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č. 6/2014 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Krásné Vánoce
a všechno nejlepší 
v novém roce 2015       preje redakceˇ



Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřál  
do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti jménem zastupitelstva města, 
zaměstnanců městského úřadu i jménem svým.
Chtěl bych Vám poděkovat za vstřícnost a spolupráci  
v letošním roce, které si velmi vážíme.
V letošním roce jste v komunálních volbách svými hlasy zvolili nové 
zastupitelstvo, které v nadcházejících čtyřech letech bude zastupovat hlavně 
zájmy Vás, občanů města. Spolupráce při rozvoji města, podíl na kultuře a rozvoj 
sportu je pro nové zastupitelstvo prioritou. Samozřejmě nezůstanou stranou ani přisloučené obce.
I v letošním roce se nám podařilo opravit několik desítek metrů chodníků, získali jsme dotační tituly na opravu 
stávající cyklistické stezky Počaply – Sezemice – Choteč a na varovný systém, který bude varovat občany při kri-
zových situacích. Nedílnou součástí varovného systému bude i bezdrátový rozhlas, který zlepší informovanost 
občanů ve městě i na obcích. Dokončení těchto akcí by mělo proběhnout do konce dubna roku 2015.
Za pomoci dotačních titulů z Pardubického kraje jsme vyměnili okna na kulturní památce čp. 92 na Husově  
náměstí, opravili pomník Jana Husa a pro děti přibyla i dětská hřiště ve Veské a v Lukovně. 
Poděkování patří všem zaměstnancům Městského úřadu v Sezemicích, jak z administrativní části, tak i technické 
skupině, která se stará o zeleň, úklid města a provádí i podstatnou část stavebních a montážních prací ve městě.
Nesmím zapomenout ani na Městskou policii a sdružení dobrovolných hasičů. I jejich práce se stala nedílnou 
součástí našeho života v uplynulém roce.
Velice si vážím i práce Vás, občanů, kteří se aktivně zapojujete do dění v našem městě a přisloučených obcích.
Užijte si všichni krásné vánoční svátky a závěr letošního roku a do nového roku 2015 vykročte tou správnou 
nohou.                                                                                                                     Martin Staněk, starosta města Sezemice
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Zprávy z radnice

UstavUjící zasedání zastUpitelstva města sezemice
Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 4. 11. 2014. 
Na tomto zasedání zastupitelstvo města zvolilo starostu, místostarostu 
a členy rady města. Dále zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.
Usnesení č. z/1/1/2014
zastupitelstvo města sezemice podle § 104 odst. 1 zákona 128/2000 
sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvalu-
je zvolení jednoho místostarosty
Usnesení č. z/2/1/2014
zastupitelstvo města sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
a m) zákona o obcích:
i.  stanovuje pět členů rady města
ii.  stanovuje dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva
iii.   určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města budou 

členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni
Usnesení č. z/3/1/2014
zastupitelstvo města sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), veznění pozděj-
ších předpisů volí:
 Starostou města: Martina Staňka
 Místostarostou města: Ing. Vlastimila Plecháčka
 Členy rady města:  Marii Schillerovou, Ing. Aleše Kačera,  

Ladislava Kubizňáka
Usnesení č. z/4/1/2014
zastupitelstvo města sezemice podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona  
č. 128/2000 sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
i. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné.
ii. volí: Předsedkyní finančního výboru: Mgr. Hanu Krátkou
 Členy finančního výboru:  Jiřího Dvořáka, Ing. Janu Onuferovou 

Ing. Daniela Rubeše, Ing. Jaroslava Řezku
 Předsedou kontrolního výboru: Jiřího Koláře
 Členy kontrolního výboru:  Ing. Janu Holou, Ph.D., Miladu Marešovou  

Josefa Ulrycha, Petra Vohradníka
iii.  ukládá předložit zastupitelstvu města na vědomí plán jednání finanč-

ního výboru a kontrolního výboru na rok 2015
Usnesení č. z/5/1/2014
zastupitelstvo města sezemice určuje členy zastupitelstva, kteří 
budou oprávněni nakládat s účty města: Martin Staněk – starosta města; 
Ing. Vlastimil Plecháček – místostarosta města; Marie Schillerová – členka 
rady města; Ing. Aleš Kačer – člen rady města

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města ze dne 3. 12. 2014
Usnesení č. z/7/2/2014
zastupitelstvo města sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto schvaluje a dále doporučuje
Usnesení č. z/8/2/2014
zastupitelstvo města sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. z/9/2/2014
zastupitelstvo města sezemice dle § 15 zákona 250/2000 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyúčtování hospodaření města 
k 30. 9. 2014
Usnesení č. z/10/2/2014
zastupitelstvo města sezemice podle § 16 zák. č. 250/2000 sb., ve 
znění pozdějších předpisů
i.  schvaluje rozpočtové změny č. 1–č. 7 uvedené v rozpočtovém opat-

ření dle závazných ukazatelů č. 4/2014
ii.  pověřuje vedoucí finančního odboru k provedení rozpočtových změn 

k 31. 12. 2014 tak, že vyšší příjmy budou rozpočtovou změnou upra-
veny ve výdajích na rezervu

iii.  pověřuje radu města k provedení rozpočtové změny k 31. 12. 2014 
v případě, že město obdrží dotaci

Usnesení č. z/11/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. éč. 420/10 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  rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek p. č. 420/10 
trvalý travní porost o výměře 35 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
do vlastnictví JK za kupní cenu 100 Kč/m2. Veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí kupující

iii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy

Usnesení č. z/12/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  konstatuje, že záměr města prodat část pozemku p. č. 387/1 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.  rozhoduje odprodat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 387/1 
orná půda o výměře cca 90 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do ma-
jetku RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 
401 17, IČO 27295567 za kupní cenu 400 Kč/m2. Veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí kupující. Přesná výměra části předmětné-
ho pozemku bude určena dle geometrického plánu, který bude nedíl-
nou součástí kupní smlouvy

iii.  schvaluje zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti cesty, 
kterým bude úplatně na dobu neurčitou ve prospěch budoucího op- 
rávněného pozemku, a to části pozemku p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou, zřízeno věcné břemeno pozemkové služebnosti cesty 
„in rem“ spočívající v právu vlastníka budoucího oprávněného po-
zemku a jím pověřených osob vstupovat a vjíždět všemi dopravními 
prostředky na budoucí služebný pozemek KN parc. č. 387/1 v k. ú. Se-
zemice nad Loučnou, v rozsahu, který vyplyne z geometrického plánu 
pro vyznačení věcného břemene, za jednorázovou úhradu v celkové 
výši 3 000 Kč bez DPH. Náklady na vyhotovení geometrického plánu 
se zavazuje uhradit investor stavby

iv.  rozhoduje do doby vybudování stavby „Reko RS Sezemice“ uzavřít 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a udělení souhlasu ke zřízení stavby na pozemku  
(č. sml. 9414000417), která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
včetně přílohy 1 a 2 k této smlouvě. Smlouvy budou uzavřeny mezi 
městem Sezemice, jako budoucím prodávajícím a budoucím povin-
ným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO: 27295567 jako bu-
doucím kupujícím a budoucím oprávněným z věcného břemene

v. ukládá
 1.  do doby vybudování stavby „Reko RS Sezemice“ uzavřít smlouvu 

o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a udělení souhlasu ke zřízení stavby na pozemku (č. sml. 
9414000417), dle bodu IV. tohoto usnesení

 2.  Po vybudování stavby „Reko RS Sezemice“ uzavřít kupní smlou- 
vu a smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení

Usnesení č. z/13/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 712 v k. ú. 

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

ii.  rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek st. p. č. 712 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 286 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou 
do vlastnictví VJ a VJ v podílu 763/4650 za kupní cenu 18 771 Kč, SK 
a MK v podílu 763/4650 za kupní cenu 18 771 Kč, ZM a AM v podílu 
793/4650 za kupní cenu 19 510 Kč a do majetku Stavebního bytové- 
ho družstva Družba Pardubice se sídlem J. Potůčka 259, 530 09 Par-
dubice, IČO: 00044997 v podílu 777/1550 za kupní cenu 57 348 Kč. 
Kupní cena činí 400 Kč/m2, tj. celková kupní cena 114 400 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku

iii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku dle bodu II. tohoto usnesení a s uzavřením kupní smlouvy

Usnesení č. z/14/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  konstatuje, že záměr města prodat pozemek st. p. č. 710 v k. ú. 

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

ii.  rozhoduje odprodat nemovitý majetek – pozemek st. p. č. 710 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou do vlastnictví MJ a KJ v podílu 763/5075 za kupní cenu 
17 260 Kč, MK a JK v podílu 793/5075 za kupní cenu 17 938 Kč, 
VP a VP v podílu 109/725 za kupní cenu 17 260 Kč, do výlučného 
vlastnictví LK v podílu 1194/5075 za kupní cenu 27 009 Kč, JPSch 
v podílu 793/5075 za kupní cenu 17 938 Kč a do vlastnictví MK 
a LK v podílu 769/5075 za kupní cenu 17 395 Kč. Kupní cena činí  
400 Kč/m2, tj. celková kupní cena 114 800 Kč. Veškeré náklady spoje-
né s převodem uhradí kupující

iii.  na základě žádosti MK a JK souhlasí s úhradou kupní ceny v celkové 
výši 17 938 Kč ve třech stejných splátkách (leden 2015, únor 2015, 
březen 2015)

iv.  na základě žádosti MJ a KJ souhlasí s úhradou kupní ceny v celkové 
výši 17 260 Kč v 11 splátkách. První splátka bude uhrazena v měsíci 
lednu 2015 ve výši 2 860 Kč a dále v měsících únoru 2015 až listopa-
du 2015 v měsíčních splátkách ve výši 1 440 Kč
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v.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 

pozemku dle bodu II. tohoto usnesení a uzavřením kupní smlouvy
Usnesení č. z/15/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  schvaluje prodej jednotek čísla 728/5, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9, 

728/10, 728/11, 728/12, 729/17, 729/18, 729/19, 729/20, 729/21, 
729/22, 729/23, 729/24, 729/25, 729/26, 729/27, 730/32, 730/33, 
730/34, 730/35, 730/36, 730/37, 730/38, 730/39, 730/40, 730/41, 
730/42, 731/47, 731/48, 731/49, 731/50, 731/51, 731/52, 731/53, 
731/54 situovaných v objektu č. p. 728, 729, 730, 731, na pozemcích 
parcely č. st. 952/1, st. 952/2, st. 952/3, st. 952/4, vedený na LV číslo 
1747 pro k. ú. Sezemice nad Loučnou a obec Sezemice u Katastrál-
ního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, a to 
takto:

 1.  v případě jednotek s podepsanými smlouvami o smlouvách 
budoucích uzavřít dohody o narovnání podle platné legislati-
vy s respektováním obsahu původně uzavřených smluv a zásady  
publicity

 2.  v případě jednotek bez podepsaných smluv o smlouvách bu-
doucích postupovat podle příslušných ustanovení o převodu jed-
notky zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ii.  ukládá radě města zveřejnit záměr města uzavřít dohody o narovnání 
smluv o smlouvách budoucích o převodu vlastnictví k jednotce v ob-
jektu č. p. 728, 729, 730, 731, na pozemcích parcely č. st. 952/1, st. 
952/2, st. 952/3, st. 952/4, vedený na LV číslo 1747 pro k. ú. Seze-
mice, nad Loučnou a obec Sezemice u Katastrálního úřadu pro Par-
dubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, s nájemci, s nimiž byla 
podepsána smlouva o smlouvě budoucí, a to po projednání s těmito 
nájemci

iii.  ukládá radě města, aby po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění zá-
měru města uzavřít dohody o narovnání smluv o smlouvách budou-
cích o převodu vlastnictví k jednotce v objektu č. p. 728, 729, 730, 
731, na pozemcích parcely č. st. 952/1, st. 952/2, st. 952/3, st. 952/4, 
vedený na LV číslo 1747 pro k. ú. Sezemice nad Loučnou a obec Se- 
zemice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální praco- 
viště Pardubice, předkládala tyto zastupitelstvu města postupně ke 
schválení

iv.  ukládá radě města zahájit proces prodeje jednotek v objektu č. p. 
728, 729, 730, 731 s nájemní smlouvou bez podepsané smlouvy 
o smlouvě budoucí podle příslušných ustanovení občanského záko-
níku v platném znění, a to za cenu v místě obvyklou dle znaleckého 
posudku; kupní smlouva podléhá schválení ZM

Usnesení č. z/16/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  bere na vědomí výpočet místního poplatku za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2015

ii.  rozhodlo pro období roku 2015 výši místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů neměnit (místní poplatek je stanoven ve 
výši 500 Kč na jednoho poplatníka)

Usnesení č. z/17/2/2014
zastupitelstvo města sezemice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích
i.  stanoví odměnu:
 1.  za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 400 Kč
 2.  za výkon funkce člena rady ve výši 1 650 Kč
 3.  za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a komise rady ve 

výši 1 300 Kč
 4.  za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo 

zvláštního orgánu ve výši 1 120 Kč
K odměně bude přičten příplatek podle počtu obyvatel ve výši 260 Kč. 
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2015, v případě náhradníka 
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil, v případě ná-
hradníka za předsedu nebo člena výboru zastupitelstva nebo komise rady 
města ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru zastupitel-
stva nebo dnem jmenování předsedy nebo člena komise rady. 
ii.  v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytne jako součet zastupitelstvem stanove-
ných odměn za jednotlivé funkce. Příplatek podle počtu obyvatel se 
poskytuje pouze k jedné funkci

Usnesení č. z/18/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  schvaluje peněžité plnění, které bude poskytnuté fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena finančního 
výboru a kontrolního výboru a za výkon funkce člena komisí v roce 
2014 pro:

 Finanční výbor 11 000 Kč • Kontrolní výbor 11 000 Kč
 Komisi sportu 32 400 Kč • Komisi pro občanské záležitosti 45 600 Kč
 Komisi kultury a školství 40 800 Kč
 Komisi zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti 26 800 Kč
 Redakční radu 7 200 Kč • Komisi likvidační 4 800 Kč
 Komisi pro projednávání přestupků 1 200 Kč
ii.  schvaluje
 1.  rozdělení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitel-

stva, za výkon funkce člena finančního výboru a kontrolního výboru 
dle přílohy k tomuto usnesení

 3.  rozdělení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitel-
stva, za výkon funkce člena komisí dle přílohy k tomuto usnesení

Usnesení č. z/19/2/2014
zastupitelstvo města sezemice podle § 12 z. č. 250/2000 sb., ve 
znění pozdějších předpisů
i.  schvaluje
 1.  rozpočet města Sezemice na rok 2015 o celkových příjmech ve 

výši 59 811 300 Kč, celkových výdajích 66 811 300 Kč a celkovém 
financování ve výši 7 000 000 Kč

 2.  závazné ukazatele rozpočtu města Sezemice na rok 2015 a to tak, 
že stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části roz-
počtu do tříd 1, 2, 3, 4 a závazné ukazatele pro výdajovou část roz-
počtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů na běžné a kapi-
tálové výdaje dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 3. příspěvek příspěvkovým organizacím takto:
  a)  Základní škole v Sezemicích: 

1. příspěvek na provoz ve výši  5 215 000 Kč 
2. příspěvek na investice ve výši  800 000 Kč

  b)  Mateřské škole v Sezemicích:  
1. příspěvek na provoz ve výši  2 425 000 Kč 
2. příspěvek na investice ve výši  60 000 Kč

 4.  příděl do Sociálního fondu ve výši 300 000 Kč
 5.  poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám pověřeným 

k účasti na slavnostních aktech formou odměny a stanoví výši 
příspěvku na úpravu zevnějšku v částce 150 Kč na osobu a den, 
ve kterém budou prováděny slavnostní akty, příspěvek bude po-
skytnut pověřeným osobám s účinností od 1. 1.2015

ii.  pověřuje Radu města Sezemice v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

 1.  schválením podrobného rozpisu rozpočtu města na rok 2015. 
 2.  schválením rozpočtu Sociálního fondu na rok 2015 a stanovením 

„Pravidel čerpání sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné 
členy zastupitelstva města v roce 2015“

 3.  rozdělením příspěvků a dotací zájmovým organizacím a ostatním 
žadatelům

 4.  přijetím veškerých dotací na akce schválené zastupitelstvem města, 
přijetím veškerých transferů, darů a příspěvků do rozpočtu města 
na rok 2015

Usnesení č. z/20/2/2014
zastupitelstvo města sezemice dle § 3 zákona č. 250/2000 sb., ve 
znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 
–2020
Usnesení č. z/21/2/2014
zastupitelstvo města sezemice schvaluje plán činnosti kontrolního 
výboru a finančního výboru na rok 2015
Usnesení č. z/22/2/2014
zastupitelstvo města sezemice
i.  schvaluje předložený plán zasedání zastupitelstva města na rok 2015 

bez výhrad
ii.  rozhodlo, že řádná zasedání zastupitelstva města se budou konat ve 

dnech 10. 3. 2015, 6. 6.2015, 8. 9. 2015 a 8. 12. 2015
Usnesení č. z/23/2/2014
zastupitelstvo města sezemice rozhodlo uspořádat oslavy k 100. vý-
ročí úmrtí Karla Bezdíčka ve dnech 8. 5.–9. 5. 2015

Červen 2014: vojtěch dohnanský, aneta lopatová

Červenec 2014: lucie Klabenešová

Srpen 2014: jonáš jeník

Září 2014: antonín Kopecký

Říjen 2014: Karla Čeloudová

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

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

narozeníček



Informujeme

Víte že…
–  ročně vyprodukujeme přes 750 tun komunálního odpadu?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 140 tun papíru?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 110 tun plastů?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 12 tun bílého skla?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 50 tun barevného skla?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 3 tun tetrapaků?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 6 tun textilu?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes 9 tun starých elektrospotřebičů?
–  ročně vyprodukujeme a vytřídíme přes155 tun biologicky rozložitelného 

odpadu?
–  každý pracovní den ráno vyjíždějí pracovníci technické skupiny do měs-

ta a sbírají odpad odložený vedle kontejnerů a ročně tak odvezou přes 
70 tun odpadu? (Tento odpad by správně měli občané odevzdávat na 
sběrný dvůr)

–  po městě a přisloučených obcích je rozmístěno 29 sběrných míst na tří-
děný odpad?

–  každý měsíc je prováděn pytlový svoz tříděného odpadu a každý občan 
tak může ušetřit na poplatku za odpad ročně až 180 Kč?

–  pytlový svoz za prosinec se uskuteční 7. 1. 2015?
–  pro likvidaci starých elektrospotřebičů můžete využít sběrný kontejner 

u pošty nebo sběrný dvůr v Dukelské ulici?
–  zájem o třídění bioodpadu do biokompostajnerů mělo vloni 125 domác-

ností a cena pro rok 2015 je 300 Kč za rok pro jednu domácnost?
–  každá domácnost zapojená do třídění bioodpadu obdrží na jaře zdarma 

50 kg kvalitního kompostu?
–  kdo se chce zapojit do sběru bioodpadu, nalezne objednávku na  

www.sezemice.cz – „městský úřad“ – „odpadové hospodářství“ – 
„informace o sběru biodpadu v sezemicích“ – „podrobně ke sbě-
ru bioodpadu zde.pdf“ a zašle ji mailem na simona.doktorova@
sezemice.cz?

–  termíny pytlového svozu a svozu bioodpadů naleznete  
na www.sezemice.cz – „městský úřad“ – „odpadové hospodářství“?

–  informaci o Vámi nastřádaném počtu bodů za tříděný odpad naleznete 
na www.sezemice.cz – „městský úřad“ – „odpadové hospodářství“  
– „pytlový svoz odpadů“?

–  město Sezemice zvítězilo v letošním roce v soutěži ve třídění odpadu, 
kterou organizoval Pardubický kraj a společnost EKO-KOM v kategorii 
obcí do 5000 obyvatel a získalo odměnu ve výši 80 000 Kč?

–  město Sezemice bylo vyhodnoceno z více jak 400 obcí a měst nad 3000 
obyvatel jako jedno z měst s nejlépe řízeným odpadovým hospodář-
stvím a způsob likvidace odpadů v našem městě je prezentován v rámci 
státního výzkumného projektu „Plánování odpadového hospodářství na 
municipální úrovni“?

–  město Sezemice zakoupilo vysavač drobného odpadu a psích exkre-
mentů? To ale neznamená, že se odteď nemusí po psích miláčcích uklí-
zet! stále platí, že je dobré mít při vycházce se svým psem pytlík, 
který můžeme použít!

–  až půjdete platit za svého čtyřnohého přítele, obdržíte balení pytlíků?
–  můžete využívat pro likvidaci velkoobjemového odpadu sběrný dvůr 

v Dukelské ulici (100 / kg / občana / měsíc zdarma)?
–  náklady města Sezemice na likvidaci odpadů jsou přes 3 mil. Kč ročně?
–  splatnost místního poplatku za komunální odpad a bioodpad je do 

31. března 2015?

Hezké prožití svátků vánočních a šťastný nadcházející rok 2015 přeje 
Odbor správy majetku a životního prostředí

problémy jsoU od toho, aby se řešily…
Na konci měsíce listopadu se sešlo nové vedení radnice se sezemickou  
občanskou iniciativou. Zástupci obč. iniciativy předložili u společného sto-
lu několik dotazů a témat týkajících se života obyvatel Sezemic a přislou-
čených obcí.
Jsme rádi, že na řadu témat mohla být dána ihned odpověď (cedule mě-
ření rychlosti při vjezdech nebo výjezdech obcí, otázky z Kladiny a z Kolo-
dějí atd.). Problémy, které nás trápí dlouhodobě, jako například dopravní 
situace při průjezdu městem, dokončení cyklostezky z Počapel do Seze-
mic, psí exkrementy na veřejných prostorách a další se snažíme v rámci 
námi daných možností také postupně řešit. 
Stejně tak jako tato občanská iniciativa, tak i Vy, občané, máte k nám 
vždy dveře otevřené. Své dotazy, připomínky a nápady je nejlépe sdělit 
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písemně a po dohodě s Vámi se moc rádi sejdeme osobně. Není však 
vždy jednoduché v rámci finančních i technických možností města řešit 
vše najednou. 
Dostali jsme Vaši důvěru a neradi bychom ji zklamali. Věříme, že následují-
cí čtyřleté období posune Sezemice a přisloučené obce zase o několik kro-
ků dále a to i za Vaší nenahraditelné pomoci. Moc Vám za to děkujeme. 

za radu města Sezemice Majka Schillerová

půjČKy z FondU obnovy domů a bytů v roce 2015
Rada města na zasedání dne 10. 12. 2014 vyhlásila výběrové řízení na 
poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2015. Půjčky 
se poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek. 
Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 15. prosince 
2014 do 28. ledna 2015.
Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře na Městském úřadu 
Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru u p. Vohradníkové, kde 
budou poskytnuty další informace (tel.: 466 741 014, mob.: 606 752 926)

Romana Vohradníková, vedoucí FO

Život kolem nás…

SeZemIce SoučáStí velkého meZInárodního hudebního feStIvalu

mezinárodní festival pardubické hudební jaro
–  je významnou kulturní událostí východočeského regionu již od r. 1982;
–  od roku 2013 je pořadatelem festivalu obecně prospěšná společnost 

BAROCCO SEMPRE GIOVANE;
–  PHJ je členem Asociace hudebních festivalů ČR;
–  cílem festivalu je především propagace trvalých kulturních hodnot 

a jejich zpřístupnění co nejširšímu spektru posluchačů;
–  probíhá v koncertních sálech a památkových objektech Pardubic 

a okolních měst; 
–  představuje významné tuzemské a zahraniční umělce;
–  nabízí široké spektrum hudby všech slohových období,  

žánrově je zaměřen především na klasickou hudbu;
–  koncerty festivalu se konají pod záštitou významných osobností kul-

turního a politického života a velvyslanců zemí zúčastněných umělců 
s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Pardubického 
kraje, Statutárního města Pardubice a dalších subjektů

37. ročník mezinárodního festivalu pardubické hudební jaro se 
uskuteční od 12. 2. do 29. 4. 2015.

Dramaturgie festivalu výrazně obohatí kulturní život města a regionu, 
představí špičkové domácí i zahraniční umělce a soubory z České republi-
ky, Slovenska, Japonska, Německa a Francie. Připomene též významná vý- 
ročí a události: 330 let od narození géniů barokní hudby Johanna Sebas-
tiana Bacha a Georga Friedricha Händela a 250 let od narození českého 
kantora a skladatele Jakuba Jana Ryby. Slavnostním zahajovacím kon-
certem festivalu si připomeneme událost zásadního významu pro rozvoj 
Pardubic i širšího regionu: zahájení železniční dopravy v roce 1845 a rok 
narození i úmrtí železničního stavitele Jana Pernera (1815–1845).
le Quatro stagioni – barocco sempre Giovane
iva Kramperová – housle, pavel svoboda – varhany
alfred strejček – recitace
Úvod koncertu bude patřit varhanům kostela Nejsvětější Trojice v Sezemi-
cích. Laureát mezinárodní soutěže Pražského jara, varhaník a cembalista 
souboru Barocco sempre giovane Pavel Svoboda zahraje na nedávno zre-
konstruovaný nástroj slavnou Toccatu a fugu d moll BWV 565 J. S. Bacha. 
Cyklus Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho provede soubor Barocco 
sempre giovane se svojí první houslistkou Ivou Kramperovou. Celý kon-
cert bude provázet svým nezaměnitelným hlasem Alfred Strejček. Před- 
nese také sonety, které napsal A. Vivaldi jako součást cyklu Čtvero ročních 
dob. • Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi
pondělí 27. dubna 2015 v 19.00 hodin – Kostel nejsvětější trojice 
v sezemicích
rezervace vstupenek v městské knihovně sezemice  
a prodej vstupenek cca od 15. ledna 2015
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Ohlédnutí za akcemi města Sezemice

knihovna

7. Podzimní trhy

Sobotní podvečer 6. prosince byl mokrý. I když pršelo, před 
Sezemickým domem se sešlo několik stovek sezemáků, aby 
společně rozsvítili vánoční strom. Společně s ním rozzářil se-
zemickou oblohu i vánoční ohňostroj. Na všechny čekalo také 
i  občerstvení v podobě teplého svařáčku nebo čaje a pěkné 
koledy v podání sezemické Rolničky za doprovodu J. Kožnara.

Tradiční  
mikulášská nadílka

roK významných oslav
Vážení a milí spoluobčané, letošní rok byl pro nás rokem několika význam-
ných oslav. Kromě toho jsme pro vás připravovali tradiční i nové akce. 
Snažili jsme se zaujmout všechny věkové kategorie, snažili jsme se vám 
zpříjemnit chvíle odpočinku. Podle vašeho ohlasu se nám to snad ve vět- 
šině případů podařilo. Jsme za to moc rádi a věříme, že se budeme pot- 
kávat i v roce následujícím. Velice si toho vážíme a víme, že samotný čas 
příprav i samotné realizace není zbytečný. 
Přejeme vám hlavně to nejcennější – zdravíčko, dále pak hodně lásky 
a pohody v kruhu vašich nejbližších a v roce 2015, a to hned 1. ledna 
v 15.00 hodin, na viděnou.

Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury

Blíží se konec roku, a tak v posledním článku z Městské knihovny Sezemice 
budeme jako tradičně hodnotit, sčítat a plánovat… Je pravdou, že čtení 
knih se už netěší takové oblibě, jako v době před televizí, internetem, 
čtečkami, facebookem, apod. Je ale také pravda, že knihovna už dávno 
není jen místo, kde se půjčují knihy. I když jsme hrdí na náš fond, který 
čítá přes dvacet pět tisíc knih, i na službu, kde si čtenáři mohou objednat 
knihu, kterou by ve své knihovně chtěli mít, stále více se knihovna zapojuje 
do kulturního života města a také do osvěty. Proč je důležité číst, co čtení 
přináší, jak vybrat správnou knihu? Pořádáme ročně přes šedesát akcí, 
abychom malým i velkým čtenářům knihovnu představili, ukázali a nalákali 
je na naše služby. Abychom je seznámili s novinkami, jako jsou audio knihy 
a e-knihy. Jsme spolupořadateli nebo účastníky desítek dalších akcí. Uka-
zujeme, jak se knihovna mění v centrum, kde najdete veřejný internet, kde 
můžete tisknou i skenovat, místo, kde zakoupíte lístky na společenskou 
akci. Najdete nás na výstavách i plesech, pořádáme školení, dílny, mluvíme 
k Vám z www stránek města, novin i sociální sítě. 

Vymýšlíme, jak vás pobavit i potěšit. Zpestřujeme služby půjčováním brýlí, 
spravováním stále dostupné Veřejné knihovničky. Zapojujeme se do cha-
ritativních akcí sběrem víček pro potřebné, výstavou výrobků z chráněné 
dílny PINS, nebo pořádáním sbírek jako je Světluška. Snažíme se knihovnu 
stále vylepšovat, ale i zkrášlovat, třeba výměnou a výzdobou oken, bezba-
riérovým přístupem pro vozíčkáře i kočárky… Sledujeme vypsané granty 
a snažíme se získat státní peníze pro naši knihovnu. Díky podpoře, kterou 
město Sezemice knihovně poskytuje, z ní děláme místo, kde se budete 
moci zastavit, kde Vám pomůžeme najít informace, prostě místo, na které 
se můžete spolehnout. A to je vlastně hodnocení roku 2014 i naše přání 
pro rok 2015. Abychom pro Vás byli stále dostupní, lepší a lepší.
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků s Vašimi nejbližšími, 
pevné zdraví a také tolik potřebné štěstí v roce 2015.    Petra Procházková

Taneční  
– závěrečný 
věneček

Rozsvícení
vánočního stromu

Odpoledne 6. prosince patřilo hlavně těm nejmenším. Miku-
lášský program byl plný soutěží, kouzel, tance a dárečků. Ne-
mohl chybět ani Mikuláš se svou družinou. S Michalem Klau-
sem kouzlili děti i rodiče a všichni se společně dobře bavili.
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oznámení seniorům
Oznamujeme seniorům, majitelům Pardubické karty pro cestování měst-
skou hromadnou dopravou Dopravního podniku Pardubice, že termín na 
odevzdávání Pardubických karet a jejich dobití bude upřesněn až koncem 
roku 2014 nebo v prvních dnech roku 2015 prostřednictvím městského 
rozhlasu a webových stránek města www.sezemice.cz.
Náklady na roční jízdné pro seniory činí u Dopravního podniku Pardubice 
na jednoho seniora 1230 Kč. Statutární město Pardubice přispívalo na 
každou seniorskou kartu 400 Kč a tím se cena za jízdné snížila na 830 Kč. 
Nové vedení města zatím nerozhodlo, jak velký příspěvek Statutární měs-
to Pardubice bude poskytovat a zda se to bude vztahovat i na seniory, 
kteří nemají bydliště v Pardubicích, a proto není známa cena jízdného pro 
seniory v roce 2015. Seniorům starším 70 let bude poskytnut příspěvek 
od Města Sezemice ve výši 300 Kč. Konečná cena jízdného pro rok 2015 
bude po zveřejnění Dopravním podnikem Pardubice oznámena našim ob-
čanům prostřednictvím městského rozhlasu. 
Předběžné datum vybírání seniorských karet na nabíjení je 19. 1. 2015.
Senioři, kteří mají o Pardubickou kartu zájem, musí vyplnit formulář pro 
vydání Pardubické karty, který lze získat na dále uvedených distribučních 
místech nebo na webových stránkách www.dpmp.cz, podepsat dohodu 
o obchodních podmínkách s Dopravní podnikem města Pardubic a pře-
dat barevné průkazkové foto o velikosti 3,5 x 4,5 cm, které bude vráceno 
při předání Pardubické karty. 
tyto náležitosti si senioři mohou zařídit v následujících distribučních 
centrech: Zákaznické centrum, Pernerova ulice 443, Pardubice
Infocentrum, nám. Republiky 1, Pardubice 
Hala nádraží ČD, Pernerovo náměstí 217, Pardubice 

Vlastimil Plecháček, místostarosta města

Zimní pochod tentokrát v SeZemicích
V červnu roku 1914 byl spáchán v Sarajevu srbskými nacionalis-
ty atentát na habsbusrského následníka trůnu Ferdinanda D’Este 
a jeho českou manželku Žofii, rozenou Chotkovu. Jeho strýc císař 
František Josef I jako odvetu vyhlásil Srbsku válku, čehož využilo 
carské Rusko a zaútočilo na severní část císařství (Halič) obrovský-
mi silami. Císařství, jehož byly české země nedílnou součástí, mu-
selo mobilizovat veškeré síly, aby tomuto vpádu zabránilo. Na hře-
benech Karpat na hranicích dnešního Slovenska, Polska a Ukrajiny 
došlo k obrovským bitvám, které trvaly od podzimu r. 1914 do jara 
1915. V nich položili své životy mnozí z těch, kteří jsou vzpomenuti 
na pomnících téměř v každé české, slovenské, maďarské i rakouské 
vesnici nebo městě.
Tito naši předkové svými životy a hrdinstvím zabránili vpádu ruské 
armády do uherských nížin i české kotliny.
Měli bychom si uvědomit, že za každým jménem na pomníku se 
skrývá lidský osud otce,bratra, syna nebo strýce. Ti statečně bojo-
vali a položili své životy nejenom za císaře pána, ale hlavně za své 
blízké žijící ve vnitrozemí. Jejich potomci, to jsme my, žijí. Pokud 
by ten ruský vpád totiž tehdy zastavit nedokázali, kdo ví?
Klub přátel vojenské historie Pardubicko u příležitosti 100. výročí této velké a dost zapomenuté bitvy pořádá již 11. ročník Zimního po-
chodu kolem pomníků v dobových uniformách a ve výstroji s cílem vzdát poctu těmto našim předkům, z nichž se mnozí se svými blízkými 
u štědrovečerního stolu již nesetkali…
Letošní ročník se koná ve spolupráci s městem Sezemice 29. prosince a začíná v 11.00 hodin u Památníku padlých pod hřbitovem. Cca 
15 uniformovaných vojáků položí věnce a zazní čestná salva. Poté se skupina vojáků přesune k pomníku Karla Bezdíčka, místního rodáka, 
praporečníka čs. legií ve Francii. Ten padl v bitvě u Arrasu v r. 1915. Skupina pak vyrazí pěšky směrem na Lukovnu, Dražkov, Dříteč, 
Němčice, Kunětickou horu, Kunětice a zpět do Sezemic. Trasa je dlouhá asi 15 km a pokud byste se na tento pochod chtěli vydat s námi, 
jste srdečně zváni.                                         Jan Rudolf za KPVH Pardubicko, Tradiční historická jednotka c.a k. pěšího pluku č. 98

ochotnicKý spoleK j. K. tyl
Vážení sezemičtí diváci,
členové ochotnického spolku J. K. Tyl by vám rádi poděkovali za vaši pří-
zeň i hojnou účast na komedii Darmošlapky. Protože na 14. ledna 2015 je 
sál sezemické radnice již téměř vyprodaný, uskuteční se další repríza hry 
11. února 2015 v 19.00 hodin. Toto únorové představení bychom rádi 
pojali jako benefiční ve prospěch malé Rebeky Čihákové. Svou účastí se 
tedy nejen pobavíte, ale přispějete i dobré věci. Předprodej vstupenek na 
únorové představení začíná 20. ledna 2015 v obchodě u Holubů!

Vaši ochotníci

Od začátku jsem neměl 
ani tušení, že by se to 
mohlo vyvinout takhle 
dobře. Na akci Sezemák 
Sezemákovi dorazilo  
600 lidí. Z celkového 
výtěžku z akce  
a ze sbírky se vybraly 
peníze na protézu, 
náhradní díly i servis. 
V průběhu sbírky  
jsem se setkal s velkou 
podporou od mnoha lidí. 
Dokonce i ti, co mě vůbec 
neznali, se zapojili tak,  
že do toho šli po hlavě.
Díky vám si teď můžu 
po čtyřech letech konečně 
zaběhat. Svaly se ještě 
musí zpevnit a já si  
na to musím zvyknout, 
ale teď můžu pokračovat 
v tréninku, abych zvládl 
B7. Děkuji vám všem,  
bez vás by to nešlo!

Jakub Provazník





Pod vánoční stromeček několik obrázků spojených s vánočním časem a sněhobílými Sezemicemi z časů minulého století.

Krásné a pokojné vánoční svátky

U smrku, Husovo náměstí, 70. léta 20. století

Hokejisté Sportovního klubu SK Sezemice, 40. léta 20. století

Pode mlejnem, 40. léta 20. století

Došková stodola paní Skutilové Za Humny, 40. léta 20. století

Koulovačka v dnešní Havlíčkově ulici, 30. léta 20. století

Autobusová doprava na dnešním Tyršově náměstí,  
40. léta 20. století

M. Balcar
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Základní škola se hlásí

Zdravíme Vás v krásném předvánočním čase s novinkami z naší mateřské 
školy.
V minulém čísle jsme Vás informovali o plánovaném projektu „Svatý Mar-
tin“. Probíhal v týdnu od 3. do 14. 11. a velice se vydařil. Děti z jednotli-
vých oddělení vyráběly velkého podzimního skřítka s lucerničkou, kterého 
pak společně vystavily ve spojovací chodbě mateřské školy (mezi hlavní 
budovou a školičkou). Další aktivitou byla jízda na koni, při které si všech-
ny děti prohlédly svět z jiného pohledu, ze sedla koně. Seznámily se s ko-
níkem Ferdou, kterému přinesly suchý chléb a jiné dobroty, které s rodiči 
po celý týden chystaly. 11. listopadu „přijely“ všechny děti na svém ručně 
vyrobeném papírovém koni na louku na břehu řeky Loučné za fotbalo-
vým hřištěm a pozdravily sv. Martina, zazpívaly mu společnou písničku 
a pochutnaly si na „roháčích“ (makových rohlíčcích). V dalších dnech se 
děti vydaly za pokladem sv. Martina a odměnou jim byl nalezený poklad 
v podobě perníkových koníčků.
Jako každý rok nás navštívila mikulášská družina. Mikuláš, čert a anděl 
přišli do všech oddělení, poslechli si písničky a básničky dětí a následně je 
obdarovali dobrotou v podobě mikulášského balíčku.

Od října jezdily naše děti do plaveckého areálu Hastrmánek na Dubině, 
kde se učily základům plavecké zdatnosti. V letošním roce byla tato mož-
nost nabídnuta i mladším dětem, proto byla organizace časově náročnější 
(plavání probíhalo od 3. října až do 5. prosince). Všem dětem se na plavá-
ní moc líbilo a za odměnu dostaly diplomy a drobné dárečky. 
V adventním čase se děti připravují na tradiční vánoční besídky (16.–17. 
prosince), pečou perníčky či vánočku, chystají přáníčka pro své blízké, vy- 
rábějí drobné dárečky a prožívají tuto atmosféru naplno. Vyvrcholením 
bude vánoční nadílka na třídách (v letošním roce 18. prosince), kdy si 
společně u vánočního stromečku poslechneme koledy, rozbalíme dárky 
od školkového Ježíška a budeme se těšit na společné chvíle se svou rodi-
nou v teple domova.
Tímto přejeme vám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobních 
úspěchů.                                                      Vaše mateřská škola Pohádka

Letošní prosincové počasí vůbec nepřipomíná nástup královny Zimy, ale 
advent je tu a blízko, blizoučko (slovy Erbena) Štědrý den. Je to svátek, na 
který se těšíme všichni, ti starší očekávají rozzářené oči malých dětí, děti 
již odpočítávají dny zbývající do Vánoc a všichni si přejeme strávit poslední 
dny v roce ve zdraví, štěstí, rodinné pohodě. Před svátečními dny ale mu-
síme dokončit úkoly, které ještě před námi leží, abychom s novými plány 
a nadějemi vstoupili do dalšího roku.
A co se u nás ve škole v tomto předvánočním čase děje?
Získali jsme pro školu certifikát Rodiče vítáni, který najdete u vchodu do 
školy. Splněním povinných kritérií jsme se zařadili mezi školy, které usi-
lují o co nejlepší spolupráci s rodiči. Kromě povinných kritérií splňujeme 
i mnoho dalších doporučených bodů programu. Můžete nás nalézt na 
mapě aktivních škol na adrese www.rodicevitani.cz.
Základní škola vyhlásila volby zástupců zákonných zástupců do Školské 
rady při ZŠ Sezemice na den 16. prosince 2014 od 15.30 do 18.30 hodin. 
Volby probíhají v den, kdy pořádáme ve škole konzultační odpoledne pro 
zákonné zástupce našich žáků.

Škola je partnerem projektu „Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga 
ve světě digitálního vzdělávání.“ V rámci partnerství proběhne pět školení 
pro pedagogické pracovníky, ti pro školní práci obdrží zdarma od Evrop-
ské unie pod stromeček moderní tablety.
A co žáci a učitelé? Samozřejmě na žáčky čeká i zkoušení, procvičová-
ní, opakování, protože po Vánocích už je jen krátká doba do klasifikace 
za první pololetí, ale škola a školní povinnosti jsou a budou proloženy 
mnoha zajímavými akcemi. 
V těchto dnech jsme vyhodnotili sběrové akce žáků. Sebrali 19 metrických 
centů kaštanů a žaludů, deset nejlepších sběračů bylo odměněno. Nejvíce 
nasbírali a skončili na prvních třech místech Natali Brutarová z 1. B, Jiří 
Štěpánek ze 4. A a Natalia Maria Collisová z 6. B.
Ve sběru papíru žáci odevzdali téměř 73 metrických centů starého papí-
ru. Opět bylo odměněno deset nejlepších sběračů. Nejvíce sběru přinesli 
Kryštof Borovička z 6. B, Nataly René Grossová z 5. B a Anna Klímová ze 
3. B. Jména dalších odměněných sběračů najdete na našich webových 
stránkách. Děkujeme všem dětem, i těm nejmenovaným, a jejich rodičům, 
že své děti při sběrových aktivitách podporují a pomáhají jim. Trochu nás 
ale mrzí, že mnozí jednotlivci se do akcí nezapojují, protože přinést něko-
lik kilo starého papíru (jsme přece zaplaveni reklamními letáky) by určitě 
nikomu neublížilo. A výtěžek ze sběrových akcí skončí zase zpátky u dětí.
Žáci si zpestřovali výuku českého jazyka exkurzemi do divadla, některé 
akce pro ně nachystaly pracovnice knihovny a jiné si nachystaly paní uči-
telky. Žáci na prvním stupni pracovali v rámci projektu Geomag s magne-
tickými stavebnicemi, proměnili se v architekty a stavitele krásných staveb. 
Možná jim to pomůže za několik let, až budou reálně přemýšlet o svém 
budoucím povolání. 
Obě sedmé třídy vyrazily vlakem do Muzea Policie ČR a také na Kavčí 
hory do sídla České televize. V muzeu měli pro děti připravený zajímavý 
program a v České televizi si žáci prohlédli natáčecí studia a také si vy-
zkoušeli konferování a práci s kamerou. Páté třídy se seznámily s krásami 
Prahy, potěšila je cesta na Petřín a návštěva zrcadlového bludiště, dále si 
prohlédly historická místa našeho hlavního města.
Radost nám udělali naši šachisté v Okresním přeboru školních družstev 
v šachu, který se konal ve Chvaleticích. Naše družstvo ve složení Petr Plíva, 
Matěj Komárek, Michal Hovorka a Jitka Pilná obsadilo nádherné druhé 
místo ze sedmi zúčastněných škol a postoupilo do krajského kola. Druž-
stvo mladších šachistů ve složení Václav Čeloud, Adam Hrádek, Daniel 
Rum a Lukáš Walder obsadilo hezké čtvrté místo.
Deváté třídy zhlédly film v německém jazyce s názvem Životy těch dru-
hých a týž den se zúčastnily preventivního programu Hrou proti AIDS, 
který pro žáky připravila Střední zdravotnická škola v Pardubicích.
Již tradičně se na naší škole konalo nejprve třídní a později školní kolo 
řečnické soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes. Žáci druhého 
stupně se velmi dobře připravili a zaujali porotu i své spolužáky pest-
rými a zajímavými tématy. Mezi jinými můžeme zmínit např. cestování, 
vzdělávání, sport, přátelství, šikanu, vliv médií apod. V nižší kategorii si 
nejlépe vedli tito žáci: V. Šimek (6. B), S. Doktorová a A. Luterová (7. A) 
a J. Čáslavský (7. A). V kategorii žáků 8. a 9. ročníků se nejlépe umístili: 
T. Dědek (9. A), M. Šebková a K. Řezníčková (8. A a 8. B) a A. Matúšů 
(9. B). Výhercům obou kategorií gratulujeme (J. Čáslavský a A. Matúšů) 
a přejeme jim mnoho úspěchů v regionálním kole v Pardubicích.
Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili školního kola soutěže Olympiáda 
v českém jazyce, kde si mohli porovnat své znalosti naší rodné řeči. Dva 
nejúspěšnější postoupí do okresního kola.
Ve středu 3. prosince proběhla na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích 
jazykově-umělecká soutěž nazvaná „5 jazyků na pódiu“. Naši školu repre-
zentovala žákyně 9. B Adéla Jakoubková. Za perfektně zazpívanou píseň 
v anglickém jazyce „All of Me“ od Johna Legenda s klavírním doprovo-
dem paní učitelky Mgr. Radky Svatoňové získala ve své kategorii 1. místo. 
Porota hodnotila především jazyk, přirozený hlas a dovednost zaujmout.

Zprávy z mateřské školy
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myslivecké sdružení

naši čtyřnozí kamarádi…

Radost dětem vždycky udělá příchod Mikuláše, andělů a čerta. V pátek 
5. prosince v dopoledních hodinách navštívili i naši školu a zjistili, jak to 
u nás vypadá s učením a kázní na prvním stupni. Potom si vzali na pomoc 
žáky devátých tříd, se kterými zorganizovali soutěžní program pro děti ze 
školní družiny. Děti obdržely kartičky s předepsanými devíti disciplínami, 
které musely úspěšně splnit. Na závěr obdržely sladkou odměnu. Všichni 
si program užili. Děkujeme žákům, kteří se na přípravě a realizaci akce 
podíleli.
Dne 10. a 11. prosince proběhl na naší škole celoškolní projekt zaměře-
ný na první pomoc. Žáci měli možnost vidět ukázky dětí ze zdravotnic-
kého kroužku, pracovník ČČK je instruoval o nejdůležitějších zásadách 
první pomoci a při interaktivním programu se naučili, jak účinně zasáh-
nout v případě potřeby. Měli možnost si vyzkoušet náročnost resuscitace 
a ošetření různých zranění.
Děti ze školní družiny oslavily Halloween ve strašidelných kostýmech, 
zároveň navštívily temný zámek, který byl vyzdoben pavouky, netopýry, 
panenkami monster high nebo kostrou ducha Ruprechta. Zámkem je pro-
vázel kouzelný duch, který jim vyprávěl, jak se mu na zámku kdysi žilo. 
Dále také navštívily vánoční výstavu na Hrádku u Nechanic, prohlédly si 
zámecké komnaty, tradiční vánoční výzdobu a poznaly zvyklosti u české-
ho vánočního stolu. Celý prosinec byl prostoupený akcemi, které dětem 
zpříjemňovaly čekání na Ježíška. 

Jménem celé školy přejeme všem čtenářům klidné prožití vánočních svát-
ků a mnoho štěstí, zdraví a pohody v novém roce. 
Více informací o činnosti školy najdete na www.zssezemice.cz.

Mgr. Stanislava Plecháčková

aKce pěvecKého sborU
Začal adventní čas a s ním také vystoupení našeho pěveckého sboru Rol-
nička. V úterý 2. 12. jsme si zazpívali vánoční koledy společně s klienty 
denního stacionáře Slunečnice v Pardubicích. Akce proběhla v kostele 
Nejsvětější Trojice od 17.00 hodin. V sobotu 6. 12. večer jsme vystoupili 
u sezemické radnice před slavnostním rozsvícením vánočního stromu. 
Další akce nás však ještě čekají. V pátek 19. 12. zazpíváme v Dětském 
centru Veska a v neděli 21. 12. se zúčastníme vánočního koncertu zpěvá-
ka Bohuše Matuše v sezemické radnici.
Vše vyvrcholí ve čtvrtek 25. prosince v sezemickém kostele. Od 17.00 
hodin se zde koná tradiční vánoční koncert našeho pěveckého sboru. 
Tentokrát bude o to slavnostnější, že se koná u příležitosti 20. výročí pě-
veckého sboru Rolnička. Těšíme se na všechny absolventy sboru, které 
tímto srdečně zveme.                                                    Mgr. R. Svatoňová

– radost, starost, ale i zodpovědnost…
Jsou před námi vánoční svátky a Nový rok – dny plné rachejtlí a ohňo-
strojů. Naše zvířátka většinou ale neprožívají díky tomu moc pohodové 
období. Mají totiž více než 10x citlivější sluch než lidé. Mezi zvířaty jsou 
sice jedinci, kterým se rachejtle líbí. Ale těch je opravdu velice málo. Pro-
to se snažte své miláčky zajistit hlavně na dvorku i na procházkách tak, 
abyste vy i strážnici Městské policie měli co nejméně starostí. Poraďte se 
případně i se svým veterinářem. Pokud byste i přesto měli svého kamará-
da hledat, první kontakt by měl být právě na Městskou policii, případně 
vedení okolních obcí, na útulky a veterinární lékaře. Velkým a účinným 
pomocníkem při hledání je i facebook. Podařilo se nám díky němu vypát-
rat a předat psa majiteli také i do hodiny.
Stejně tak nebuďme lhostejní, pokud se do naší blízkosti dostane nějaká 
ta ztracená zvířecí dušička. Kontaktujte opět nejbližší Městskou policii.
V předešlých číslech Sezemických novin jsme už několikrát upozorňovali 
majitele psů na dodržování čistoty na veřejných plochách a chodnících. 

Situace se bohužel nijak nezlepšuje a stále jsme občany města upozorňo-
vání na tuto nepříjemnost. 
Víme, že většina z vás využívá schránek na psí exkrementy. Na ty, kteří 
tak nečiní, je třeba ale upozornit. Nebuďme proto lhostejní na stále se 
opakující případy a kontaktujme Městkou policii. Nejhorší situace je oko-
lo Domů s pečovatelskou službou a na sídlištích. Zde by si měli majitelé 
nechat rozhodně své mazlíčky na vodítku. Jen tak bezpečně zjistí, zda 
jejich pejsek nekonal potřebu. Pamatujme, že veřejná prostranství města 
a obcí nejsou veřejnými toaletami pro vaše psy. Chraňme si naše společné 
prostory. 
Dovolím si touto cestou poděkovat za maximální vstřícnost a skvělou 
spolupráci samotné čtveřici našich sezemických strážníků. Mnohdy i nad 
rámec svých pracovních povinností se snaží najít majitele a co nejdříve psa 
předat. Za celý rok jich je víc než padesátka. 
Díky skvělé práci zaměstnanců naší technické skupiny dostávají zatoulaní 
pejskové vánoční dárek v podobě tří velkých zateplených kotců. Pejsko-
vé, kteří budou tedy nuceni využít nechtěně našich „hotelových služeb“,  
rozhodně nebudou strádat. I tak jim ale nic na světě nenahradí jejich 
vlastní pelíšek a lásku jejich páníčka. Přejme si, aby se u nás zdrželi oprav-
du jen na chvíli. 

Marie Schillerová, radní města Sezemice

z historie i soUČasnosti myslivecKého sdrUžení sezemice
V Sezemických novinách č. 1/2014 se objevila také zmínka o 65. výročí  
založení místní myslivecké společnosti. Dovoluji si tuto informaci trochu 
rozšířit tímto příspěvkem. Založení spolku sezemických myslivců samo-
zřejmě předcházel vznik Československé myslivecké jednoty v dubnu 
1923. To ovlivnilo myslivce, tehdy převážně vlastníky a nájemce honiteb, 
k zakládání mysliveckých spolků. Také na Pardubicku byl založen Lovecký 
klub, který je možno chápat jako předchůdce dnešního Okresního mys- 
liveckého spolku. Ve dnech 14. a 15. září 1924 z popudu tehdejšího 
správce Telegrafie pana Hartmana se konaly v revírech továrníka Josefa 
Prokopa v Bělobranské dubině podzimní zkoušky ohařů. Jejich velmi zda-
řilý průběh dal podnět k ustavení Loveckého klubu Pardubice. Již 7. října 
se sešla přípravná komise v počtu 13 pánů myslivců, kde byly vypracovány 
spolkové stanovy později schválené výnosem zemské politické správy. Val-
ná hromada 8. dubna 1925 za účasti 29 vlastníků a nájemců honiteb (re-
vírů) schválila vše potřebné a zvolila řídící výbor spolku. Prvním předsedou 
tehdejšího spolku byl zvolen JUDR. J. Tichý – právní rada okresní správní 
komise. Následně 11. února 1926 se Lovecký klub Pardubice po projed-
nání náležitostí začleňuje do Českomoravské myslivecké jednoty. Bohatá 
činnost klubu pokračovala a byla přerušena až druhou světovou válkou, 
po roce 1945 trvala až do vydání nového zákona o myslivosti v roce 1947, 
kdy se později začaly ustavovat Lidové myslivecké společnosti.
U nás v Sezemicích se první schůze myslivecké společnosti konala  
24. července 1948 v hostinci U Kořínků za účasti těchto členů: pánové  
Hrdý, Pánek st., Pánek ml. (jediný dodnes žijící zakládající člen), Pulpán, 
Dufek, Fuksa, Horáček, Matys, Tichý. Omluveni byli pánové Klapka,  
Řehounek a Skala. Počáteční členská základna v počtu 12 se později zača-
la rozrůstat, časem došlo ke sloučení se sousedními mysliveckými spolky, 
nejprve s Lukovenským a později i s kladinským. Velmi obtížně lze srovná-
vat myslivecké hospodaření v počátcích našeho spolku se současností. Pa-
mětníci si ještě možná vybavují hony na kdysi hojné koroptve, zvěř, která 
je dnes v přírodě kriticky ohrožená a na pokraji vymizení, na velké výřady 
při honech na zajíce a bažanty. Naopak počty srnčí zvěře nebo divokých 
prasat tehdy zdaleka nedosahovaly dnešních stavů. 
Dnes už to zní neuvěřitelně, ale například ještě v roce 1978 bylo v seze-
mickém revíru uloveno 408 bažantů 379 zajíců a dalších 123 živých za-
jíců odchyceno a exportováno do zahraničí. Jedna věc ale zůstává pořád  
neměnná. Myslivost, to byla a stále je především celoroční a nikdy ne-
končící práce každého člena při péči o přírodu a volně žijící zvěř. Jedinou 
odměnou pro nás jsou ty tři nebo čtyři podzimní hony,i když dnes už spíše 
než lov se jedná o společné vycházky. A určitě nikomu nevadí, že počty 
ulovené zvěře nedosahují většinou ani desetinu z výše uvedených čísel. 
V současné době má Myslivecký spolek Sezemice 24 aktivních členů, 
máme ve svých řadách nejen dlouholeté zkušené myslivce, ale i dostatek 
mladých. Vážíme si pomoci a spolupráce ze strany města a také přízně 
všech, kteří nevidí v myslivcích pouze „střelce na živé cíle“, jak bývá bohu-
žel někdy prezentováno. Naší předkové prováděli myslivost zodpovědně 
a jsem přesvědčen, že tak se staví k výkonu práva myslivosti i převážná 
většina českých myslivců.

Za pomoc při tvorbě tohoto příspěvku děkuji panu Jaroslavu Dufkovi.
Miroslav Jeník



Co si musí dívka, která chce dosáhnout takových úspěchů, odepřít? 
Omezuješ například nějak jídelníček?
Pokud zrovna nemám před závody, tak jím úplně normálně. Ve volném 
čase, kterého ale moc není, si jdu třeba zaběhat se psem. Pokud mám 
ale před závody, tak určitě musím ve většině případů hubnout, abych se 
dostala na požadovanou váhu, což někdy znamená také nejíst a nepít 
vůbec klidně i celý den. S váhou se dá hýbat sportem, ale já to skoro vždy 
nechávám na poslední chvíli.

Jak často trénuješ a jak vyplňuješ zbylý čas?
Trénuji dvakrát týdně, hodinu v pardubickém klubu Macák’s gym na Du-
bině pod vedením skvělého trenéra Petra Baleje. Ve zbylém čase se učím 
a trávím čas s rodinou. Moje mladší sestra mi teď na mistrovství světa moc 
fandila a já doufám, že jí to budu jednou moci oplatit, i když ona je spíš 
na hudbu a tanec.

Rozhovor spolu připravujeme pro Sezemické noviny a já vím, že 
tady bydlíte s rodinou dva roky. Zeptám se proto, co Sezemice?
Proti Pardubicím, kde jsme bydleli, musím říct, že je to takové menší měs-
tečko. Je tady klid a je tu čisto, nic víc o nich zatím říct nemůžu. Zatím 
jsme v období seznamování, objevování a to i kamarádů. Byli jsme se 
s rodiči letos podívat na čarodějnicích, na hřišti a chystáme se na roz-
svícení Vánočního stromečku. Od pořadatelů jsem také dostala pozvání 
na předávání cen nejlepším mladým sportovcům Sezemic, kde bych ráda 
ukázala něco z thaiboxu.

Nakonec se zeptám: Co tvoje cíle a přání do budoucna?
Do budoucna bych se jistě chtěla dál věnovat tomuhle sportu, a pokud 
to půjde, stát se mistryní světa v kategorii WAKO, která je stejně náročná 
jako WKF, ale jedná se o prestižnější organizaci. Vlastně teď ani jiné cíle 
nemám. A přání? Tak pod stromeček helmu a chrániče, ale určitě by mě 
potěšil třeba i nový mobil, nebo něco hezkého na sebe…

Dopila jsem čaj a ještě chvilku jsem si povídala s dívkou, která je trojná-
sobnou mistryní ČR, má titul více mistryně Evropy a nyní se stala dvojná-
sobnou mistryní světa. 
Dívkou, která bojovala na Galavečeru bojovníků v pražské Lucerně, kde 
si potřásla rukou třeba s Danielem Landou, kterého její výkon velice  
nadchl. Jejich setkání se i díky poslednímu vítězství podařilo realizovat 
také na jeho turné v Pardubicích. Je opravdu výjimečná a mně bylo velkou 
ctí poznat ji a její rodinu. Věřím, že Vy všichni jí spolu se mnou budete 
držet palce v jejích dalších zápasech. 

A nezapomeňte, pokud chcete Fínu vidět „v akci“, těšíme se na Vás  
28. 1. 2015 v sále Sezemického domu.

Za celou rodinu Buchtových i za sebe Vám všem krásné a pohodové  
Vánoce. 

Petra Procházková

marina josefína buchtová – dvojnásobná mistryně světa v thaiboxu
Je pondělní podvečer a já stojím před domem rodiny Buchtových, abych 
se seznámila s dívkou, která se stala v listopadu tohoto roku dvojnásob-
nou mistryní světa v thaiboxu WKF. Usměvavá maminka mě vítá v advent-
ně vyzdobeném obýváku, kde už na mě čeká ona, dvanáctiletá členka 
klubu Macak’s gym Pardubice, Marina Josefína Buchtová, dvojnásobná 
mistryně světa. Na první pohled skromná a drobná dívka mi podala ruku, 
prozradila mi, že kamarádi z klubu jí říkají Fíno a že jejím vzorem je Alena 
Holá – nejlepší Česká thaiboxerka. A já jsem se za Vás ještě zeptala:

Sport

prosport sezemice
Pro závodníky Prosportu Sezemice již naplno začala zimní příprava, a tak 
se již definitivně přesunuli z vody na souš. Přes zimu se budou věnovat 
převážně běhu, plavání, posilování a pádlování ve speciálním pádlovacím 
bazénu.
V rámci zpestření tréninků se náš klub zúčastnil 69. Mikulášského běhu 
na Bradech, který každoročně pořádá atletický klub z Jičína. Děti tak 
mohly poměřit své běžecké dovednosti se závodníky věnujícími se atleti-
ce a orientačnímu běhu. Na nejmenší děti, pro které byly určeny závody 

s hromadným startem, čekal v cíli Mikuláš s čertem a andělem. Větší zá-
vodníci startovali intervalově. S kopcovitou a hlavně blátivou tratí se všich-
ni vypořádali výborně, byť s několika drobnými pády rovnou do bahna. 
Odměnou všem byl dobrý oběd v hospodě U Rumcajse.
V Prosportu Sezemice se nevěnujeme pouze sportu, ale pořádáme i různé 
kulturní akce. Na tradičním Zavírání vody, které se konalo 15. listopadu, 
se sešla spousta příznivců kanoistiky nejen ze Sezemic, ale také z Kada-
ně, Ostrožské Nové Vsi a Litovle. Jedlo se, pilo se, tančilo se, nechyběla 
bohatá tombola a raut.
V sobotu 6. prosince se početná výprava dětí a rodičů vydala na výlet do 
Prahy. Cílem bylo Národní divadlo, kde byla předem domluvená prohlídka 
celého divadla i s průvodcem. Ráno na nádraží v Pardubicích se nako-
nec sešlo kolem 30 lidí. Ledovka z elektrického vedení již naštěstí odtála, 
a tak jsme do Prahy dorazili kupodivu včas. Příjemnou procházkou jsme 
se přesunuli k divadlu, kde na nás již čekal průvodce, který nám ukázal 
všechna zákoutí divadla. Poté jsme se tramvají přesunuli na náměstí Míru, 
kde proběhlo občerstvení, svařák pro dospělé, čaj pro děti. Pokračovalo 
se na Staroměstské náměstí, kde si všichni dosyta užili adventní atmosfé-
ru a hlavně nekonečné zástupy turistů. Odtud se pak pokračovalo zpět 
na nádraží a hurá domů. 
Všichni se již těší na tradiční předvánoční turnaj ve stolním tenise, který 
proběhne poslední víkend před Štědrým dnem. Pro děti bude připravena 
besídka a ti, kteří byli celý rok hodní, se mohou těšit i na nějaké dárečky.

Prosport Sezemice přeje všem krásné Vánoce a hodně štěstí do nového 
roku!

Pět otázek Pro „Sezemáka“

Fíno, od kolika let trénuješ a jak ses vůbec k tomuto sportu dostala?
Trénuji od svých sedmi let a ke sporu mě přivedl taťka. Viděl tenhle sport 
v televizi, a tak jsme to šli zkusit. Sport mě zaujal natolik, že jsem u něj 
zůstala. Taťka je můj největší fanoušek spolu s mou mladší sestřičkou. 
Mamka vždycky říká, že jak budu mít zlomený nos, tak končím. Naštěstí 
se tak ještě nestalo…



sportovní KynoloGie
sportovní kynologie – mistrovství světa belgických ovčáků
Mistrovství světa belgických ovčáků se konalo 28. 5.–1. 6. 2014 ve fin-
ské Tuusule. Účastnilo se ho 28 zemí celého světa a celkem tedy 95 zá-
vodníků, kteří představovali špičku současné světové kynologie. Česká 
republika byla zastoupena 6 účastníky, z nichž hned 3 reprezentanti jsou 
členy naší kynologické organizace ZKO Sezemice. Po splnění vysoce obtíž-
ných kvalifikačních podmínek se to podařilo Martinu Plecháčkovi se psem 
Antrax Ostraryka, Ditě Finsterle s fenou Forta Marko Gero a Michaele 
Kuncové se psem Jaguar de Alphaville Bohemia. Mistrovství světa bel-
gických ovčáků patří k nejnáročnějším kynologickým soutěžím na světě. 
Po absolvování prvního kola, které je tvořeno stopou, poslušností a obra-
nou, postupuje 20 nejlepších závodníků do druhého kola, kde musí opět 
podstoupit disciplíny poslušnost a obranu. Velkým úspěchem je proto 
postup všech našich členů do první dvacítky. Michaela Kuncová obsadila 
nádherné 11. místo s celkovým součtem 459 bodů (1. kolo: 91/91/96;  
2. kolo: 85/96). Na 12. místě se se stejným celkovým součtem 459 bodů 
(1. kolo: 95/90/93; 2. kolo: 91,5/89,5), ale nižším bodovým ohodno-
cením v druhém kole obrany se umístil Martin Plecháček. Dita Finsterle 
s celkovým počtem 450,5 bodů (1. kolo: 99/86/90; 2. kolo: 88,5/87) 
vybojovala krásné 18. místo. Díky jejich skvělým výsledkům se ze všech  
28 zemí umístila Česká republika na výborném třetím místě.

sportovní kynologie – mistrovství České republiky všech plemen
Mistrovství České republiky všech plemen psů probíhalo 28.–29. 6. 2014 
v Chanovicích. Celkem se účastnilo 42 závodníků z celé České republiky 
a za naši ZKO Sezemice se kvalifikovala Michaela Kuncová se psem Jaguar 
de Alphaville Bohemia, Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn, 
Martin Plecháček se psem Antrax Ostraryka, Karolína Kristová s fenou 
Jimmie Duffmar, Beáta Štýbrová s fenou Juki Tarkatan, Roman Šťastný 
se psem Apollo Glitch, Martin Slovák se psem Aki Ostraryka a dále pak 
Šárka Konířová s fenou Donna Zlatý Keram. Všichni závodníci ZKO Seze-
mice předvedli výborné a přesné výkony, z čehož vyplynulo i jejich nád-
herné umístění. Martin Plecháček vyhrál s celkovým počtem 290 bodů 
(98/93/99) z maximálně možných 300 bodů a stal se tím mistrem repub-
liky. Odvezl si také ocenění za nejlepší obranu. Hned za ním se na druhém 
místě umístila Michaela Kuncová se stejným celkovým součtem 290 bodů 
(97/96/97), ale nižším bodovým ohodnocením v kategorii obrana, která 
získala i ocenění za nejlepší poslušnost. Oba závodnici se tak kvalifikovali 
na mistrovství světa všech plemen psů, které se tento rok koná ve švéd-
ském Malmö. Na pěkném 8. místě se potom umístila Karolína Kristová 
s celkovým počtem 282 bodů, na 13. místě Beáta Štýbrová s 276 body, 
17. místo obsadil Roman Šťastný s 270 body a 22. místo získal Martin 
Slovák s celkovým součtem 267 bodů. Jitka Krupičková a Šárka Konířová 
byly nuceny ze zdravotních důvodů odstoupit. 

sportovní kynologie  
– mistrovství České republiky německých ovčáků
V letošním roce se mistrovství konalo v Suchdole nad Odrou ve dnech  
11.–13. 7. 2014 a účastnilo se ho 51 závodníků. Za ZKO Sezemice do zá-
vodu nastoupili 2 závodníci: Karolína Kristová s fenou Jimmie Duffmar a De-
nisa Šafářová se psem Orty Vikar. Karolína Kristová se umístila na nád-
herném 5. místě a splnila tím kvalifikaci na mistrovství světa německých 
ovčáků. Celkově dosáhla vynikajících 281 bodů (99/95/87) z maximální 
možného počtu 300 bodů. D. Šafářová odstoupila ze zdravotních důvodů.

sportovní kynologie – mistrovství světa Fci
Mistrovství světa FCI je určené pro všechna plemena psů a letošní rok  
byla jeho pořadatelstvím pověřeno Švédsko. Konalo se 11.–14. 9. 2014 
v Malmö. Za Českou republiku bylo vybráno celkem 6 reprezentantů, kteří 
museli absolvovat velmi náročné kvalifikační soutěže. O to větším úspě-
chem je, že 2 z těchto reprezentantů pocházeli ze ZKO Sezemice. Jednalo 
se o Martina Plecháčka se psem Antrax Ostraryka, který se kvalifikoval jako 
CZ-01 a Michaelu Kuncovou se psem Jaguar de Alphaville Bohemia, která 
se kvalifikovala jako CZ-02. ZKO Sezemice měla svého zástupce i ve slo-
venské reprezentaci, kam se kvalifikovala jako SK-04 naše členka Michaela 
Kollárová se psem Taxi Vikar. Mistrovství se účastnilo 37 zemí a celkem 
123 závodníků, kteří představovali nejlepší psovody celého světa. Všichni 
naši závodníci předvedli skvělé a profesionální výkony. Martin Plecháček 
se umístil na úžasném 2. místě s celkovým počtem 281 bodů (93/94/94) 
a stal se tak vícemistrem světa. Tímto výsledkem se umístil nejlépe z celé-
ho českého reprezentačního týmu a jeho umístění je nejlepším výsledkem 
České republiky na mistrovství světa všech plemen za několik posledních 
let. Michaela Kollárová pak obdržela 269 bodů (90/95/84), což zname-
nalo celkově 34. místo a Michaela Kuncová vybojovala výborné 52. místo 
s celkem 260 body (85/85/90). Výsledky našich závodníků ze ZKO Seze-
mice jasně potvrzují vysokou úroveň kynologie v Sezemicích, a to nejen 
na úrovni České republiky a Slovenska, ale také na úrovni světové. 

sportovní kynologie – mistrovství světa německých ovčáků
Mistrovství světa německých ovčáků se konalo ve francouzském Hague- 
nau ve dnech 8.–12.10. 2014. Celkem se ho účastnilo 131 závodníků 
z 21 zemí světa. Za naši ZKO Sezemice se kvalifikovaly dvě závodnice. 
Za Českou republiku splnila kvalifikaci Karolína Kristová s fenou Jimmie 
Duffmar a za Slovensko se kvalifikovala Michaela Kollárová se psem Taxi 
Vikar. Michaela Kollárová obsadila v této náročné soutěži nádherné 17. 
místo s celkovým součtem 279 bodů (85/96/98). Karolína Kristová poté 
získala velmi pěkné 87. místo s celkovým součtem 253 bodů (81/88/84).

sportovní kynologie 
– mistrovství České republiky belgických ovčáků
Posledním závodem letošního roku bylo Mistrovství České republiky 
belgických ovčáků, které se konalo ve dnech 17.–19. 10. 2014 v Horní  
Bříze. Celkem se ho účastnilo 32 závodníků, z nichž 9 závodníků bylo ze 
ZKO Sezemice a to: Martin Plecháček se psem Antrax Ostraryka, Michae- 
la Kuncová se psem Jaguar de Alphaville Bohemia, Jaroslava Kadlecová 
s fenou Anita Andraste Bergerbel, Martin Slovák se psem Aki Ostraryka, 
Beata Štýbrová s fenou Juki Tarkatan, Jitka Krupičková se psem Barney 
Lebensborn, Katarína Vargová se psem Abraxas Fire Fox Kapanga, Karel 
Dušek se psem Veneur de Alphaville Bohemia a Michaela Krupková se 
psem Elwis Lebensborn. Všichni naši závodníci podali v těžké konkurenci 
nádherné výkony, které svědčí o jejich budoucím růstu. Martin Plecháček, 
který po celý rok podává vynikající a velmi vyrovnané výsledky, se umístil 
na nádherném druhém místě s celkovým součtem 290 bodů (98/96/96). 
Michaela Kuncová obsadila 9. místo s 271 body a vyhrála pohár za nej-
lepší obranu. Jitka Krupičková pak obsadila 10. místo, Michaela Krupková 
11. místo, Martin Slovák 14. místo, Karel Dušek 22. místo, Beata Štýbro-
vá 23. místo a Katarína Vargová 24. místo. Jaroslava Kadlecová bohužel  
soutěž nedokončila. Po tomto závodě byla vyhlášena reprezentace pro 
Mistrovství světa belgických ovčáků, kam postupuje za ZKO Sezemice 
jako CZ-03 Martin Plecháček a CZ-06 Michaela Kuncová. Letošní rok byl 
pro ZKO Sezemice jedním z nejúspěšnějších. Vyhráli jsme Mistrovství re-
publiky všech plemen, získali jsme titul vicemistra na Mistrovství světa 
všech plemen, 11., 12. a 18. místo na Mistrovství světa belgických ovčáků 
a 17. a 87. místo na Mistrovství světa německých ovčáků. Máme také 
řadu vítězství a umístění z dalších vrcholových závodů. Za tyto výkony  
patří poděkování nejen všem členům ZKO Sezemice, kteří se podílejí na 
výcviku a pomáhají závodníkům, ale také městu Sezemice za jeho pod- 
poru a poskytnutí zázemí.

www.sezemice.cz 13
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střelecKý KlUb sezemice
Je měsíc říjen a pomalu se blíží konec malorážkové sezony. Na palebných 
čarách je už střelcům často pořádná zima, ale oni pokaždé vytrvají a zá-
vod dokončí. I v Zábřehu na Moravě 5. října nebylo žádné teplo. T. Čihák 
vystřílel v disciplíně LM 60 ran – muži – 2. místo. V ženách a dorostu se 
K. Procházková umístila na 3. místě, J. Adamová na pátém a J. Čech na 
dvacátém sedmém místě.
Na domovské střelnici v Sezemicích se 11.10. odstřílel poslední letošní 
závod „sezemický podzim“ – sportovní pistole 30 ran. Z 19ti závodní-
ků si nejlépe vedli a 1. místo obsadili – v mužích J. Forman – 280 bodů 
a v ženách S. Hozáková – 281 bodů. Se slušným výsledkem – 271 bodů 
se T. Rotrekl umístil na třetí příčce, na páté skončil F. Čihák, šesté J. Straka, 
deváté V. Hájek, jedenáctý byl O. Kamenický a dvanáctý V. Ouzký.
Velké překvapení nám připravil J. Novák. Palné zbraně na chvíli vymě-
nil za tichou sportovní kuš. A jelikož mu střelba z kuše šla, zkusil štěstí  
25. 10. v Brně na mistrovství Čr ze sportovní kuše. V juniorské kate-
gorii vystřílel pěkné 3. místo. V ten samý den 25.10. se na střelnici v Luži  
uzavřel vícekolový malorážkový závod „lužický dědek“. Celkovým vítě-
zem se stala S. Hozáková.
A teď už hupky dupky do teplých hal a tělocvičen. Na rozjezd vzduchov-
kové sezóny uspořádal ostravský trenér pan Tomeček 25.–26. 10. kratičké 
dvoudenní soustředění na naší střelnici. Jeho snahou bylo, aby se co nej-
dříve vychytaly případné chyby u střelců před velkými závody. Hned 9. 11. 
jsme se s panem Tomečkem opět setkali v Ostravě-Vítkovicích na soutěži 
„Grand prix jsb bohumín“ a do Liberce odvezl naše střelce na dvou-
denní závody „Grand prix nisa“ a „velká cena stráže“.
Všude se náš klub ocitá na předních místech výsledkových listin, např. 
v Ostravě obsadil F. Rotrekl ve své kategorii a disciplíně 4. místo a L. Hro-
bařová 5. místo. V Liberci, i přes velkou konkurenci, si L. Hrobařová vystří-
lela 2. místo, K. Procházková osmé a L. Vyhnálková deváté. 
Další sobotu 22. 11. se jedna skupina střelců rozjela na závody do Bran-
dýsa n./L. – Stará Boleslav a druhá skupina do Bystřice nad Pernštejnem. 
V Brandýse se konal závod „pohár starosty města“. Naši mladí i starší 
střelci zde předvedli perfektní výkony a také za ně byli náležitě odměně-
ni krásnými poháry, medailemi a drobnými dárky. Ve VzPu 30 ran vleže  
– starší žáci: F. Rotrekl – 299 bodů – 1. místo, L. Vyhnálková – 297 bodů – 
2. místo, J. Puhlovský – 297 bodů – 5. místo. Tito jmenovaní utvořili druž-
stvo a to získalo po součtu bodů nádherné 1. místo. Chválíme i mladší  
N. Lickovou a F. Rážka, kteří se také snažili o co nejlepší výsledky. Třinác-
tiletá L. Vyhnálková šlape na paty i starším soupeřkám. Dobře si vedla 
i v disciplíně VzPu 40 ran – dorost do 16ti let. Za 376 bodů se umístila na 
7. místě. Ve starším dorostu předvedla L. Hrobařová, že umí. Nádherný 
nástřel 390 bodů ji vynesl na 2. příčku a do sbírky ji přibyla stříbrná me-
daile a pohár. K. Procházková skončila na dvanáctém místě s 370 body.
Na střelnici v Bystřici nad Pernštejnem jsme ještě nikdy nestříleli, a tak dru- 
há skupila jela do neznámého prostředí. Ale vůbec se v něm neztratila 
a bodovala i tady. V pistolové disciplíně VzPi 40 – ženy a dorost nastří- 
lela nejlépe S. Hozáková – 363 bodů – 1. místo. Začínající mladý pistolář  
R. Rážek se prostě urval a 265 bodů ho vyneslo na 2. místo. Slušný nástřel 
měl i O. Kamenický. Za něj si odnesl bramborové 4. místo. V mužské kate-
gorii si J. Novák vystřílel 2. místo nástřelem 578 bodů, J. Čech byl třináctý. 
Jediná naše zástupkyně v ženské kategorii J. Adamová obsadila 8. příčku. 
Je velice zajímavé, že na těchto závodech byli naši dva střelci J. Čech  
a J. Adamová nejstaršími závodníky, kteří se postavili proti o hodně mlad-
ším soupeřům a dokonce je i porazili. 

V druhé polovině letošního roku jsme s třemi našimi nejstaršími členy 
oslavili jejich narozeniny. Pan Vladimír Holub a Bohoušek Teplý slavili  
80 let a pan Jiří Čech 85 let. Ještě jednou jim přejeme hodně zdraví a sil 
do dalších let.
A na závěr všem přejeme krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a mnoho 
sportovních úspěchů v roce 2015.                                       SSK Sezemice

7. roČníK memoriálU petra jelínKa
V pátek 14. listopadu 2014 uspořádal místní Spolek omrzelců již 7. ročník 
Memoriálu svého 1. prezidenta Petra Jelínka v sálové kopané.
Jak již je v posledních ročnících dobrým zvykem, turnaje se účastnili fotba-
listé napříč třemi generacemi. Slavnostní výkop provedl starosta Sezemic 
Martin Staněk.

O bezchybnou organizaci memoriálu se postaral Oldřich Ševčík. Jeho po-
čínání nám nedalo nevzpomenout na jeho tátu, který fotbalem žil. O ví-
tězství v letošním 7. ročníku bojovalo 19 hráčů zařazených do čtyř druž-
stev. Vítězem se stalo družstvo ve složení Petr Vlasák, František Plaček, 
Martin Srazil, Radek Srazil, Ivo Ender a Tomáš Cinkán. Nejlepším střelcem 
turnaje byl František Plaček se 7 vstřelenými brankami.

Ozdobou letošního ročníku bylo i družstvo sestavené pouze z Jelínků  
– Petra, Pavla, Davida a Michala, které se umístilo na 2. místě.
Táta a děda by z nich měl určitě radost.

M. Balcar

Fotbalový klub tJ Spartak Sezemice děkuje všem svým  
fanouškům za projevenou podporu v tomto roce. Věříme, že i v jarní 
části budeme úspěšně sbírat body a že nám v tom zase pomůžete. 
Přijďte fandit i se svými ratolestmi. Pokud by měly chuť hrát fotbal 
i děti, rádi je v našich mládežnických oddílech přivítáme.

Vám všem přejeme pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok 
2015.

Petr Málek, předseda fotbalového klubu TJ Spartak Sezemice
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce

ServiS plynových kotlů

Vít Centner

533 22 Býšť 150  tel.: 736 250 202

e-mail: vit.centner@seznam.cz

Zveme občany a příznivce sportu na „Vyhlašování nejlepších sportovních 
talentů“ za  rok 2014, které se bude konat ve středu dne 28. 1. 2015 
v sále Sezemického domu od 17.00 hodin.

Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá
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Sport pro všechny – roZpIS cvIČenÍ 2015

oddíl platba Den Čas cvičitel
rodiče a děti 2–3 roky 300 Kč roční středa  9.20–10.20 hod. Barbora Krejčíková
rodiče a děti 3–6 let 300 Kč roční čtvrtek 17.00–18.00 hod. Tereza Srazilová
žactvo 6–9 let 300 Kč roční pondělí 17.00–18.30 hod. Anna Remešová
dívky od 9 let 300 Kč roční čtvrtek 17.00–18.00 hod. Anna Remešová
chlapci 300 Kč roční pátek 17.00–18.30 hod. Jan Remeš
aerobik a kondiční cvičení 400 Kč půlroční pondělí 18.30–19.30 hod. Eva Holečková
aerobik a kondiční cvičení 400 Kč půlroční středa 19.30–20.30 hod. Romana Jakoubková
aerobik a kondiční cvičení 400 Kč půlroční čtvrtek 19.30–20.30 hod. Renata Málková
taneční aerobik – od 7 let 300 Kč roční neděle 15.00–16.00 hod. Martina Ptáčková
taneční choreografie – pro pokročilé 600 Kč roční neděle 16.00–17.00 hod. Martina Ptáčková
zdravotní cvičení 300 Kč půlroční úterý 18.30–19.30 hod. Martina Ptáčková
relaxační cvičení 500 Kč roční úterý a pátek 17.00–18.00 hod. Jana Levinská
muži mladší 1000 Kč roční úterý 20.00–21.00 hod. Petr Vlasák
muži starší a mladší pátek 19.30–21.00 hod. Martin Valenta
florbal neděle 18.30–20.00 hod. Jan Brett
karate rodiče a děti 800 Kč roční středa 18.00–19.30 hod. Ivo Konečný
karate dospělí 800 Kč roční čtvrtek 19.00–20.00 hod. Ivo Konečný
dorost 200 Kč roční pátek 18.30–19.30 hod. Jaroslav Plecháč
hodinová platba   30 Kč

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice • více informací na tel. č.: 728 439 895 • web: spvsezemice.webnode.cz

tradiční novoroční setkánítradiční novoroční setkání

15.00 hodin – koncert dechového orchestru Živaňanka • novoroční občerstvení, vstupné zdarma…

ČTVRTEK 1. LEDNA 2015 – sáL sEzEmicKého Domu


