo chladno a občas pršelo.

Dne 19. září nachystali žáci z 5. B pro děti z prvních tříd skvělé překva-
pení. Připravili si pro ně „šmoulí den“ s řadou šmoulích disciplín, úkolů, 
písniček a čtení. Za velmi pěknou akci jim patří poděkování.
Dále měli žáci z celého prvního stupně v rámci pracovního vyučování mož-
nost pohrát si se skvělou magnetickou stavebnicí Geomag. I když někteří 
z nich tuto stavebnici neznali, podle obrázkových návodů a vlastní fantazie 
vytvořili nádherné stavby.
Žáci obou devátých tříd na začátku října navštívili Informační a poradenské 
středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce v Pardubicích. Získali 
další informace k volbě povolání, vyhledávali si informace o různých učeb-
ních a studijních oborech. Akce jim pomůže při orientaci na trhu práce.
Ve středu 2. října se žáci obou 9. tříd zúčastnili akce servisní a prezen-
tační den, pořádané Střední automobilovou školou v Holicích. Autobu-
sem přijeli na náměstí do Holic, kde si je přebrali pracovníci školy a pro-
vedli je po různých stanovištích. Žáci měli k dispozici cvičný automobilový 
a nárazový trenažér. Na simulátoru převráceného automobilu si vyzkouše-
li, jak to vypadá v otáčejícím se havarovaném automobilu. U abilympijské 
asociace si zkusili obsluhu invalidního vozíku, dále si zazávodili s modely 
autíček na překážkové trati. Prohlídka byla doplněna o veteránská vozidla, 
skupinu motocyklistů (harley), elektrokola, tunningové a sportovní auto-
mobily. Prakticky si všichni mohli vyzkoušet, jak je obtížné pohybovat se 
s jedním a půl promile alkoholu v krvi. Nebojte, alkohol se nepodával, ale 
stav „podroušenosti“ jim přinesly upravené brýle. Po programu na náměs-
tí si prohlédli školu a hlavně její dílny. Žákům se exkurze líbila a určitě bude 
hrát roli i při jejich výběru vhodné školy.

V úterý 24. září se žáci 4. ročníku místo do školních lavic vydali do lesa. 
Akce nazvaná do lesa s lesníkem pro ně zajímavým způsobem přiblíži-
la učivo přírodovědy i práci lesníků. Žáci se rozdělili do skupin a zamířili 
k šesti stanovištím. Na nich si sami vyzkoušeli, případně zhlédli nejrůznější 
činnosti v lese – sázení stromků, měření stromů, výchovu lesa, těžbu dřeva, 
práci s koněm. Žáci také získali nové poznatky o zvěři žijící v lese nebo 
o různých druzích dřeva. Na závěr aktivně stráveného dopoledne dostali 
upomínkové předměty a také sladkou odměnu za dobře odvedenou práci.
V minulých dnech proběhl sběr papíru, žáci se také připojili k humanitární 
sbírce vyhlášené Občanským sdružením Diakonie Broumov.
Dbáme na to, aby žáci měli možnost věnovat se nějaké zájmové činnosti. 
Mohou navštěvovat nepovinný předmět sborový zpěv a vybírat si z nabíd-
ky 21 kroužků, které jim škola nabízí. Máme tři kroužky angličtiny, dívčí 
klub, výuku hry na flétnu, dva kroužky atletiky, kroužek basketbalu, flor-
balu, šest kroužků keramiky, kroužek malování, šachový, zdravotnický, dva 
taneční kroužky a přípravku pro orientační běh. Dále Kroužky ČR východ 
o. p. s. nabízí kroužky – bojové sporty a sebeobrana, florbal liga, hip hop, 
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tj spartak sezemice – odbor spv nabízí následující cvičení

Oddíl Vedoucí Den Čas

rodiče a děti 2–3 roky Tereza Srazilová středa 9.30–10.30

rodiče a děti 3–6 let Tereza Srazilová čtvrtek 17.00–18.00

žactvo mladší Anna Remešová pondělí 17.00–18.30

žactvo starší Anna Remešová čtvrtek 17.00–18.00

orient a dance Martina Ptáčková neděle 15.00–16.30

aerobik a kondiční cvičení Eva Holečková pondělí 18.30–19.30

aerobik a kondiční cvičení Romana Jakoubková středa 19.30–20.30

aerobik a kondiční cvičení Renata Málková čtvrtek 19.30–20.30

zdravotní cvičení Martina Ptáčková úterý 18.30–19.30

relaxační cvičení Jana Levinská úterý 17.00–18.00

relaxační cvičení Jana Levinská pátek 17.00–18.00

muži mladší Petr Vlasák úterý 20.00–21.00

muži mladší Petr Vlasák pátek 20.00–21.00

muži starší Martin Valenta pátek 19.00–20.00

florbal Jan Brett neděle 18.30–20.00

karate rodiče a děti Ivo Konečný středa 18.00–19.30

karate dospělí Ivo Konečný čtvrtek 19.00–20.00

žáci 4.–8. třída Jaroslav Plecháč pátek 17.00–18.30

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice
Další informace na MT 728 439 895 či remanna@seznam.cz

mladí hasiČi sezemice
Dne 21. září 2013 se starší družstvo zúčastnilo Memoriálu K. Oppy v Če-
perce. Přes déšť a zimu, které nás provázely celý den, děti vybojovaly nád-
herné 6. místo.
Za týden potom na nás čekalo domácí hřiště. Soutěže se zúčastnilo 8 
starších družstev, 6 mladších a 3 přípravky. Děti měly opravdu o zába-
vu postaráno, byla pro ně připravena ukázka Městské policie Sezemice, 
ukázka malých dětí z Horních Ředic s replikou koňské stříkačky a skákací 
hrad. Zde se zúročilo všechno, co se děti od začátku září naučily. Mladší 
družstvo skončilo na hezkém 4. místě a starší obsadili 1. místo.

Za hladký průběh závodů děkujeme hasičům ze Sezemic, kteří nám přišli 
pomoci, a dále děkujeme všem sponzorům, bez kterých by děti neměly tak 
hezké výhry. Poděkování patří také Městu Sezemice, které věnovalo pohá-
ry a výše uvedené Městské policii Sezemice a dětičkám z Horních Ředic.

Mladí hasiči Sezemice

střelecký klUb sezemice
Prázdniny utekly jako voda, děti se pomalu ale jistě připravují do školy, 
a my střelci, se intenzivněji připravujeme na blížící se mistrovství ČR. Ale 
ještě než den D přijde, proběhly na plzeňské střelnici 30. 8.–1. 9. dva dů-
ležité závody: finále Českého poháru talentované mládeže (ČPTM) 
a finále kontrolních závodů reprezentace (KZR).
do finálového závodu Čptm byli nominováni: pistolářka K. Málková 
a puškaři O. Kamenický, L. Hrobařová, K. Procházková a V. Štěrbová.
V pistolové disciplíně VzPi 40 ran se K. Málková nástřelem 350 bodů do-
stala na 8. místo. Puškaři si odstříleli tři disciplíny: VzPu 40 ran, SM 60 ran 
vleže a polohový závod SM 3 x 20 ran. Slušný výkon podala v disciplíně 

VzPu 40 ran V. Štěrbová. Za 375 bodů získala 7. místo. I 538 bodů a de-
sáté místo L. Hrobařové v polohové disciplíně SM 3 x 20 nebylo nejhorší. 
Věříme, že všichni se snažili podat co nejlepší výkony, ale někdy to prostě 
nevyjde. 
ve finále kzr jsme měli dva dobré střelce: juniora pistoláře J. Forma-
na a puškaře T. Čiháka, který střílí v mužské kategorii. Krásným nástřelem 
569 bodů v disciplíně VzPi 60 ran si J. Forman třetím místem pojistil finá-
lový osmičlenný rozstřel. Po napínavém souboji se stejně dobrými soupeři 
si 3. místo obhájil. Dařilo se mu i v disciplíně libovolná pistole LP 60 ran, 
ve které si vystřílel s 538 body krásné 2. místo a v disciplíně sportovní 
pistole SP 30 + 30 ran obsadil 8. místo. T. Čihák ukázal, že umí. V dis- 
ciplíně LM 60 ran vleže se mu podařilo nastřílet v základním závodě 
623,3 body (už se střílí na desetiny) a s 5. místem se probojoval do finá-
lového rozstřelu, kde si i on toto místo obhájil. V polohovém závodě LM 
3 x 40 ran obsadil 13. místo za 1122 bodů. 

Pro účast na mistrovství je třeba nastřílení potřebných limitů. Ty jsme splni-
li, a tak nám byla potvrzena nominace na „kulové mistrovství Čr 2013 
ve sportovní střelbě“ 13. 9.–15. 9. 2013 v Plzni a velká radost přišla 
hned první den. Sezemický klub získal – první bronzovou medaili.  
Junior J. Forman ji vystřílel v disciplíně libovolná pistole 60 ran nástřelem 
523 bodů. Dobrým výkonem se K. Málková dostala na 9. místo v disciplí-
ně sportovní pistole 30 + 30 ran – dorostenky.
Smůla se přilepila na paty našim dorostenkám (Hrobařová, Procházko-
vá, Štěrbová) v disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže. Děvčatům 
se na palebné čáře pranic nedařilo. Ale co se nepovedlo dnes, může se 
povést zítra a to se stalo. Druhý den 14. 9. si děvčata napravila reputaci 
a v polohové disciplíně SM 3 x 20 ran – družstvo – získala pro náš klub 
v pořadí druhou bronzovou medaili. V tomto dni nám T. Čihák připravil 
na palebné čáře nádhernou podívanou plnou adrenalinu. V polohovém 
závodě vkleče a vleže se stále držel na druhé příčce za olympionikem  
M. Emmonsem, ale pak přišla jeho poloha pravdy – vstoje a bylo „vy-
malováno“. Tato poloha ho připravila o cenné body a on se propadl až 
na třinácté místo. Bylo to pro něho velké zklamání, velice se snažil, ale 
i toto umístění není v mužské kategorii vůbec špatné.
Malorážková sezóna se pomalu blíží ke svému konci a my se s ní rozlou-
číme v Hradci Králové. Střelecký klub v Hradci Králové slavil 60. výročí 
založení klubu a při této příležitosti se konal závod „velká cena ssk 
třebeš hk“. Byli pozváni i střelci z Polska, Německa a Slovenska. Pěkné 
ceny motivovaly závodníky nastřílet co nejlepší výsledky a získat je do své 
sbírky. V sobotu 21. 9. se odstřílela poloha vleže. Pro T. Čiháka zbylo 
v disciplíně LM 60 ran – muži + junioři to všemi neoblíbené čtvrté místo 
za 594 body a J. Novák skončil dvacátý čtvrtý. V disciplíně SM 60 ran  
– dorost se nedařilo K. Procházkové, byla dvacátá, L. Hrobařová třináctá 
a O. Kamenický osmnáctý.
V neděli se střílel polohový závod a naši závodníci konečně ukázali, že 
umí. V LM 3 x 40 ran – muži + junioři s přehledem zvítězil T. Čihák nástře-
lem 1143 bodů a získal pěkný pohár za 1. místo. V dorostu si z disciplí- 
ny LM 3 x 20 ran odvezly poháry V. Štěrbová za 2. místo a L. Hrobařová  
za 3. místo. Čtvrtý byl O. Kamenický a pátá K. Procházková.
A zazvonil zvonec a sezóny je konec. Ještě 12. 10. odstřílíme pistolový 
závod SP 30 ran na naší střelnici a malorážkové pušky a pistole uklidíme 
do trezoru, aby tam čekaly na jaro. A jde se do tepla – začíná sezóna 
vzduchovkových zbraní.                                                           SSK Sezemice

kanOisté
Rychlostním kanoistům z Prosportu Sezemice sice sezóna ještě úplně ne-
skončila, všechny významné závody ale mají již za sebou. Letošní sezónu 
lze považovat za velice úspěšnou, závodníci dosahovali skvělých výkonů 
jak na domácích, tak i na mezinárodních závodech.
V červnu se čtveřice závodníků, kteří se nominovali za Pardubický kraj 
na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, vypravila pod 

Sport
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vedením trenéra Tomáše Doktora do Zlínského kraje, kde tento rok olym-
piáda probíhala. Tereza Bláhová, Sabina Doktorová, Vojtěch Burda a Ja-
kub Dvořák tak mohli okusit atmosféru olympiády a poměřit síly se závod-
níky z ostatních krajů. Závody rychlostních kanoistů a veslařů probíhaly 
na jezeře Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi. Zbytek oddílu mezitím 
sbíral medaile na řece Ohři v Kadani.

V červenci závodníci absolvovali tradiční soustředění pod hradem Zvíkov. 
Spolu s kanoisty z oddílu Ostrožské Nové Vsi a Žamberku, pod dohledem 
dvojnásobného olympijského vítěze Martina Doktora najížděli důležité  
kilometry na soutoku řek Vltavy a Otavy. 
Celoroční snažení bylo zúročeno v nejdůležitějším závodu sezóny, Mist-
rovství České republiky na umělém kanálu v Račicích. Celkem Prosport 
Sezemice získal 17 zlatých medailí, 3 stříbrné a 7 bronzových medailí. 
V kategorii benjamínek se pětinásobnou mistryní republiky stala Karolína 
Bláhová a čtyřnásobnou mistryní republiky Kateřina Brettová. Z benja-
mínků excelovali Vojtěch Burda a Tomáš Doktor (oba čtyřnásobní mistři 
republiky). Jediný zástupce klubu v kategorii mužů Marek Spálenský se 
stal dvojnásobným mistrem České republiky. Stejného úspěchu dosáhli 
také benjamínci Otakar Štursa a Michal Hovorka. Na stupně vítězů se po-
dařilo vystoupat také Jakubovi Dvořákovi, Martinu Štěpánkovi a juniorovi 
Martinu Dumkovi.
Po zaslouženém prázdninovém odpočinku se závodníci vypravili na tradič-
ní Mezinárodní mistrovství Moravy do Ostrožské Nové Vsi. I přes velkou 
konkurenci závodníků z Estonska, Makedonie, Slovenska, Polska a Ra-
kouska si domů odvezli celkem 10 zlatých, 11 stříbrných a 4 bronzové 
medaile. Svoji historicky první medaili zde vybojoval nejmladší závodník 
klubu, šestiletý Matyáš Brett.

Mistrovskou sbírku medailí se podařilo rozšířit během republikového šam-
pionátu na dlouhé tratě v jihočeském Týnu nad Vltavou. O tři zlata se 
postarali Vojtěch Burda, Jakub Dvořák a Marek Spálenský, který si vítěz-
stvím na deblkanoi spolu s pardubickým Jakubem Březinou zajistil účast 
na Mistrovství světa v maratonu v dánské Kodani. Jak na domácí půdě, 
tak na mezinárodních závodech se náš klub může pochlubit skvělou re-
prezentací, především zásluhou Andrey Havlové (za svobodna Doktorové) 
a Marka Spálenského. Andrea reprezentovala Prosport Sezemice na všech 
důležitých mezinárodních závodech sezóny. Největší úspěch si ale připsala 
na Mistrovství Evropy do 23 let v polské Poznani, kde na deblkajaku spo- 
lu s Monikou Machovou získala bronzovou medaili na kilometrové trati. 
Také Markovi se v Poznani dařilo a spolu s Jakubem Březinou, Tomášem 
Jandou a Radkem Miškovským obsadili čtvrté místo na čtyřkanoi.
Druhý zářijový víkend se již tradičně nesl v Černožicko-Kunětickém du-
chu. V sobotu za krásného počasí a za vůně grilovaných kuřat proběhl  

41. Černožický kilometr. Díky 7 zlatým, 9 stříbrným a 5 bronzovým me-
dailím se Prosportu podařilo v celkovém pořadí klubů umístit na druhém 
místě, čímž rozšířil již tak početnou sbírku klubových pohárů. 
O den později se závodníci přesunuli na domácí vodu do Kunětic, kde se 
již pošestnácté uskutečnil závod o Pohár Sezemic. Kromě tohoto poháru 
závodníci toužili získat také Labsko-Orlický pohár. Tento putovní pohár 
každoročně získá klub s nejvíce body z celkem šesti závodů, a to v Hrad-
ci Králové, Nymburce, Žamberku, Pardubicích, Černožicích a Kuněticích. 
Velkou motivací pro mladé kajakářky, kajakáře a kanoisty byl také fakt, 
že jim medaile předávali olympionici Martin Doktor, Daniel Havel, Imrich 
Bugár, Jiří Čtvrtečka a Jan Jiráň. O cenné body se postarali téměř všichni 
závodící členové klubu. Kromě již výše uvedených také Klára Kvasilová, 
Eliška Dvořáková, Petr Kvasil, Sonia Rudolfová a Jakub Halda, ale také ti, 
kteří do lodi zasedají již jen svátečně – Jan Brett, Jakub Dumek a Radek 
Štefl. Proto nebylo překvapením, že Sezemický pohár letos opět zůstane 
na domácí půdě. Největší radost ale pro Sezemické nastala ve chvíli, kdy 

byly vyhlášeny výsledky již zmíněného Labsko-Orlického poháru. Po dvou 
letech nadvlády Nymburka se Prosportu podařilo zvítězit a krásná trofej 
z modrého skla putuje do loděnice v Lukovně.
Předposlední závod tohoto roku se uskutečnil na severu republiky v Jab-
lonci nad Nisou, kde se na místní přehradě bojovalo o netradiční trojúhel-
níkové medaile. Sezónu jsme poté završili na Velké ceně Sparty v Praze. 
Ještě než se závodníci na zimu definitivně přesunou z vody do tělocvičny 
a do pádlovacího bazénu, čeká je čtyřdenní soustředění na břehu přehra-
dy Souš v Jizerských horách, kde hlavní náplní tréninku bude běh a zlep-
šování fyzické kondice.

Kromě dřiny a závodů známe v Prosportu i chvíle odpočinku a zábavy. 
Jednou z takových chvil byla i oslava osmdesátých narozenin dlouholeté-
ho člena klubu, bývalého kanoisty, reprezentanta a trenéra Vency „Pádla“ 
Dolejše. K oslavě Vencova životního jubilea se sešla početná řádka jeho 
kamarádů a svěřenců. Tímto Vencovi gratulujeme a do dalších let přejeme 
kupu zdraví.
V neposlední řadě bychom rádi touto cestou poděkovali všem rodičům 
a příznivcům Sezemické kanoistiky, kteří se podíleli na organizaci a hlad-
kém chodu všech závodů. Velký dík patří především šéfkuchaři Petru Spá-
lenskému a jeho týmu, který každoročně zajišťuje catering po celou dobu 
závodů v Račicích nejen pro Prosport Sezemice, ale také pro závodníky 
z Ostrožské Nové Vsi a Kadaně.
Pokud máte rádi vodu, chcete poznat nové kamarády, podívat se na zají-
mavá místa v republice, neváhejte a přijďte se podívat na některý z našich 
tréninků, v pondělí, ve středu, nebo v pátek od 16.00 hodin na loděnici 
v Lukovně. Rádi mezi sebou uvítáme nové členy. Hledáme především dív-
ky a chlapce ve věku od devíti let výše, kteří umí plavat a mají chuť naučit 
se pádlovat.
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce

Zahrádkářská výstava ve dnech 20.–22. 9. 2013
Podzim – pro zahrádkáře vrcholící čas sklizně a také čas pro podzimní zahrádkářskou výstavu 
v Domě zahrádkářů. Vymezený prostor se zaplnil velmi vydařenými výpěstky členů místní organi-
zace. Byly vystaveny téměř všechny plody a květy tohoto ročního období. Návštěvníci výstavy si se 
zájmem prohlédli skupinu různě barevných a tvarově rozmanitých dýní a cuket. Pozornost poutal 
koutek s bylinkami a houbami. Mezi houbami byly záměrně vystaveny i houby jedovaté. 
Tradičně na výstavě byla zastoupena svými nápaditými výtvarnými pracemi mateřská a základní 
škola ze Sezemic. Rovněž místní knihovna poskytla ze své bibliotéky tématickou literaturu.
A nebyla by to podzimní zahrádkářská výstava, kdyby tam nebylo k vidění podzimní ovoce a ze-
lenina z našich zahrádek. Z ovoce tam bylo vystaveno přes 20 druhů jablek různých podzimních 
a zimních odrůd, včetně novinek a relativně starých osvědčených odrůd. Na několika miskách 
byly vystaveny švestky a ořechy. Jen tam nebyly zastoupeny hrušky. Na ty byl letos tzv. špatný 
rok. Hrušně jsou stále silněji napadány vážnou houbovou chorobou – rzi hrušňovou. Ta se šíří díky 
pěstování různých jalovců – zimních hostitelů rzi hrušňové. Ze zeleniny byl vystaven v kuchy-
ni nepostradatelný česnek v několika odrůdách. Současná tržní cena této zeleniny přímo vybízí 
k jeho pěstování. Do toho se může pustit snad každý, kdo má alespoň kousek pozemku. Jeho 
pěstování je relativně snadné. Skončil čas sklizně rajčat a byly vystaveny různé plody této chutné 
zeleniny. Např. tvarově netradiční podlouhlé válcovité plody vhodné do salátů a k sušení. Papriky 
se prezentovaly v několika odrůdách lišících se barvou, tvarem a velikostí. K vidění byly od malých 
silně pálivých minipapriček až po krásně do tmavočervena vybarvených maxipaprik o hmotnosti 
až 500 g. Z méně často pěstované zeleniny byla zastoupena např. ředkev černá, zelenina se širo-
kým využitím v kuchyni. Tradiční košťáloviny byly zastoupeny bělostným květákem a sytě zelenou 
podzimní kapustou. 
Svůj prostor dostaly ovocné druhy, které působí v zahradě současně jako okrasný prvek. Z nich 
byl zastoupen rakytník řešetlákový – dvoudomá rostlina s plody žlutými až oranžovými s vysokým 
obsahem vitamínu C a karotenu, aktinidie – kiwi, snítky se zralými šípky růže šípkové aj. Milovníci 
vína si jistě povšimli několika hroznů révy vinné v modrých a bílých odrůdách. 
Šikovné zahrádkářky (až se zima zeptá…) se představily svými konzervovanými lahůdkami v po-
době různé nakládané zeleniny, kompotů, džemů a marmelád. Milovníci kaktusů měli rovněž co 
obdivovat. 
Celý výstavní prostor doplňovaly vázy s květy podzimu, a to různobarevnými jiřinami, růžemi,  
astrami a hvězdnicemi.
Vzhledem k nepříliš vlídnému počasí možná ledaskoho návštěva výstavy odradila, přesto přišlo 
dost návštěvníků nejen ze Sezemic a blízkého okolí.
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