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č. 5/2014 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské



SEZEMÁK SEZEMÁKOVI ANEB BENEFICE PRO KUBU
Dovolte nám informovat vás všechny čtenáře Sezemických novin 
o  bene�ční akci, která se uskutečnila 20. září na  letním parketu 
na hřišti TJ Spartak Sezemice. 
Vše, co se ten den událo, bylo pro to, abychom vybrali peníze pro na-
šeho spoluobčana Jakuba Provazníka, ke kterému osud nebyl příliš 
přívětivý a kvůli rakovině přišel ve svých 22 letech o nohu.
Celý nápad pokusit se Jakubovi jakkoliv pomoci se zrodil hned 
po tom, co jsme se dozvěděli, že Jakub, i když dostal pár pořádných 
kopanců, nehodlá skládat zbraně, chystá se bojovat a chce zdolat ex-
trémní závod Beskydská sedmička, což je závod dlouhý přes 90 km 
přes 7 vrcholků Beskydských hor. Aby vůbec mohl přemýšlet o tom, 
že by se mohl na start tohoto závodu postavit, potřeboval sehnat 
peníze (minimálně 182 000 Kč) na protézu, která by mu umožnila 
běh – ta současná je totiž pro sport nevyhovující, protože chodidlo 
nevrací potřebné množství energie, která je potřeba k běhu. 
Začali jsme proto plánovat bene�ční koncert a doufali, že Jakubovi 
pomůžeme alespoň nějakou část peněz na potřebnou protézu vy-
brat. Během doby plánování celé akce Jakubovi pomohla spousta 
dalších lidí, kteří posílali peníze na vytvořenou sbírku. I díky bene�ci, 
kterou uspořádali manželé Tomáškovi, se podařilo potřebnou část-
ku peněz vybrat ještě před tím, než se uskutečnila námi pořádaná 
bene�ce.
Spousta nezasvěcených lidí proto nechápala, proč se vůbec bene�-
ce bude konat, když už bylo vše „v suchu“. Jakub nás požádal, aby-
chom v plánování pokračovali a nic nerušili, tomu jsme samozřejmě 
moc rádi vyhověli a rozhodli jsme se, že případný zisk z akce předá-
me Kubovi přímo „do ruky“ a ne přes sbírku, aby je mohl použít tak, 
jak on uzná za  vhodné a  usnadnily mu tak život. Peníze ze sbírky 
totiž musí být využity převážně k pořízení protézy, striktní pravidla 

zakazují peníze vybrané ze sbírky použít na něco jiného, jako např. 
proplacení nákladů spojené s tréninkem.
Pojali jsme proto bene�ci hlavně jako poděkování všem, kteří již 
Jakubovi pomohli, a hlavně jsme chtěli lidi tady v Sezemicích zved-
nout ze židlí a donutit je spolupracovat mezi sebou bez nároku na 
zisk. Vše se podařilo na výbornou. Bylo krásné dívat se na partu lidí 
(cca 30), která táhne za jeden provaz a snaží se nezištně přidat ruku 
k dílu. Právě tak se tvoří kolektiv.
Na letním parketu a „pod pergolou“ se bez nároku na honorář před-
stavilo ten večer celkem 7 kapel: Alkehol, Memphis, Kabát Tribute, 
Natřije, Vypuštěné koupaliště, sešLOST a Folk Stones a troufáme si 
tvrdit, že nejenom kapely, ale i návštěvníci, kterých bylo 623, se ba-
vili na  jedničku. Zaznamenali jsme i  takové případy, kdy celé rodi-
ny přišly ke vstupu i s malými dětmi, koupily si náramky a zase šly 
domů, prostě jen přišly podpořit dobrou věc.
Velkou měrou se na  bezproblémovém chodu celé akce podílelo 
i  město Sezemice a  hospoda „Na  Hřišti“. Díky jejich nemalému �-
nančnímu přispění jsme mohli zaplatit náklady spojené s akcí a celý 
výtěžek ze vstupného po  odečtení zbývajících nákladů i  výtěžek 
z jídla a pití jsme Jakubovi předali. Celková částka činila 85 467 Kč, 
což pro nás bylo velké zadostiučinění. Takovou částku jsme nečekali.
Samozřejmě největší poděkování patří všem, kteří tam ten večer byli 
a pomáhali s organizací a stejný dík patří i všem, kteří se přišli jen 
pobavit, protože právě tím, že přišli, se podařilo to, v co jsme doufali. 
Skvělá atmosféra a pocit sounáležitosti dodaly celému večeru punc.
Doufáme, že ten večer nebyl poslední, kdy jsme se v  tak hojném 
počtu sešli a  dokázali nezištně udělat něco dobrého pro někoho 
 jiného.

Vaši Sezemáci

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly komunální volby, ze kterých vzešli noví členové 
zastupitelstva našeho města.
Dovolte mi, abych poděkoval Vám občanům Sezemic, Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počapel, 
Velkých Koloděj a Veské, kteří jste se voleb zúčastnili, a vybrali jste na nadcházející období 
členy zastupitelstva města.
Osobně chci poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste projevili naší volební straně ZA SEZEMICE 
KRÁSNĚJŠÍ, za kterou jsem kandidoval.
Vaše důvěra, kterou jste zvoleným zastupitelům dali, je pro nás ovšem i velkým závazkem 
a budu se snažit, abychom Vaši důvěru nezklamali. Chtěl bych také poděkovat všem kandi-
dátům, kteří kandidovali na kandidátkách sdružení a stran v našem městě v letošních komu-
nálních volbách.
V neposlední řadě patří můj dík odstupujícím členům zastupitelstva města Sezemice, kteří se 
v minulých letech spolupodíleli na poctivé práci pro město Sezemice a pro naše spoluobčany.

Poděkování patří zvláště Bohoušovi Kopeckému, který ve funkci starosty města byl obdivuhodných 26 let a pro město Sezemice udělal pořádný kus 
práce. Věřím, že i nadále bude s námi spolupracovat a předávat nám své zkušenosti. Nesmím s poděkováním zapomenout ani na Františka Matúšů, 
který v zastupitelstvu strávil 24 let, z toho osm let ve funkci místostarosty města. Také on se nemalou měrou podílel na rozvoji města.
Ustanovující zasedání zastupitelstva, na kterém se zvolí nové vedení města Sezemice se bude konat v úterý 4. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále 
radnice města. Tímto jste všichni srdečně zváni.                                                                                                                                Martin Staněk, starosta města

KOMUNÁLNÍ VOLBY – 10.–11. ŘÍJNA 2014
Zvolení zastupitelé dle výsledku

Pořadové
číslo

Kandidát
příjmení, jméno Navrhující strana Hlasy

1. Staněk Martin STAN 911

2. Kubizňák Ladislav NK 722

3. Plecháček Vlastimil Ing. NK 654

4. Svatoňová Radka Mgr. NK 574

5. Karlová Zděna NK 571

6. Trunec Václav Ing. NK 474

7. Holá Jana Ing. Ph.D. NK 458

8. Schillerová Marie ANO 2011 432

9. Srazil Martin Bc. KDU-ČSL 357

10. Krejčík Luboš Mgr. ANO 2011 343

11. Kačer Aleš Ing. ODS 290

12. Holub Vlastimil NK 250

13. Krátká Hana Mgr. ODS 239

14. Kolář Jiří NK 227

15. Vlasák Petr ČSSD 173

Za Sezemice krásnější, STAN, NK – 7 zastupitelů
Nezávislí Sezemic a obcí, SNK – 2 zastupitelé

ANO 2011 – 2 zastupitelé
Občanská demokratická strana – 2 zastupitelé

Křesť. demokratická unie – Čs. strana lidová – 1 zastupitel
Česká strana sociálně demokratická – 1 zastupitel
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Zprávy z radnice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 9. 9. 2014
Usnesení č. Z/33/3/2014
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto schvaluje.
Usnesení č. Z/34/3/2014
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od 
posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/35/3/2014
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúč-
tování hospodaření města k 30. 6. 2014.
Usnesení č. Z/36/3/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje roz-
počtové změny č. 1–13 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 3/2014.
Usnesení č. Z/37/3/2014
Zastupitelstvo města rozhoduje neprodávat nemovitý majetek – po-
zemky p. č. 480/3 zahrada o výměře 1 025 m2 a p. č. 480/4 trvalý travní 
porost o výměře 874 m2 v k. ú. Lukovna.
Usnesení č. Z/38/3/2014
Zastupitelstvo města rozhoduje uzavřít kupní smlouvu, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení, jejímž předmětem je převod vlastnického 
práva k nemovitým věcem – pozemkům p. č. 377/61 a p. č. 377/62 v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou za kupní cenu 6 171 Kč do majetku města, nákla-
dy spojené s převodem pozemků bude hradit město
Usnesení č. Z/39/3/2014
Zastupitelstvo města
I.  bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci vkladů infrastrukturního 

majetku měst a obcí do a. s. Vodovody a kanalizace Pce v roce 2014
II.  rozhoduje uzavřít
 1.  smlouvu o vložení nepeněžitého vkladu mezi Městem Sezemi-

ce jako vkladatelem a společností Vodovody a kanalizace Pardubice,  
a. s. jejímž předmětem je infrastrukturní majetek – lokalita ul.  
Havlíčkova a Třebízského – stoka CI a CI-2, RIB 2, stoka CI včetně 
šachet. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1084 
–01/14 dne 14. 2. 2014 zpracovaným soudním znalcem Ing. Jose-
fem Kosinkou na částku 1 556 000 Kč. Vstupní hodnota majetku 
činí 1 556 000 Kč, za kterou budou městu vydány akcie na jméno 
v počtu 1 556 ks o nominální hodnotě 1 000 Kč s omezenou pře-
voditelností

 2.  smlouvu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu 
nepeněžitými vklady mezi společností Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a. s. a Městem Sezemice jako upisovatelem, upisovatel 
upisuje tyto akcie: Počet akcií: 1 556 ks • jmenovitá hodnota jedné 
(1) akcie: 1 000 Kč • druh akcií: kmenové • forma akcií: na jméno 
s omezenou převoditelností • podoba akcií: listinná • emisní kurz 
upisovaných akcií činí 1.000 Kč

  Upisovatel upisuje akcie těmito nepeněžitými vklady: Infrastrukturní 
majetek v rozsahu – lokalita ul. Havlíčkova a Třebízského – stoka CI 
a CI-2, RIB 2, stoka CI včetně šachet

Usnesení č. Z/40/3/2014
Zastupitelstvo města
I.  ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených 
v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro občany postižené 
záplavami v roce 1997 uzavřené mezi Okresním úřadem Pardubice 
a městem Sezemice dne 1. 10. 1997, byly ze strany města Sezemice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky

II.  ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených 
v Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené mezi Okres-
ním úřadem Pardubice a městem Sezemice dne 1. 10. 1997 mezi 
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem 
Sezemice, byly ze strany města Sezemice splněny veškeré zákonem 
č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky

III.  schvaluje
 1.  dodatek č. 1 č. j. UZSVM/HPU/7362/2014-HPUM ke Smlouvě o po-

skytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na výstavbu ná-
jemních bytů v obci pro občany postižené záplavami v roce 1997 
uzavřené mezi Okresním úřadem Pardubice a městem Sezemice 
dne 19. 6. 1997 mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a městem Sezemice

 2.  dodatek č. 4 č. j. UZSVM/HPU/7367/2014-HPUM ke Smlouvě o po-
skytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na výstavbu ná-
jemních bytů v obci uzavřené mezi Okresním úřadem Pardubice 
a městem Sezemice dne 1. 10. 1997 mezi ČR – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových a městem Sezemice

Usnesení č. Z/41/3/2014
Zastupitelstvo města
I.  schvaluje
 1.  investiční akci „Varovný systém města Sezemice“, celkové náklady 

na akci jsou stanoveny ve výši 4 887 672 Kč včetně DPH
 2.  přijetí dotace v rámci 58. dotační výzvy MŽP prioritní osa 1, oblast 

podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, podprogram 1.3.1 Zlep-
šení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany 
na financování investiční akce „Varovný systém města Sezemice“

II.  bere na vědomí
 1.  financování investiční akce – celkové náklady na investiční akci 

„Varovný systém města Sezemice“ se předpokládají ve výši 
4 887 672 Kč, podíl města se předpokládá ve výši 494 213 Kč

 2.  investiční akce dle bodu I. bude financována z přijaté dotace 
a z rozpočtu města

 3.  investiční akce „Varovný systém města Sezemice“ je podlimitní ve-
řejnou zakázkou, na kterou je povinnost provést výběrové řízení 
podle § 38 zákona č. 17/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(zjednodušené podlimitní řízení)

 4.  uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sezemice a společností 
ENVIPARTNER, s. r. o., se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 55, IČ 
28358589, na zpracování zadávací dokumentace a zajištění výbě-
rového řízení a administrace zadávacího řízení k podlimitní veřejné 
zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na doda-
vatele projektu s názvem „Varovný systém města Sezemice“

Usnesení č. Z/42/3/2014
Zastupitelstvo města
I.  schvaluje záměr prodeje bytových jednotek (dále jen „b. j.“) v byto-

vých domech:
 1. objekt (ulice Spojovací, ulice Nejedlého)
  čísla popisná 728 (8 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 952/1, 729 

(11 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 952/2, 730 (11 b. j.) na pozem-
ku parcelní číslo st. 952/3 a 731 (8 b. j.) na pozemku parcelní číslo  
st. 952/4 včetně těchto pozemků

 2. objekt (ulice Smetanova, ulice Nejedlého)
  čísla popisná 732 (12 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 951/2 a 733 

(12 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 951/1 včetně těchto pozemků
 3. objekt (ulice Smetanova, ulice Nerudova)
  čísla popisná 734 (8 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 950/1, 735  

(11 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 950/2, 736 (11 b. j.) na pozem-
ku parcelní číslo st. 950/3 a 737 (8 b. j.) na pozemku parcelní číslo  
st. 950/4, včetně těchto pozemků

 4. objekt (ulice Nerudova, ulice Spojovací)
  čísla popisná 738 (8 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 953, 739  

(12 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 954, 740 (12 b. j.) na pozemku 
parcelní číslo st. 955 a 741 (8 b. j.) na pozemku parcelní číslo st. 957 
včetně těchto pozemků

  s respektováním zákonného předkupního práva nájemníků v právním 
režimu:

 a)  obsahu uzavřených smluv o smlouvách budoucích, aktuali-
zovaných dohodami o narovnání z důvodu nutnosti respektovat 
ve smluvních vztazích aktuální právní úpravu zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v ustanovení § 1158 a násl., a dále aktuál- 
ní právní úpravu zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, zejména ustanovení § 39 a 41 zákona ve výkla-
dové praxi současné judikatury. ZM bere na vědomí obsah odbor-
né metodiky způsobu řešení právních vztahů souvisejících s dříve 
uzavřenými smlouvami o smlouvách budoucích – převod bytových 
jednotek – a ukládá radě města a odboru správy majetku a životní-
ho prostředí podle této metodiky postupovat při faktické realizaci 
přípravy prodeje bytových jednotek

 b)  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1158 a násl. (By-
tové spoluvlastnictví), a dále za respektování právní úpravy zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zejména 
ustanovení § 39 a 41 zákona

II.  schvaluje přípravu prodeje bytových jednotek za respektování ceny 
dle smluv o smlouvách budoucích, v případě prodeje v režimu zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1158 a násl. (bytové jednotky 
bez uzavřených smluv o budoucích smlouvách) za ceny obdobné ce-
nám dle dříve uzavřených smluv k bytovým jednotkám, a to z těchto 
důvodů: 

 1.  rovnost adresátů samosprávy, když samospráva je povinna se cho-
vat k občanům v obdobných situacích shodně nebo obdobně
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 2.  veřejný zájem města na prodeji všech bytových jednotek, neboť 

není zájmem města setrvávat v bytovém spoluvlastnictví z důvodu 
průběžných investic

 3. doba, jež uplynula od výstavby a stav bytových domů
Usnesení č. Z/43/3/2014
Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 4 a v souladu s § 38 a násl. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
I.  schvaluje návrh Směrnice č. 5/2014, o pořizování dlouhodobého 

majetku, evidenci dlouhodobého majetku a vyřazení dlouhodobého 
majetku z evidence

II.  vydává Směrnici č. 5/2014, Směrnice o pořizování dlouhodobého 
majetku, evidenci dlouhodobého majetku a vyřazení dlouhodobého 
majetku z evidence

Usnesení č. Z/44/3/2014
Zastupitelstvo města
I.  bere na vědomí novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-

tých věcí, ve znění pozdějších předpisů
II.  vydává na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitých věcí

Usnesení č. Z/45/3/2014
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2014, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. Z/46/3/2014
Zastup. města v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schva-
luje zřizovací listinu Mateřské školy Pohádka, Sezemice
Usnesení č. Z/47/3/2014
Zastupitelstvo města
I.  schvaluje zařazení návrhů č. 1, 2, 6, 7 ve smyslu žádostí a č. 8 ve 

smyslu změny na zeleň soukromou do vyhodnocení územního plá-
nu města Sezemice jako návrhu na pořízení změny územního plánu  
Sezemice

II.  neschvaluje zařazení návrhů č. 3, 4, 5 a 9 do vyhodnocení územní-
ho plánu města Sezemice jako návrhu na pořízení změny územního  
plánu Sezemice

III.  ukládá vedoucí OSÚÚP předložit projednanou zprávu o vyhodnocení 
územního plánu města Sezemice ke schválení zastupitelstvu města do 
31. 12. 2014

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ DOBROVOLNÉ DRAŽBY
Dražebník, kterým jsou Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 
vyhlásil dražební vyhláškou dobrovolnou dražbu spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. jedné čtvrtiny na pozemku parc. č. 593/1 o vý-
měře 7449 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. 
Dražba se bude konat 19. 12. 2014 v Kongresovém centru ALDIS, 
Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové. Celé znění dražební vyhlášky 
je zveřejněno na elektronické úřední desce.                                Měú

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych rád poděkoval všem členům záchranných složek, kteří 
se podíleli na likvidaci začínajícího požáru našeho rodinného domu 
v Sezemicích. Právě včasným a profesionálním zásahem dobře sehra-
ného týmu, jakým bezesporu sbor dobrovolných hasičů v Sezemi-
cích je, si člověk uvědomí, jakou že nepostradatelnou roli v takových  
situacích tito lidé hrají a jak velký význam má každý krok a jakákoliv 
podpora vedoucí k udržování a rozvíjení našich „DOBRÁKŮ“.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY!                                                    Jaroslav Jirout

DIVADLO
Sobotní podvečer 4. října patřil muzikálu Joseph a jeho úžasný pestro-
barevný plášť. Do posledního místečka zaplněný sál bouřlivě aplaudoval 
mimořádným hudebním číslům tohoto muzikálu. Ten naprosto skvěle 
nastudovali třebechovičtí ochotníci společně s pěveckým sborem. Začát-
kem příštího roku třebechovičtí přislíbili, že do Sezemic přijedou znova. 
Budeme se těšit.

Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury

AKCE V SEZEMICÍCH
Vážení a milí, jsme velice rádi, že vás i v posledních měsících tohoto roku 
můžeme pozvat na několik zajímavých akcí. Velice si vážíme vašeho zá-
jmu a věříme, že si z bohaté nabídky vyberete. Více informací k většině 
akcí najdete na facebooku, na webu města, v místním rozhlase atd.
Přejeme vám krásné podzimní dny a prima kulturní zážitky. 

Den a čas Akce Místo konání
31. 10.
17.30

Podzimní večer  
s lampionovým průvodem

sraz  
u Sezemického domu

31. 10.
19.00 

Kouzelný večer o všem tajemném 
s kartářkou Janou Skálovou Městská knihovna 

1. 11.
18.00 

Varhanní koncert  
s Pavlem Svobodou Kostel Nejsv. trojice

12. 11.
8.00 Autorské čtení pro děti Městská knihovna

22. 11.
10.00–15.00

Tradiční podzimní trhy  
+ adventní dílna sál Sezemického domu

22. 11.
18.00 

Závěrečný věneček  
– taneční pro partnerské dvojice sál Sezemického domu

29. 11. 
19.00

Premiéra divadelního představení 
J. K. Tyl Sezemice sál Sezemického domu

30. 11. 
17.00

Repríza divadelního představení 
J. K. Tyl Sezemice sál Sezemického domu

6. 12.
15.30 

Mikulášské odpoledne  
+ rozsvícení vánočního stromečku sál Sezemického domu

12. 12.
14.30 

Pošlete přání Ježíškovi  
– celostátní akce s rádiem Impuls

před  
Sezemickým domem

21. 12.
18.00

Vánoční koncert s Bohušem Matušem, 
Rolničkou a dalšími hosty sál Sezemického domu

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Poslední prázdninový pátek si sezemické děti a jejich rodiče pořádně užili. 
Zábavný program pořádaný městem Sezemice a poprvé také Svazkem 
obcí Loučná přilákal do sportovního areálu TJ Spartak Sezemice více než 
250 návštěvníků. Od 16.00 hodin probíhal společně se zájmovými orga-
nizacemi města a Městskou policií Sezemice soutěžní pětiboj pro děti. Ty 
střílely, běhaly a hasily. Odměny byly nejen sladké, ale i praktické, samo-
zřejmě do školy. 
Starosta města Martin Staněk společně s místostarostou Vlastimilem Ple-
cháčkem předali do užívání místním hasičům nový vůz tranzit. Přítomní 
pro něj vybrali i příhodný název – Soptík. Auto bude sloužit nejen hasi-
čům, ale v případě potřeby i městu Sezemice.

Po 18. hodině se podle plánu rozezněly celým areálem známé písničky 
v podání zpěváka a také předsedy poroty Bohuše Matuše. Přítomní se 
museli ale schovat před kapkami deště pod deštníky. Nad celým areálem 
více než hodinu lilo jako z konve, a tak přišly na řadu i písničky v podání 
kapely Express. Nakonec se počasí umoudřilo a program tak mohl pokra-
čovat další jeho částí. 
Letní sezemický pětiboj se nesl opět ve znamení pětky. Soutěžního klání 
se zúčastnily dva týmy z Rokytna, dále pak Chvojenec, Časy a domácí 
Sezemice. Legrace, dobré zábavy i toho soutěžního adrenalinu bylo dost 
a nakonec si vítězství odvezl ze Sezemic jeden z týmů Rokytna. Všichni si 
také slíbili, že příští rok si to mezi sebou rozdají znovu, třeba zase v jiné 
obci. Máme se tedy opět na co těšit.

Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury

Informujeme



POHÁDKOVÉ POCHODOVÁNÍ
Pohádkové pochodování pro letošní rok 2014 je již za námi. V září jsme 
v Dětském centru ve Veské přivítali při Denním pochodu 110 dětských 
účastníků. Při Nočním pohádkovém pochodu v říjnu byla účast prozatím 
rekordní – 191 dětí. Když se k tomu připočítají i rodiče, je jasné, že takový 
počet lidí Veská dlouho neviděla.

Po splnění jednotlivých úkolů během trasy dostaly děti drobnou odměnu  
a v cíli diplom. Nechybělo ani tradiční opékání buřtů a při nočním pocho-
du talíř teplé polévky.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s organizací, v letoš-
ním roce i žákům 9. ročníku ZŠ Sezemice. Dále bychom chtěli poděkovat 
sponzorům za věnování drobných odměn na stanovištích. Taktéž Městské 
policii Sezemice za perfektní zvládnutí dopravní situace ve vesnici.

Renata Vyhnálková

PODZIM V KNIHOVNĚ
Knihovna se pro Vás oblékla do podzimního kabátku a přivítá Vás svou 
výzdobou již při jejím vstupu. Můžete tak vidět a zároveň si prohlédnout 
výzdobu z dýní a barevných podzimních lístečků. Na této barevné vý-
zdobě se podílely děti ze zdejší základní školy a také ti nejmenší z klubu 
Betlémáček. Společně s maminkami vybarvili a vystřihli lístečky, které pak 
umístili na větývku na schodišti cestou do dětského oddělení. Krom této 
výzdoby na Vás čekají nové knihy, akce a besedy. V říjnu jsme se zúčast-
nili celostátní akce nazvané: „Týden knihoven“. V tomto týdnu měli noví 
čtenáři možnost se k nám zdarma zaregistrovat. Nechyběla ani amnestie 
pro dlužníky (pro ty, kdo měli knížky doma od prázdnin)… Přivítali jsme 
děti z mateřské školky a ze Základní školy Sezemice a popovídali si o pod-
zimu a nových knihách. Ukázky z knih a pohádek dětem předčítal pan 
Z. Levinský, který svým humorným přednesem zaujal dětské návštěvníky. 
Nezapomněli jsme ani na dospělé s novými knihami a také audio knihami, 
které jsou Vám k dispozici po celý rok. Zapůjčit si ve formě audio knihy 
tak můžete: Čtyři dohody, Analfabetka, která uměla počítat, Čarodějka 
z Portobella, Egypťan Sinuhed a další. Zpříjemněním akce Týdne knihoven 
byla beseda s panem Pavlíčkem o bylinkách a povídáním jak předcházet 
podzimnímu nachlazení. Jeho beseda byla doladěna ochutnávkou dob-
rého bylinkového čaje a sirupů proti nachlazení. Tímto děkujeme panu 
Pavlíčkovi a budeme se těšit na další z jeho přednášek. Fotografie z akce 

Týdne knihoven a nejen z ní si můžete prohlédnout na facebookových 
stránkách knihovny. Podzim v knihovně je a bude plný besed, které při-
pravujeme s novými knihami pro základní školu. Můžete se těšit také na 
lampionový průvod za světýlky, strašidýlky a duchy. Čeká Vás cesta plná 
světel, soutěžení a sladkou tečkou na závěr. Přijďte za námi na akce, be-
sedy, či strávit podzimní dny do knihovny.                                 Iva Říhová
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HODÍ SE DNES VŮBEC VÍRA 
PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT JAKO UŽITEČNÁ?
Nedávno mi přítel důvěrně sdělil, že někde slyšel, že farář nechce, aby se 
mladí bavili. Takový postoj k radosti mládí je přece nelidský. Co je na tom 
špatného, když se mladí chtějí bavit? Vždyť i my jsme byli mladí, a jak 
jsme si uměli povyrazit. Hudba, zpěv, tanec, přátelské debaty u svařeného 
vína, to vše tvrdilo partu. Kolik partnerských vztahů začalo právě na vesel-
kách, ze kterých byly později i svatby a dobré rodiny? Kolik nedorozumění 
a problémů se vyřešilo právě v družných skupinkách na těchto akcích? 
A jak jinak si má člověk vyvětrat hlavu ze všech těch stresů, nejrůznějších 
povinností, informační přepjatosti, anebo dokonce přetrvávajících vzta-
hových zranění i od nejbližších? Co jiné by nás mělo udržet v normálu? 
Účel světí prostředky.
A co na to Vy, pane knězi? Toto rčení platí pouze v jednom případě, 
když jsou použity dobré prostředky k dobrému účelu. To je známé mravní 
vymezení, žel dnes tak málo respektováno. Člověk je tvořivý po všech 
stránkách. Práce, to je chléb, dům, oblečení, ale na druhé straně i náma-
ha a tíha zodpovědnosti. Soužití ve větších uskupeních sbližuje a spojuje 
síly k náročnějším cílům, dává širší možnosti k uplatnění pro své osobité 
schopnosti, ale také zase vyžaduje citlivější respekt k rozmanitosti povah 
a požadavků těch druhých. To všechno poukazuje na kouzelné slůvko 
– řád. Naše přirozenost, příroda, vesmír mají strukturu – řád. Řád stojí 
za vším, co se rozvíjí. Spojování jednotlivých částí do složitějších celků 
se děje „podle něčeho“ = řádu. Naopak neřád, neboli „chaos“ působí 
rozklad.
Člověk svou podstatou je slavící „HOMO FESTIVUS“. A je přirozené, že 
se slaví život při narozeninách. Že se slaví spojení dvou osudů v jeden 
společný na svatbě, o výročích. Je dobře, když se slaví cokoliv dobré, co 
rozjasňuje a správně utváří náš život. Stejně tak je krásné, když se lidé 
setkávají k radosti a sdílení, k zábavě i k tanci. Tím se jenom tříbí jednota 
názorů, estetické cítění, jako i ladnost pohybu v tanci.
V čem je tedy problém? Naši předkové na označení chování, které mělo 
špatné následky na druhé a do budoucna, používali výraz neřád – „ne-
zřízený“. Nezřízené touhy, nároky, nezřízené zábavy a vztahy. Je v po-
řádku, když melodičnost zpěvu nahradí řev neslušných textů s erotickými 
nebo násilnými vulgarizmy, provokujícími k nevázanostem? Když taková 
zábava jedněch sílou hluku znamená útrpnost druhým i za zákonem da-
ným časem k nočnímu klidu? Alkohol, drogy, nevázaný sex nejsou spíš 
návykovým zatížením, než vyvětráváním hlavy? Toto má připravit na poz-
dější manželskou věrnost? Statistiky rozvodovosti usvědčují samy. Jestli 
nezačneme odbourávat zlozvyky a pěstovat ctnosti právě v ohybném mlá-
dí, čeho se pak dočkáme? A k tomu další šířící se nebezpečné praktiky, 
jako je okultizmus, astrologie, věštění z karet, regrese depresí a psychóz 
pochybnými léčiteli, reiki, vyvolávaní duchů, pohanské svátky jako Ha-
lloween. Někdy i za peníze daňových poplatníků. Věci stejného ducha 
byly už staletími provozovány se zapsanými ničivými následky. Křesťan-
ská tradice mluví o strašném spirituálním rozkladu, ústícím v psychické 
nemoci, dokonce i sebevraždy. Bible to ještě před třemi tisíci lety v Moj-
žíšově zákoně označuje jako „ohavnost“ před Hospodinem. Tyto doslo-
va nerozumnosti svou přitažlivostí postupně přerůstaly v nezřízený život 
z jednotlivců na skupiny, dokonce i celé pospolitosti známe jako zaniklé 
civilizace. Zánik je přirozený následek ztráty soudnosti v rozlišování mezi 
dobrem a zlem.
Řád, jímž se něco tisíce let utvářelo, nelze kroutit, nebo rušit. Jinak se jím 
dříve pospojované části přestávají vázat.
A tu je kámen úrazu. Lidé dnešní doby neprozíravě experimentují 
s vlastním žitím. Jsou skutky, kterými se poškození vazeb ukáže až po 
dlouhé době. A my je nyní pokládáme za neškodné přesto, že jsou už dáv-
no zmapovány zkušenostmi zapsanými v tradici našich předků. Moderní 
doba jimi pohrdá jako s překonanými. Jak můžou být prožité zkušenosti 
překonané? Kým? Ideology, politiky, sociology, liberálními psychology, 
ateistickými antropology? Oni zkoumají, staví teze, píší pojednání, cizo-
jazyčně nově pojmenovávají jevy a tím zmnožují obsahy poznatků, v kte-
rých se už obyčejný člověk sotva orientuje a ne aby ještě mohl prověřit 
serióznost myšlenkové skladby. Veřejnost se tím stále více stává závislou 
na odborných tvrzeních bez nároku na zpětnou kontrolu. Zdá se, že už 
nemá smysl ukládat nějaké vlastní zkušenosti a řídit se moudrostí předků. 
A výsledek? Jak je možné, že nejvyšší představitelé národa žijí nemorálně, 
a přesto nepostižitelně setrvávají na svých postech? Pak následně chová-
ní lidu bere za své. Narůstá korupce, podvody, násilnosti, zadluženost, 
rozvody. Válečných konfliktů z nespravedlivého důvodu ve světě přibývá, 
propast mezi bohatými a chudými se zvětšuje.
Udělali jsme z vědy matku našeho štěstí a z peněz prostředek jeho nabytí. 
Chaos jsme povýšili na otce řádu a to se promítá i do samotné kvality 
života. Jsme schopní ještě nějakého ozdravního procesu? Neměla by se 
„víra v přežití“ orientovat spíše na „víru v Lásku v řádu“ a začít opra-
šovat poctivé desatero?

Mgr. Milan Vrbiak
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Pohádka se stává skutečností. Z dětiček se stali školáci, kteří v září usedli 
do školních lavic, a na jejich místo nastoupily dětičky úplně nové.
V minulém článku jsme Vás seznámili s naší historií a se změnou, která na-
stala 1. září. Bylo otevřeno nové oddělení, třída Medvídci, v obci Choteč. 
Celková kapacita naší mateřské školy byla tímto navýšena, ze stávajících 
188 dětí na 213. Přijali jsme nové zaměstnance, pedagogy i provozní.
Rádi bychom Vás seznámili s organizací školního roku. 
Jako každý rok proběhl adaptační program, který byl zaměřen na nově 
nastupující děti a usnadnění jejich hladkého a nenásilného nástupu do 
mateřské školy. 
Rodičům bylo nabídnuto vyšetření zraku jejich dětí speciálním přístro-
jem pro odhalování nejrůznějších očních vad. Toto vyšetření, tzv. zrakový 
screening, proběhlo koncem září přímo na jednotlivých pracovištích ma-
teřské školy. 
Od října mají děti možnost navštěvovat nadstandardní aktivity v naší  
mateřské škole – keramiku, angličtinu pro nejmenší, angličtinu pro před-
školáky, sportovní a taneční kroužek. Sportovní kroužek je realizován v tě-
locvičně základní školy.
Od 3. října jsme zahájili plavecký kurz, který probíhá v Pardubicích v pla-
veckém areálu Hastrmánek. V letošním roce poprvé jezdí i skupina mlad-
ších dětí spolu se skupinou předškoláků. Vše je rozděleno dle daného 
harmonogramu plaveckých instruktorek a věkové skupiny dětí.
Díky krásnému počasí jsme vyrazili na výlet do Arboreta Vysoké Chvoj-
no. Zaměstnanci lesního družstva si pro děti připravili vzdělávací program 
se zaměřením na ochranu lesa, lesních plodů, zvířátek, ale i na možnosti 
využití dřeva v běžném životě. Děti si zasoutěžily ve sběru žaludů, hleda-
ly paroží jelenů, skládaly náročné dřevěné puzzle listů, poznávaly stopy 

zvířátek a snažily se přijít na to, kde bychom našli výrobky ze dřeva v nej-
různějších podobách. Celý výlet děti zakončily krmením zvířátek v obo-
ře. Děti dostaly za odměnu sazenice jehličnatých stromů, které vysadíme 
v areálu zahrady.
Velmi pěkný byl výlet na výstavu hraček do obce Rokytno, kde si děti 
prohlédly nejrůznější modely autíček a panenek.
Na listopad je připraven „Projekt Svatý Martin“, který vychází z křesťan-
ských tradic – pečení martinských rohlíčků, výroba lucerniček a podzim-
ních skřítků, hledání pokladu, svatomartinský průvod, sbírání chleba pro 
koníky, jízda na koni.

Zprávy z mateřské školy

Základní škola se hlásí

Mezi akce, které nás ještě do konce roku čekají, patří pravidelná divadel-
ní představení přímo v MŠ, fotografování, mikulášská nadílka, vánoční 
besídka aj.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu, který se týká digitalizace 
do škol – Edulab. Díky tomuto projektu budou moci paní učitelky využívat 
nové vzdělávací programy a prohlubovat si vědomosti v oblasti digitali- 
zace a IT technologií.                                                  Vaše Mateřská škola

Milí čtenáři, rádi bychom vám poskytli informace o činnosti školy. V le-
tošním školním roce nastoupilo do prvních tříd více prvňáčků, než žáků 
9. tříd ukončilo povinnou školní docházku. Máme 410 žáků, z toho 243 
na prvním stupni a 167 na druhém stupni. Děvčat je 217 a chlapců 193. 
Pedagogický sbor pracuje ve stejném složení jako předchozí rok. Na žáky 
po prázdninách čekaly příjemné změny v areálu školy (např. dokončené 
atrium, které již nyní slouží jako venkovní třída, nová dlažba před školou, 
nová sociální zařízení pro žáky druhého stupně, upravené třídy a další).
Školní rok se rozběhl a my vám povíme o některých akcích.
Víme, jak je důležité při práci s dětmi umět poskytnout první pomoc, 
a proto všichni pedagogové Základní školy v Sezemicích prošli školením 
lektora Českého červeného kříže a získali průkaz zdravotníka zotavova-
cích akcí. Sedmnáct učitelů se v posledním srpnovém týdnu v několika-
hodinovém doškolení seznámilo se změnami v poskytování první pomoci 
(základním kurzem prošli v roce 2008). Dalších dvanáct učitelů absolvo-
valo celý čtyřicetihodinový kurz v přípravném týdnu na konci srpna. Jsme 
jednou z mála škol, možná jedinou, kde všichni učitelé splnili požadavky 
pro získání osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí. Své znalosti využijí 
při všech školních i mimoškolních aktivitách školy, rodiče se mohou zbavit 
obav, že jejich dítěti by v případě potřeby nebyla poskytnuta odpovídající 
kvalifikovaná pomoc. U nás prostě platí, co učitel, to zdravotník.
Žáci devátých tříd přijali pozvání pořadatele prezentačního dne Střední 
školy automobilní Holice a zúčastnili se v rámci volby povolání zmíněné 
akce. Nejprve si prohlédli školní dílny i školu, seznámili se učebními a stu-
dijními obory, které škola nabízí. Potom se naši žáci odebrali na náměstí, 
kde měli k dispozici cvičný automobilový výukový trenažer, Policie České 
republiky předvedla nejmodernější techniku pro silniční kontroly a vážení 
vozidel, žáci si vyzkoušeli obsluhu invalidního vozíku, jízdu na dvojkolce 
Segway, prohlédli si veteránská vozidla, modely autíček na překážkové 
dráze, motocykly Harley. Velmi je zaujala i ukázka profesionálních hasičů, 
kteří předvedli zásah u dopravní nehody, vyprošťování řidiče z nabourané-
ho automobilu. Akce se žákům velmi líbila. Obě třídy také navštívily Úřad 
práce Pardubice, kde byli žáci informováni i z jiných zdrojů o možném 
studiu v příštím roce.
Dne 16. září nás opět navštívili pracovníci sdružení Seiferos se svou sbír-
kou dravců a sov. V první části programu seznámili všechny žáky školy 
(i z několika oddělení mateřské školy) s životem svých svěřenců. Velice 
poutavě dětem přiblížili zajímavé stránky ptačího života. V druhé části 
programu byly děti svědky toho, jak různí dravci loví svou kořist. Někteří 
žáci byli odměněni tím, že jim dravci přistáli na ruce. Po ukončení pro-
gramu byli ještě žáci čtvrtých až devátých tříd na asfaltovém hřišti školy 
seznámeni s manipulací s hasicími přístroji. Hasiči nejprve žáky seznámili 
s různými typy hasicích přístrojů a připomněli jim, kde je možné je použít. 
Potom předvedli, jak se hasí oheň, jak na stejný rozsah ohně reagují různé 
hasicí přístroje. Největší zájem samozřejmě žáci projevili ve chvíli, kdy si 
sami mohli zkusit manipulaci s přístrojem. 

„Jak to bylo, pohádko?“
Bylo jedno děťátko,
začalo chodit do školky
a bez svojí maminky, objevilo svět.

Učilo se kreslit, zpívat,
svět okolo sebe vnímat.
Našlo si i kamarády
vědělo si se vším rady…
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Ve stejném termínu od 22. do 26. září proběhly kurzy žáků 4. a 6. tříd. 
Obě čtvrté třídy se zúčastnily kurzu EVVO v Janovičkách u Broumova. 
V rámci kurzu žáci v pondělí navštívili Teplické skalní město, ve středu si 
prohlédli krásnou interaktivní výstavu Play-Broumovsko, kde si mohli po-
hrát se zajímavými světelnými a zvukovými objekty. Také se při prohlídce 
od loupežnického syna Lotranda dozvěděli mnoho zajímavostí o brou-
movském klášteře. Všichni čtvrťáci zvládli i 10 km dlouhou zpáteční cestu 
pěšky do tábora. Během pobytu si děti zahrály spoustu her, převážně 
s ekologickou tematikou, přečetly si bajku, kterou pak zkoušely ztvárnit 
různými uměleckými formami, dokázaly překonat strach během stezky 
odvahy a pobavily se na diskotéce. Na zpáteční cestě do Sezemic ještě 
navštívily zámek v Náchodě. Přestože počasí příliš nepřálo, pobyt v krásné 
přírodě Broumovska se všem líbil.
Šesté třídy prožily turisticko-adaptační kurz v Horní Malé Úpě v Krkono-
ších. Žáci byli ubytováni v penzionu Blesk. Hned v pondělí podnikli docela 
náročný celodenní výlet z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu a Spálený 
Mlýn až do svého penzionu. Ve středu 24. září žákům počasí naštěstí 
přálo. S odhodláním a velkou energií zdolali naši nejvyšší horu Sněžku. 
Kromě dlouhých pochodů a poznávání krás Krkonoš byla náplní kurzu 
také sportovní činnost a různé adaptační hry. Děti si mohly zahrát stolní 
tenis, vybíjenou a fotbálek, ale také zatancovat při večerních diskotékách. 
Krásný týden však utekl velmi rychle a děti, teď už zase zpátky ve školních 
lavicích, vzpomínají na mnoho snad krásných zážitků.
V průběhu podzimních měsíců se pořádá mnoho sportovních závodů, 
do kterých se zapojují naši žáci. Jedním z nich byl i jubilejní 50. ročník 
atletického závodu O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic (možná i vy 
jste se ho zúčastnili ve školních letech). Přes nepřízeň počasí a nízký počet 
našich reprezentantů jsme v jednotlivcích vybojovali nádherné 6. místo 
mezi dívkami ze 17 zúčastněných škol. V kategorii chlapci 2003 a mladší 
nás reprezentoval Jakub Šmarda, v kategorii dívky 2003 a mladší jsme 
měli dvě závodnice – Karolínu Bláhovou a Ivanu Fousovou. Mezi chlapci 
2001 jsme měli také dva zástupce, Davida Kuclera a Dominika Bulvu. 
Tereza Bláhová byla naší závodnicí mezi dívkami 2001. Dále závodili Zde-
něk Perný a Aneta Reinberková, která byla nejúspěšnější reprezentantkou 
naší školy. Startovala mezi dívkami 1999. Všichni zúčastnění atleti a atlet-
ky vzorně reprezentovali naši školu.
Dále se dívky v Olympiádě dětí a mládeže v okresním kole přespolního 
běhu, které se konalo v Trnové, umístily na 1. místě. To samé družstvo, 
složené z dívek Tereza Bláhová, Berenika Plevová, Aneta Reinberková, 
Adéla Jakoubková a Barbora Ptáčková, v krajském kole obsadilo čtvrté 
místo. Nejlépe si z pětice vedla o obou kolech Tereza Bláhová.
Ani děti ve školní družině nezahálejí, kromě zajímavé činnosti v jednotli-
vých odděleních prožily např. „Motýlkový den“.
Další informace o činnosti školy najdete na www.zssezemice.cz

St. Plecháčková

Městská knihovna Sezemice se nechala inspirovat skvělým nápadem 
a také v našem městě již stojí „knihovnička“. Najdete ji vedle zastávky 
U pošty. Jejím úkolem je, co jiného, než přivést více lidí ke čtení. Umož-
ní Vám kdykoli si knihu vypůjčit a to zcela zdarma. Její obsah zajišťuje 
Městská knihovna Sezemice. Doplňuje ji a vyměňuje tituly dle možnosti 

z darů poskytnutých čtenáři, nebo 
vyřazenými tituly z fondu. 
Pokud Vás tedy titul zaujme, nebo 
jedete k lékaři a zapomněli jste si 
čtení, knihu prostě ze stále otevře-
né knihovničky vezměte a po jejím 
přečtení ji zase vraťte zpět. Zauja-
la Vás kniha natolik, že si ji chcete 
ponechat? Tak ji prostě nahraďte 
jiným titulem třeba z domácí sbírky. 
Knihy do ní můžete také jen vklá-
dat. Pokud třeba vyřazujete nějaké 
knihy z vaší domácí knihovny, ne-
musí končit ve sběru nebo v popel-
nici, ale právě v knihovničce. Jsme 
nadšeni z toho, že knihovnička stá-
le stojí, je nepoškozená a že za ní 
od Vás sklízíme pochvalu. Do příští-
ho roku máme v plánu rozšířit tuto 
službu o knihovničky v „Zámostí“ 

a na dětském hřišti u školy. Budeme rádi, když Vám budou dobře sloužit 
a když nám přijdete říci, co byste na službách knihovny ještě vylepšili. 
Jak vidíte, jde to.                                                                Petra Procházková

VESELÉ ODPOLEDNE S DUATLONEM
První říjnovou neděli se v Sezemicích konal 0. ročník Veselého duatlonu. 
Tato akce byla určena těm nejmenším dětem, předškolákům a žákům 
prvního stupně ZŠ. Na tréninkovém hřišti za areálem TJ Spartak a u řeky 
Loučné jsme připravili trať. Jak už vyplývá z názvu „duatlon“, jde o kom-
binaci dvou disciplín – běhu a cyklistiky. Závodníci byli rozděleni do šesti 
kategorií. Dvě nejstarší (ročníky narození 2003–2005) běžely 300 m, jely 
1 km na kole podél řeky a na závěr běžely 600 m. Ročníky 2006–2008 
měly závěrečný běh o polovinu kratší – tedy 300 m. Předškoláci zvládli 
obě části v rámci jednoho kola – 200 m jeli na kole a 100 m běželi. Ti nej-
menší (ročníky narození 2011 a mladší) si dali pouze „rovinku“ na středu 
hřiště – 30 m na odrážedle a 30 m běhu.

I přes malou propagaci akce (sbírali jsme „zkušenosti do budoucna“) se 
sešlo celkem 55 závodníků. Za velké podpory rodičů si většina dětí po-
prvé vyzkoušela kombinaci běhu a jízdy na kole. Všichni perfektně zvládli 
vyzvednutí a později i odložení kola a přilby v depu. V cíli bylo pro kaž-
dého účastníka připraveno malé občerstvení a pamětní list, ty nejlepší 
čekalo vyhlášení na stupních vítězů a skvělé ceny. Díky pomoci celé řady 
lidí probíhalo vše hladce a bez komplikací. Průběh závodů skvěle mo-
deroval Martin Kolovratník, vyhlášení vítězů se s úsměvem ujala Majka 
Schillerová.
Poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům akce – městu 
Sezemice, TJ Spartak Sezemice, ČSOB Pojišťovně Pardubice, fi rmě 
MEVET zastoupené MVDr. Tomášem Jiráskem, Pivovaru Pernštejn Pardu-
bice, cykloprodejně VOMIT Holice, fi rmě FLOR pana Josefa Rumla, Jiřímu 
Rudolfovi, Martinu Srazilovi, Tomáši Cinkánovi a fotografovi Petru Hrn-
čířovi. Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací 
této sportovní akce. Veliká gratulace a díky patří mladým závodníkům, 
kteří podali hezké sportovní výkony. Děkujeme také jejich doprovodu 
za podporu malých duatlonistů a vytvoření bezva atmosféry. Užili jsme si 
pěkné odpoledne věnované aktivnímu pohybu a doufáme, že to všechny 
bavilo stejně jako nás. 
Těšíme se na 1.ročník Veselého duatlonu na podzim roku 2015!

Luboš a Barbora Krejčíkovi (tréninková skupina VESELÉ VOLNO)

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Hynkovi děkují městu Sezemice, 

komisi sociální a zdravotní za blahopřání k jejich zlaté svatbě.
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KANOISTICKÝ KLUB
Kanoistická sezona je pomalu u konce a pro závodníky Prosportu Sezemi-
ce byla opět velmi úspěšná. 
Seniorští závodníci bodovali především na Akademickém mistrovství svě- 
ta v běloruském Minsku, které se konalo 14.–17. 8. 2014. Andrea Hav-
lová získala na čtyřkajaku spolu s královéhradeckou Lucií Matouškovou, 
novoveskou Monikou Machovou a Michaelou Mlezivovou, odchovankyní 
pražského KVS, bronz na pětistovce. Ve sprintu na 200 m pak děvčata 
skončila těsně pod stupni vítězů. Kanoista Marek Spálenský obsadil na 
čtyřkanoi 4. místo na trati 500 m a 5. místo na tratích 200 a 1000 m.

Po letní odpočinkové pauze vyrazila část družstva do Ostrožské Nové 
Vsi, kde se předposlední srpnový víkend konalo Mezinárodní mistrovství 
Moravy – Slovácká pětistovka. Na jezeře Kunovská tabule zde závodníci 
bojovali o cenné kovy ve velmi silné mezinárodní konkurenci. Závodů se 
totiž zúčastnilo na 300 závodníků z 27 oddílů a klubů Moravy, Čech, Slo-
venska, Rakouska a Lotyšska. V sobotu se závodilo na trati 500 m, neděle 
byla ve znamení sprintu na 200 m. Nakonec se Prosportu podařilo vybo-
jovat celkem 21 cenných kovů (6 zlatých, 6 stříbrných a 9 bronzových 
medailí). V celkovém bodování všech 27 oddílů jsme obsadili výborné  
7. místo. Z dívek si medaili domů odvezly Sonia Rudolfová, Tereza Bláho-
vá, Karolína Bláhová, Kateřina Brettová, Eliška Dvořáková a Sabina Dok-
torová. Z chlapců byl úspěšný Tomáš Doktor, Jakub Dvořák, Vojtěch Burda 
a Otakar Štursa.
Poslední srpnový víkend se uskutečnil závěrečný závod Českého poháru 
v Týně nad Vltavou, který byl zároveň Mistrovstvím ČR na dlouhých tra-
tích. V celkové bilanci jsme získali 7 medailí (4 zlaté a 3 stříbrné). Dob-
rým umístěním si potvrdili zařazení do 1. kola SCM (Sportovní centrum 
mládeže) naši nadějní kanoisté Jakub Dvořák, Vojtěch Burda a kajakářka 
Tereza Bláhová. Všechny tři čekají v půlce listopadu náročné fyzické testy. 
Výsledky těchto testů pak rozhodnou, zda budou do střediska zařazeni. 
Budeme držet palce.
První zářijový víkend pokračoval seriál Labsko-orlického poháru, v sobotu 
na domácí vodě v Kuněticích, v neděli taktéž na Labi v Černožicích.
Do Kunětic krásné počasí přilákalo zástupce z 19ti oddílů a spoustu fan-
dících příznivců vodních sportů. Závodilo se v tradičních (200 m, 500 m, 
2000 m a 5000 m) i netradičních (K2 mix, C2 mix, K2 rodinné) disciplí-
nách. Náš oddíl reprezentovali všichni členové včetně některých bývalých 
závodníků, kteří si po mnoha letech zkusili, zda ještě nezapomněli pádlo-
vat. Naši závodníci vybojovali celkem 26 medailí (11 zlatých, 10 stříbrných 
a 5 bronzových) a obhájili prvenství v Poháru Sezemic. Závody ozdobil 
svojí účastí také mistr světa Daniel Havel, jenž předvedl svoji sportovní 
všestrannost ziskem stříbra na kanoi. Kanoistický závod mužů na 200  
metrů musí totiž profesionálové absolvovat vkleče na opačném koleni 
a pádlováním na opačné straně, než jsou zvyklí. I kajakářský sprint dospě-
lých má v Kuněticích nepsané pravidlo, že jeho účastníci startují na plo-
chých dětských minikajacích s plovací vestou. Dan Havel rovněž domino-
val ve finále mixů se svojí manželkou, reprezentantkou Andreou Havlovou 
(Doktorovou). Za nádherného počasí předávali medaile nejlepším závod-
níkům jak dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor, tak zástupci po-
litické sféry – senátor Miroslav Antl, poslanec Martin Kolovratník, či se-
zemický starosta Martin Staněk i exstarosta Bohuslav Kopecký. Málokdo 
si dokáže představit, kolik práce a úsilí stojí za přípravou Kunětických 
závodů, proto všem, kteří se na organizaci podíleli, mnohokrát děkujeme.
Závěrečný souboj o Labsko-orlický pohár probíhal v neděli na Labi v Čer-
nožicích. Specifikem Černožického kilometru nejsou jen grilovaná kuřata 
nebo pádlování do zatáček, ale také nejrůznější závody na čtyřkajacích. 
Závody probíhaly na tratích 200 m a 500 m. Mladší závodníci soupeřili 

také na dlouhé trati 2000 m. Nechyběly ani doplňkové disciplíny K2 mix 
a K2 rodinné. Mladší závodníci a žačky se zapojili do závodů již zmíněných 
čtyřkajaků. Smíšená posádka tří benjamínek a jednoho benjamínka získala 
2. místo. Celkově se Prosportu i tentokrát dařilo. Dohromady závodníci 
vybojovali 24 medailí, a to 8 zlatých, 7 stříbrných a 9 bronzových. Za ob-
rovský úspěch lze považovat konečné 2. místo v Labsko-orlickém poháru. 
Závěrečné klání o poslední cenné kovy se předposlední zářijový víkend 
přesunulo na sever Čech. Sobotního 33. ročníku Liberecké pětistovky se 
zúčastnily pouze sestry Bláhovy. Mladší Karolíně se podařilo vybojovat  
4 zlaté medaile. V neděli již téměř kompletní sestava našeho oddílu zá-
vodila o medaile na 5. ročníku Jabloneckého trojúhelníku. Zde na tra-
tích 200 m, 500 m a 2000 m získal oddíl celkem 25 medailí (10 zlatých,  
7 stříbrných a 8 bronzových).
Na úplný závěr sezony vyrazil téměř celý oddíl až do daleké Itálie, aby si 
závodníci jako odměnu za úspěšnou sezonu vyzkoušeli také start na me-
zinárodní půdě. Na cestu do ligurského přístavu Savona vyrazili již ve stře-
du, aby celý čtvrtek mohli strávit koupáním v moři a relaxováním. V pátek, 
den před samotnými závody, celá výprava vyrazila na výlet do Monaka, 
kde mimo jiné navštívila věhlasné oceánografické muzeum. Monumen-
tální budova muzea, vybudovaná zčásti přímo ve skále na mořském úte- 
su při pobřeží Monte Carla, se tyčí do výšky 80 metrů a naleznete zde 
více než 4000 exponátů ryb a dalších 350 různých druhů bezobratlých 
živočichů. Druhý den se již všichni opět chopili pádel, aby reprezentovali 
naši republiku na pětatřicáté mezinárodní regatě „Medaglia d’argento 
presidente della repubblica“. Přestože závodníci zápasili kromě soupeřů 
také s vlnami moře v přístavu, podařilo se jim získat celkem 18 medailí  
(11 zlatých, 5 stříbrných, 2 bronzové) jako oddíl obsadili celkové 2. mís-
to. Tak výborné umístění na mezinárodní půdě jistě nikdo nečekal. Mezi 
medailisty mimo jiné patřili i Michal Hovorka, Martin Štěpánek, Adam 
Hrádek, Klára Kvasilová a Adam Rudolf.

Úspěšnou sezonu zakončíme na tradičním Zavírání vody, které proběhne 
15. 11. 2014 na loděnici v Lukovně. Všichni příznivci sezemické kanoistiky 
jsou srdečně zváni.

AGILITY SEZEMICE
Mistrovství mládeže ČR v agility 2014 se konalo 6.–7. 9. v Píšťanech  
u Litoměřic. Náš Tomáš Rohr se stříbrným středním pudlíkem Fíkem získali 
v kategorii dětí MA 3. místo. Gratulujeme!
Poslední říjnový víkend strávíme v Brně na evropské výstavě psů. Jde o nej-
větší akci týkající se exteriéru psů, která je letos po mnoha letech v ČR, 

Sport



a tak si nemůžeme tuto podívanou 
nechat ujít. Jedeme se nejen po-
dívat. Budeme se snažit zviditelnit 
a dostat do povědomí evropských 
kynologů naši sbírku sáčků na psí 
exkrementy. Budeme prostřednict- 
vím brožurek propagovat náš pro-
jekt Ostuda je nesebrat www.
ostudajenesebrat.webnode.cz
Pro pobavení přikládáme hezkou 
ceduli z parku v Chicagu, která by 
se pěkně vyjímala i v Sezemicích.
„Hovínková víla neexistuje. Pro-
sím uklízejte po svém pejskovi.“ 

Psí odpad přitahuje krysy a rozšiřuje nemoci.

STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Začátkem srpna odstartoval ostravský trenér Tomeček a státní trenér Put-
na na sezemické střelnici týdenní soustředění pro vybrané talentové střel-
ce. Zúčastnilo se ho 23 dětí nejen z našeho klubu, ale i např. z Hradce 
Králové, Vrchlabí, Jablonce, Ostravy, Kopřivnice. Povinné ranní rozcvičky 
a náročné dvoufázové tréninky byly zpočátku pro některé jedince zniču-
jící, ale postupem času si na takovou zátěž všichni zvykli. Nejen kvalitní 
technické zázemí, ale i osazenstvo kuchyně, které se všemožně snažilo 
zmírnit napáchané škody na unavených dítkách dobrou a vydatnou stra-
vou, přispělo ke zdárnému průběhu celého soustředění. Účastníci také 
byli spokojeni s prostředím a ubytováním v Bavorském dvoře a penzionu 
U Vavřinů. Na konci padl návrh, že by se další soustředění mohlo konat 
opět na naší střelnici.
Malorážková sezona je v plném proudu. Každé víkendové dny se někde 
pořádají závody a výběr je opravdu široký. Právě toho využívají střelci, 
aby si na svá konta připsali co nejvíce startů s dobrými výsledky, které 
jim dopomohou k nominaci na Mistrovství ČR. Cenné bodíky sbírali na 
střelnicích v Ostroměři, v Pardubicích, v Poděbradech, v Nových Lesích, 
v Chotěboři, v Hradci Králové a v Plzni i naši střelci: L. Hrobařová, K. Pro-
cházková, L. Vyhnálková, S. Hozáková, T. Čihák, J. Novák, O. Kamenický, 
J. Forman, T. + F. Rotreklovi, J. Puhlovský a J. Adamová.
Pěkný zážitek nám v Poděbradech připravil střelecký klub Kolín, který na 
místní střelnici pořádal závod „Potkali se u Kolína“. Po celou dobu zá-
vodu se po areálu střelnice pohybovali dvě postavičky malých medvídků 
z pohádkového seriálu „Pojďte, pane, budeme si hrát“. Ti rozdávali na-
pečené perníkové medvědy a nazávěr předávali vítězům medaile, diplomy 
a pěkné ceny. 
A už jsme se dočkali. Vrchol sezony – Mistrovství ČR ve sportovní 
střelbě 2014 odstartovalo 19.–21. 9. 2014 na plzeňské střelnici. No-
minováni byli T. Čihák, J. Novák, J. Forman, F. Rotrekl, O. Kamenický,  
L. Vyhnálková, K. Procházková, L. Hrobařová a S. Hozáková. Sjelo se velké 
množství závodníků, ve kterých jsme viděli velkou konkurenci. Byli jsme 
si jisti, že jsme do přípravy dali všechno a že přivezeme alespoň jednu 
medaili. Ale že zrovna čtyři, to byla „darda“.
Hned první den, v pátek, potvrdil J. Forman svou pozici nejlepšího juniora 
ČR v disciplíně libovolná pistole 60 ran. Parádním nástřelem soupeřům 
nedal žádnou šanci. Za 1. místo získal zlatou medaili a titul Mistra ČR 
2014. Slavit mohl i v další disciplíně sportovní pistole 30+30 ran, kde si 
vystřílel 2. místo a stříbrnou medaili.
Další překvapení nám připravila K. Procházková v disciplíně sportovní  
malorážka 60 ran vleže. Proti sobě měla silnou soupeřku, která se po svém 

nástřelu předčasně radovala z třetího místa. Kačka však svědomitě pra-
covala na palebné čáře. Aby dosáhla na soupeřčinu medailovou příčku,  
musela nastřílet ještě posledních deset desítek (100 bodů). Soupeřčin tre-
nér si myslel, že je Kačka nedá. Ona jim vytřela zrak a poslala do terče 
krásných deset desítek. A bylo vymalováno. Soupeřka to obrečela a my 
jsme slavili 3. místo a bronzovou medaili. Svůj osobní rekord 582. 
bodů si v disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže nastřílel F. Rotrekl 
a obsadil slušné 11. místo. Nádhera, první den a hned tři medaile.
Druhý den, v sobotu, rozmnožila L. Hrobařová naši sbírku medailí. V po-
lohovém závodě SM 3x20 ran jí rozhodčí napočítali 562 bodů a za ně  
získala 2. místo a stříbrnou medaili. Ale byly to nervy, aby ji vůbec 
získala. Lenka opět málem přivodila svému trenérovi infarktový stav, když 
ještě dvě rány před koncem závodu byla na 4. místě. Aby dosáhla na 
medailovou příčku, musela do terče nastřílet dvě desítky. A skutečně, ona 
je tam poslala a to byla velká radost pro nás, ale ohromné zklamání pro 
trenéra Dukly Plzeň, který si už brousil zuby, že jeho svěřenkyně obsadí 
všechny stupně vítězů. Na třináctém místě skončila s 543 body K. Pro-
cházková a třicátý O. Kamenický. Do finále se prostřílel J. Novák v polo-
hovém závodě LM 3x40 ran a z osmi finalistů byl sedmý. 
Na poslední den, neděli, byla určena pro muže, ženy a juniory disciplína 
libovolná a sportovní malorážka 60 ran vleže. Na výsledkových listinách 
si v mužské kategorii vystřílel T. Čihák 9. místo, v ženské S. Hozáková  
11. místo a v juniorech J. Novák 17. místo.
Ještě jednou velká gratulace našim střelcům za úspěšnou reprezentaci 
klubu i města Sezemic.                                                           SSK Sezemice

SPORT PRO VŠECHNY – Rozpis cvičení 2014 / 2015

Oddíl Den a čas Vedoucí Zahájení

rodiče a děti 2–3 roky středa
9.20–10.20 hod. Tereza Mezerová

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

žactvo 6–9 let pondělí
17.00–18.30 hod. Anna Remešová

dívky od 9 let čtvrtek
17.00–18.00 hod. Anna Remešová

chlapci pátek
17.00–18.30 hod. Jan Remeš

aerobik  
a kondiční cvičení

pondělí
18.30–19.30 hod. Eva Holečková

aerobik  
a kondiční cvičení

středa
19.30–20.30 hod.

Romana Jakoub-
ková

aerobik  
a kondiční cvičení

čtvrtek
19.30–20.30 hod. Renata Málková

taneční aerobik 
od 7 let

neděle
15.00–16.00 hod. Martina Ptáčková

taneční choreografie 
– pro pokročilé

neděle
16.00–17.00 hod. Martina Ptáčková

zdravotní cvičení úterý
18.30–19.30 hod. Martina Ptáčková

relaxační cvičení úterý a pátek
17.00–18.00 hod. Jana Levinská

muži mladší úterý
20.00–21.00 hod. Petr Vlasák

muži starší a mladší pátek
19.30–20.30 hod. Martin Valenta od 17. 10. 2014

florbal neděle
18.30–20.00 hod. Jan Brett od 16. 11. 2004

karate rodiče a děti středa
18.00–19.30 hod. Ivo Konečný

karate dospělí čtvrtek
19.00–20.00 hod. Ivo Konečný

dorost pátek
19.30–20.30 hod. Jaroslav Plecháč od 12. 12. 2014

Cvičení probíhají v tělocvičně při ZŠ Sezemice.
U zdravotního cvičení s Martinou Ptáčkovou se omlouváme, ale kapacita 
je zcela naplněna.
Další informace na tel.: 728 439 895, e-mail: remanna@seznam.cz
http://spvsezemice.webnode.cz                                      Anna Remešová
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Inzerce

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

Vít Centner

533 22 Býšť 150  tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

DOVOZOVÉ  STK  +  EMISE
STK  TRAKTORY

STK  BEZ  OBJEDNÁNÍ  
A  ČEKÁNÍ

STK  ZA  PŘIJATELNÉ  CENY

MILAN  KYLAR 
KONTROLNÍ TECHNIK

MOBIL:  605  487  858 
AUTO  VYZVEDNU, 

ZAŘÍDÍM  STK  A  VRÁTÍM

VLČNOV  30
537 01  CHRUDIMWWW.STKCHRUDIM.CZ

Chrudim

Vlčnov

2 km od Nemocnice

Slatiňany

13
14

15
16.

15
16.

13
14

15
16. STK     EMISESTK     STK     















Chcete se od srdce zasmát a pobavit se? 
Chcete vědět, co udělá zamilovanost a touha 

po penězích s obyčejnými italskými venkovany? 
To všechno vám s chutí a elánem předvedou 

vaši známí, sousedé, prostě členové 
divadelního spolku J. K. Tyla, od jehož založení 

uplynulo letos již celých 150 let! (Založen 9. 4. 1864).
Přijďte se na jeho dnešní členy podívat, povzbudit je,

zasmát se s nimi. Myslíme si, že nebudete 
odcházet zklamaní, ale s pocitem, 

že ochotnické divadlo v Sezemicích stále žije!

Členové spolku J. K. Tyl Sezemice


