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Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a šťastné vykročení do roku 2017 přeje redakce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2017
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jménem zastupitelstva města i jménem svým.
V letošním roce se nám podařilo opravit chodník v Lukovně, na který jsme získali dotační titul
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, komunikaci z Počapel do Počápelských chalup, kde nás finančně
podpořil Pardubický kraj. Pokračujeme i v opravě kulturní památky č. p. 92 na Husově náměstí, opravujeme
místní komunikace a samozřejmě i chodníky.
Nejvýznamnější investicí v letošním roce byl nákup pozemků mezi Loučnou a Mlýnským potokem, kde se v následujících letech budeme snažit vybudovat odpočinkový, sportovní a relaxační park „Mlynářka“.
Poděkování za celoroční práci patří Městské policii, dobrovolným hasičům a zásahové jednotce, pracovníkům
technické skupiny města a v neposlední řadě i ostatním zaměstnancům městského úřadu, členům výborů
a komisí, které pracují pro vás, občany Sezemic.
Poděkování patří i všem, kteří se celý rok starali o naše děti v mateřské a základní škole. Myslím, že jejich práce
je rok od roku náročnější.
Velice si vážím i práce občanů a spolků, kteří se aktivně zapojují do dění v našem městě a přisloučených obcích,
ať již na poli kultury, sportu nebo dalších volnočasových aktivit.
Užijte si všichni krásné vánoční svátky a závěr letošního roku a do nového roku 2017 vykročte tou správnou
nohou.
Váš starosta města Sezemic, Martin Staněk

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o největší investici bez dotační podpory za posledních několik let, a to zakoupení téměř celého prostoru vymezeném fotbalovým hřištěm, Mlýnským náhonem a řekami Loučná
a Zadní Lodrantka, tedy prostorem začínajícím za drogerií Žoha a končícím u aquaduktu, prostoru, kterému říkáme pracovně „Mlynářka“. Jedná
se o jedinečný prostor prakticky ve středu města, do kterého je blízko ze
Zámostí, ze středu města i z ostatních částí města. Jednání byla započata
už za doby pana starosty Kopeckého, byla velmi komplikovaná, každý ze
4 bývalých vlastníků měl jiné požadavky a představy. Teprve v letošním
roce jsme našli společnou řeč, uzavřeli dohodu, schválili koupi v zastupitelstvu a tedy plácli si. Jsme si vědomi skutečnosti, že kupní cena nebyla zrovna nejnižší, ale hrozilo nebezpečí, že prostor koupí nějaký privátní
subjekt a pro občany Sezemic bude tento prostor navždy ztracen.
Co vedlo zastupitelstvo města k zaplacení 14 milionů korun za tento prostor a k zadlužení města úvěrem ve výši 10 mil Kč na následující 3 roky?
Je to jednoduché, tento prostor má velký potenciál, abychom postupně
naplnili vizi o sportovně rekreačním a oddechovém prostoru pro malé
děti, školáky, teenagery i seniory. Předpokládáme rekonstrukci stávajícího tréninkového fotbalového hřiště na druhé fotbalové hřiště s možností
využití širokou veřejností, vybudování nového multifunkčního hřiště pro
míčové hry, eventuálně dalších hřišť na straně jedné a vybudování odpočinkové a klidové zóny na straně druhé, kde by měl být prostor pro matky
s malými dětmi, pro vycházky i pro posezení seniorů. Předpokládáme,
že tento prostor budou využívat nejen děti z mateřské školky, školáci,
senioři z „babičkárny“, ale především všichni občané ze Sezemic a okolí.
V současné době jednáme o zpracování koncepce pro celý tento prostor
a jednáme o získání zbývajících několika menších pozemků.
Protože po Sezemicích kolují zaručené zprávy typu „jeden pán povídal,
že na „Mlynářce“ budou bytovky“ atd., tak doufám, že občané z tohoto
článku pochopí, co na „Mlynářce“ bude.
Nyní několik slov k zadlužení. Město přestože stále investuje, tak má poslední 4 roky pravidelně přebytek rozpočtu. V letošním roce jsme provedli rekonstrukci komunikace v Počapelských Chalupách, rekonstrukci
komunikace na cyklostezku Počapelské Chalupy – Počaply, nový chodník
v Lukovni, statické zajištění objektu 92 na Husově náměstí, nyní probíhá
budování nové komunikace v Počapelské ulici a další menší akce. Zaplatili
jsme částku ve výši 4 miliony Kč z kupní ceny za „Mlynářku“, a přesto
nám do dalšího roku zbývá více peněz, než je naše zadlužení. Úvěrové
podmínky byly natolik výhodné, že jsme s úvěrem vůbec neváhali. Pro příští období počítáme s rekonstrukcí chodníků v ulicích Pardubická a Mezi
mosty až po most přes Mlýnský náhon, v Masarykově ulici od pošty směrem na Rokytno, ve Veské a v Dražkově, vybudování nové komunikace
ve Veské, rekonstrukcí hasičské zbrojnice a veřejného osvětlení, dokončení rekonstrukce školy, revitalizací prostoru před hasičskou zbrojnicí atd.

3
V prosinci je také nevyzpytatelné počasí, kdy to nejvíce poznáme na silnicích a chodnících, kde to patřičně klouže, a k úrazu, případně dopravní
nehodě je velmi blízko.

Školáci mají prázdniny, kterých využívají k zimním radovánkám, ať už na
horách nebo v blízkosti svého bydliště. Ne vždy tyto radovánky dopadnou
dobře. Kroťte svoje sáňky, lyže, snowboardy, brusle tak, abyste po Novém
roce ve zdraví zasedli opět do školních lavic.
My sezemičtí strážníci Vám Sezemákům přejeme krásné a pohodové
prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v roce 2017!
Jiří Rejl
Doplňky stravy
Město Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí chce touto
cestou poděkovat společnosti Cemio Switzerland, s. r. o. za sponzorský
dar v podobě potravinových doplňků na klouby a chrupavky – MioArtro
Comfort – 120 tablet a Laktobacily „6+“ 60+20 kapslí pro zlepšení imunity, jako součást přirozené střevní mikroflóry v rámci projektu „Pomoci druhým“. Potravinové doplňky byly dne 4. října 2016 předány za přítomnosti
starosty města Martina Staňka a zástupce společnosti Cemio Switzerland,
s. r. o. pana Miroslava Hájka obyvatelům domů s pečovatelskou službou.
Za odbor správy majetku a životního prostředí Petra Matúšů

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál poklidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Vlastimil Plecháček
Půjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 2017
Rada města na zasedání dne 30. 11. 2016 vyhlásila výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2017. Půjčky se
poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek. Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 15. prosince
2016 do 25. ledna 2017. Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru
u p. Vohradníkové, kde budou poskytnuty další informace (telef. číslo:
Vohradníková R., vedoucí FO
466 741 014, mobil: 725 347 858).
Upozornění pro seniory od 70 let
Seniorpasy na městskou hromadnou dopravu Dopravního podniku města
Pardubice budou vybírány na dobití pro rok 2017 v pátek 13. ledna od
8.00 do 11.00 hod. a v pondělí 16. ledna od 8.00 do 17.00 hod.
Výdej bude ve středu 18. ledna od 13.00 hod. do 17.00 hod. Cena ročního předplatného je 830 Kč, město přispívá částkou 300 Kč, takže senioři
zaplatí za roční předplatné 530 Kč.
Vlastimil Plecháček
Městská policie Sezemice
Prosinec je měsícem Vánoc, svátků klidu a pohody, ale také…
Prosinec by měl být díky Vánocům a konci roku měsícem klidu, míru, pohody, ale bohužel tomu tak není. V období předvánočního shonu, kdy
se snažíme svými nákupy udělat radost svým blízkým, nahráváme podvodníkům, kapsářům a dalším nepoctivcům, kteří využívají nepozornosti
a zneužívají dobrosrdečnosti. Dávejte proto pozor při vánočních nákupech a buďte obezřetní, nepoctivci nespí.

Vánoce s domácími mazlíčky
Vánoční svátky a Nový rok jsou opět za dveřmi a s nimi i dny plné rachejtlí
a ohňostrojů. Ne všichni se ale z těchto zvukových a světelných efektů
radují. Většina domácích mazlíčků a volně žijících zvířat prožívají velká
muka. Například psi mají více než 10x citlivější sluch než lidé a tyto nečekané okamžiky jsou pro ně velice stresující. Pokud nehodláte ušetřit stovky
a tisíce korun za nesmyslné a zbytečné rachejtle, snažte se alespoň zajistit
své miláčky 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 kamaráda hledat, první kontakt by měl být právě na Městskou policii, případně vedení okolních obcí,
na útulky nebo veterinární lékaře. Stejně tak nebuďme lhostejní, pokud se
do naší blízkosti dostane nějaká ta ztracená zvířecí dušička.
Děkujeme všem ohleduplným majitelům a milovníkům zvířat.
Marie Schillerová, město Sezemice

Narozeníček
Srpen 2016: Adéla Pitašová, Adam Vosyka, Aneta Süttö
Září 2016: Marie Anet Hrdá, Barbora Nosková, David Cyroň
Magdalena Jeníková, Nikola Grűnwaldová
Říjen 2016: Max Roženský, Štěpán Kopecký
Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.
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Mateřská škola

www.sezemice.cz
Základní škola se hlásí

Nastal předvánoční adventní čas a my bychom se s Vámi rádi podělili
o naše zážitky a prožitky. Ještě v měsíci listopadu jsme absolvovali několik
velmi zajímavých a pro děti přínosných akcí. Hned začátkem měsíce proběhlo setkání s Policií ČR nafotbalovém hřišti za Spartakem. Vše bylo zaměřeno na bezpečnost a úrazovost dětí. Policie pro děti připravila nevšední zážitky – představili se psovodi se svými psími partnery, kteří ukázali,
jak umí zpacifikovat zloděje nebo agresivního člověka. Pořádková policie
dětem ukázala nejrůznější metody a prostředky při zásahu, dopravní policie prověřila znalosti v oblasti dopravních předpisů.

Je tu adventní čas, blíží se svátky pohody a klidu a my se pojďme spolu
poohlédnout, co se událo za poslední dva měsíce ve škole.
Většina z nás zná soutěž Pevnost Boyard, kterou měli možnost vyzkoušet
si i naši čtvrťáci v rámci pětidenního pobytu v krásné přírodě Českomoravské vrchoviny a zasoutěžit si tak o poklad otce Fury. Týmy získávaly klíče
a indicie nezbytné k vyluštění hesla, po jeho odhalení pátraly po pokladu.
Ve výtvarné a literární soutěži Moje město Sezemice žáci školy předvedli
svou šikovnost a vztah k městu.

Svatomartinské období jsme oslavili ve třídách pečením tradičních rohlíčků, vyprávěním legendy o Sv. Martinovi a jízdou na koni. Vše vyvrcholilo
setkáním přímo se Sv. Martinem, který přijel na bílém koni a přivezl opravdovou zimu (skutečně v tento den jemně sněžilo).
Mateřská škola zprostředkovala několik charitativních akcí. Jednalo se
o prodej polštářků z chráněné dílny K2P, fond Sidus – pomoc vážně nemocným dětem a v neposlední řadě prodej vánoční hvězdy – pomoc
hemato-onkologicky nemocným dětem z olomoucké kliniky. Děkujeme
rodičům, že nejsou lhostejní a pomohli přispět.
Začátkem měsíce prosince jsme ukončili plavecký kurz v plaveckém areálu
Hastrmánek. Děti si tento den velmi užily, závodily a bavily se. Za své výkony dostaly diplomy a drobné dárečky.
Adventní a předvánoční atmosféru jsme načerpali na zámku Potštejn.
Celá mateřská škola se ve dvou dnech (5. 12. hlavní budova, 6. 12. odloučená oddělení) vydala na cestu do Betléma prostřednictvím hraného
příběhu přímo v zámeckých komnatách. Děti se staly součástí tohoto příběhu a cestovaly společně s dívkou Barborkou a moudrým andělem až
k Marii, Josefovi a Ježíškovi do Betléma. Mikulášská družina nás navštívila
7. prosince v dopoledních hodinách. Děti měly připravené básničky a písničky, kterými návštěvu potěšily. Za odměnu dostaly přímo od Mikuláše,
Anděla a Čerta nadílku v podobě balíčku dobrot.

Školu v průběhu října a listopadu navštívil koordinátor Oblastní charity
Pardubice pan Mgr. Václav Pitucha, který žáky šestých až devátých tříd
zajímavou zábavnou formou seznámil s prací oblastní charity a požádal je
o pomoc při pořádání Tříkrálové sbírky.
Obě třídy 5. ročníku zúčastnily dvoudenní EVVO pobytové exkurze v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. Během této exkurze se žáci zapojili do šesti
výukových programů, které byly zaměřeny nejen environmentálně, ale
také na mezilidské vztahy a stmelování kolektivu.
V říjnu také proběhl celoškolní EVVO projekt na téma Myslivost a podzim v lese. Všichni se seznámili se základy sokolnictví, kynologií, loveckou
hudbou a historií myslivosti. Součástí programu byly také základy lesní
pedagogiky. Na závěr žáci vyrobili krásné výrobky z přírodního materiálu.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili praktické výuky na dopravním hřišti v Pardubicích, kde se pod vedením příslušníka městské policie učí respektovat
základní pravidla silničního provozu.
Dne 8. listopadu zavítali do Sezemic herci Lukáš Hejlík, Petra Bučková
a Alan Novotný, kteří v rámci programu Listování seznámili naše žáky
s knížkami Bertík a Čmuchadlo, Ztraceni v čase a Život k sežrání. Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který
velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby,
se žákům moc líbil.

V letošním školním roce nám opět přijel zazpívat dětský pěvecký sbor
Carmína z Pardubic, pod vedením sbormistryně Ivany Bednářové. Koncert
proběhl v dopoledních hodinách v kostele Nejsvětější Trojice Sezemice.
Sešli jsme se zde v celém složení naší mateřské školy včetně dětí z Chotče.
V předvánočním čase děti se svými učitelkami pečou perníčky nebo vánočku, chystají přáníčka pro své nejbližší, ale i pro seniory z penzionu,
kam každým rokem chodí vinšovat a zpívat vánoční koledy.
Všichni toto období prožíváme naplno. Na radnici probíhají vánoční besídky, které nenechají jedno oko suché, a ve třídách vánoční nadílky u stromečků společně s Ježíškem, který nosí dárečky do školky. Všichni se nejvíce
těšíme na společné chvíle s rodinou a v teple domova.
Mateřská škola Vám všem přeje především pevné zdraví, hodně štěstí,
spoustu osobních i pracovních úspěchů a příjemné prožití
svátků vánočních.
Vaše mateřská škola Pohádka

Druhý stupeň se zúčastnil představení dětských folklorních souborů Tradice Evropy 2016 pořádaného v sále sezemické radnice.
Ve škole se uskutečnila přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku na téma Etiketa. A aby kulturních zážitků nebylo málo, vyrazili žáci těchto ročníků
na dokumentární hudební film o Beatles, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí z éry nejslavnější doby této skupiny. Současně si žáci mohli procvičit angličtinu, protože dokument byl s titulky.
Žáci 6. ročníku prošli prvním blokem programu všeobecné dlouhodobé
primární prevence zaměřeného na rizikové chování a zdravý životní styl.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili preventivního výukového programu Hrou proti AIDS organizovaného Střední zdravotnickou školou v Černé za Bory
zaměřený na zodpovědné chování v budoucím sexuálním životě. Též navštívili Úřad práce v Pardubicích.
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Ve školní družině proběhlo také plno zajímavých akcí, navštívil je Harry
Potter a dovolil jim nahlédnout do Tajemné komnaty. Proběhl i Halloween, Mikulášská a další akce.
Přejeme všem čtenářům klidné pohodové Vánoce
a hodně zdraví do nového roku.
Více informací o dění ve škole se dozvíte na internetových stránkách
www.zssezemice.cz.
Mgr. Stanislava Plecháčková

Skauti
Veleúspěšný rok pro skauty
Rok 2016 se stal pro sezemické skauty velmi úspěšným rokem – zúčastnili
jsme se za poslední roky rekordního množství závodů a soutěží a velmi
dobře jsme se umístili ve většině z nich.
Nejnovějším úspěchem je 1. místo našich světlušek (děvčat 7–11 let)
v soutěži Tvrz Orenov. Děvčata tam s přehledem vyhrála, ač se jednalo
o jejich první účast v této dobrodružné soutěži.

Tento úspěch spolu se skvělým druhým místem skautů na únorovém
Memoriálu Břéti Hampla a 1. místem našich nejmenších na Závodu vlčat
a světlušek nasadily korunu ostatním, sice menším, ale o nic méně významným vítězstvím na soutěžích a závodech v tomto roce.
Ale samozřejmě jen nesoutěžíme! Během podzimu proběhly výpravy,
přespávačky v klubovně, v prosinci i celostředisková Mikulášsko-vánoční
schůzka a všichni se těšíme na tradiční štědroranní krmení zvířátek!
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Mladí hasiči
V našem článku bychom vás rádi informovali o událostech v našem kroužku. V úspěšně započaté sezoně děti pokračovaly i na závodech 22. října
2016 ve Volči, kde se v okresním kole v branném závodě starší i mladší družstvo umístilo shodně na 2. místě. Medajlový „nášup“ pokračoval
29. října 2016 na Břežském poháru. I zde skončily děti v obou kategoriích
na druhém, stříbrném místě.
Koncem listopadu jsme s dětmi navštívili operační středisko záchranné
služby Pardubice. Prohlédli jsme si zázemí, měli možnost nakouknout do
operačního střediska a zblízka pozorovat práci dispečerů při přijmu telefonátu s žádosti o pomoc zdravotní služby, či sledovat pohyb záchranných vozů na obří obrazovce dispečinku. Náš skvělý průvodce pan Malý
nám umožnil prohlédnout si zblízka sanitní vozy záchranky včetně vozu
lékaře a děti také dostaly krátké proškolení, jak správě telefonovat na záchranku a co je třeba říkat, když budou pomoc volat.
Letošní rok jsme zakončili nocováním v hasičárně. Nocování začalo besedou s městkou policií. Večer pokračoval pečením a zdobením perníčků a výrobou vánočních přáníček pro babičky a dědečky z penzionu pro
seniory ve Starém Hradišti. Děti uspořádaly sbírku a s přispěním hasičů
– „dospěláků“ koupily dárky pro osamělé babičky a dědečky. K slavnostnímu předání dárků, přáníček a nazdobených perníčků došlo ve čtvrtek
15 .12. 2016.

To ale nebylo při nocování vše. Pro děti jsem si také připravili „noční bojovku“, kdy děti jen za světla malých baterek absolvovaly strašidelnou trasu
s úkoly a sbíraly razítka za správné odpovědi. Po návratu si některé děti
ještě opekly buřtíky a pak už všichni zalehli do spacáků a sledovali vánoční
pohádku. Akce byla ukončena ráno 3. 12. společným posnídáním z donesených sladkých zásob.
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce přejí hasiči
a hasičská mládež Sezemice.
Jana Lohniská, Eva Řezníčková

Betlémské světlo 2016
I letos Vám sezemičtí skauti přivezou plamínek z místa narození malého
Ježíška, abyste i Vy mohli být součástí obrovského množství těch, kteří
mají na Vánoce doma Betlémské světlo.
Možnost převzetí světýlka (pokud lze, tak s vlastní lucerničkou či skleničkou) v pondělí 19. 12. od 17.00 do 19.00 hod. ve skautské klubovně nebo
ve středu 21. 12. po tradičním Vánočním koncertu v Sezemickém domě
a ráno na Štědrý den dle dohody.
„Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě,
znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a poselství vánočních svátků.“
Karolína Vyhnálková

Omluva! V minulém vydání Sezemických novin č. 5/2016 došlo
k chybě v příspěvku Zahrádkářská výstava.
Na třetím místě se umístilo jablko odrůdy Hornokrajský malináč,
nikoliv chybně uvedeno Hodnokrajský malináč. Timto se omlouváme
všem čtenářům Sezemických novin.
M. Půlpánová

Během letošního roku 2016 jsme měli
18 výjezdů k požárům a technickým pomocím.
Přejeme nám všem do roku 2017
takovýchto výjezdů co nejméně.
L. Mohaupt

www.sezemice.cz
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povídání o bylinkách a zdraví

Vrbovka malokvětá

Milé čtenářky a především čtenáři! V tomto čísle se naposledy setkáváme a já si hlavně pro vás, pánové, připravila velmi oblíbenou bylinku,
která vám, věřte mi, usnadní život a stane se vaší nejvěrnější přítelkyní.
Představuji vám Vrbovku malokvětou. Je to vlhkomilná rostlina, kterou najdeme na březích vod a v lučních příkopech, podobně jako nám
už známou chlapici. Dorůstá výšky okolo půl metru, její malé kvítky
jsou barvy nafialovělé, lehce růžové, až bílé. Vrbovky existuje nespočet
druhů, je tedy snadno zaměnitelná. V málokteré však najdeme aktivní
biologické látky, které příznivě ovlivňují naše zdraví, a mnoho jich je dokonce i jedovatých. Proto si raději Vrbovku malokvětou vypěstujte sami.
V době květu se sbírá celá nať s listy a kvítky (červen–září).

Abychom bylinku nezničili, ať už v přírodě, nebo na zahrádce, odlomíme ji v polovině, čímž zajistíme další růst. Značné účinky má na ledviny, močový měchýř a také čistí krev. Především však bezvadně léčí
jakékoliv obtíže s prostatou! A to od prvních projevů, které většina
mužů po padesátce dobře zná, přes zbytnělou prostatu až po rakovinu,
která je bohužel stále častější. Její účinky nastupují velmi rychle, takže
své muže nemusíme nutit Vrbovku pít, neboť jim přináší velkou úlevu již
v prvních dnech léčby. Na trhu jistě najdeme mnoho produktů v podobě extraktů a tobolek (např. lék Prostenal, kde je hlavní léčebnou složkou), já však jsem v tomto případě zastáncem klasického výluhu, tedy
čaje. Užíváme ráno na lačno (1 vrchovatá čajová lžička – 5 g, ¼ l vody
10 min. louhovat) při prevenci nebo lehkých obtížích. Při závažnějším
onemocnění přidáme jeden šálek večer, nejlépe půl hodiny před večeří. Lze si výluh udělat i na celý den a studený ho po doušcích popíjet
během dne. Nezapomínáme při tom, že bylinkové čaje se nesladí, vyjímkou jsou děti, kdy použijeme raději med. Je pravdou, že si na bylinky
musíme zvyknout, než nám začnou chutnat. Vždy nám budou lépe vyhovovat bylinky nasbírané a vypěstované, než zakoupené v lékárně (někdy, tedy většinou nevěřím vlastním očím). Po odchodu mého taťky
z tohoto světa jsem byla nucena začít pěstovat bylinky sama, protože
bez nich se s manželem neobejdeme, a věřte, že na tom není nic těžkého. Myslete prosím i vy na své zdraví, protože bez něj… však to znáte.
Přeji vám klidné svátky Vánoc a hodně pěstitelských úspěchů i v dalším
roce, které vám budou dělat jenom radost. Jsem velmi ráda, že jsem vám
mohla předat pár svých postřehů a snad i úspěšně dokončila, co můj
táta v Sezemických novinách započal. Jistě by byl rád.
Lenka Studničková

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA STRÁŽNÍKA JIRKY

Zimoviště netopýrů v Sezemicích a okolí
V zimě netopýři spí aneb Máme v Sezemicích a okolí zimoviště netopýrů?
Nastává zima a tím také období, kdy se zvyšuje aktivita zoologů chiropterologů (lidé,
kteří se zabývají životem netopýrů). Přichází jako každý rok období, kdy chiropterologové objíždí zimoviště a počítají hibernující (spící) netopýry.
Jednou výjimečností, kterou se netopýři liší od ostatních savců, je schopnost přečkávat zimní období tzv. zimním spánkem. Je to stav, kdy u netopýrů klesá tepová

frekvence na cca 4 tepy / min. (500 až 800 za aktivity),
počet dechů 5–20 za minutu (300–400 za aktivity). Tělesná teplota se snižuje na 1–10 °C. Na zimní „přespání“
netopýři hledají prostory, kde teplota neklesá pod 0 °C
a další podmínkou je, že tam musí být nějaký otvor, kudy
se tam dostanou. Zimoviští jsou jeskyně (krasové i pseudokrasové), štoly, historická opevnění s chodbami (staré pevnosti, opevnění z období 2. světové války), sklepy (zámecké, hradní, pod domy, pivovarní atd.), pukliny a štěrbiny
ve skalách atd. Některé druhy netopýrů visí na stropech
(nelze je přehlédnout), jiní zalézají do štěrbin, kde si jich
člověk vůbec nemusí všimnout. Jsou zimoviště, kde chiropterologové naleznou jednoho netopýra, ale jsou i taková, kde jich zimuje několik tisíc. Významnými zimovišti na území východních Čech jsou např. pevnost Josefov
(přes 1000 zimujících kusů), Dobrošov, Bouda, jeskyně
Páterova a Podolská, Újezdská, Bětník, sklepy pod hradem
Kost atd. (všude několik set kusů). Ale máme zde i zimoviště, kde jsou nalézány jednotlivé kusy, např. sklepy pod
domy v Přelouči.
Co Sezemice a okolí? Tak tady o zimování netopýrů chiropterologové nemají žádné informace a bez spolupráce
s veřejností žádné zimoviště nezjistí. Určitě se v Sezemicích a okolních obcích nalezne nějaký sklep, kde alespoň
jeden zimující netopýr bude. Tak jak, Sezemáci? Pomůžete
takové zimoviště strážnikovi Jirkovi nalézt? Budou Sezemice po Pardubicích, Přelouči, Zdechovicích, Cholticích,
Litošícich, Svojšicích, Semíně, Řečanech další obcí v okrese
Pardubice, kde budeme vědět o zimujících netopýrech?
Mgr. Jiří Rejl

Pět otázek pro...
Do vánočního čísla
Sezemických novin
jsem pro Vás připravila
rozhovor s osobností,
která je mezi námi
nová, ale jistě
se významně zapojí
do dění v Sezemicích
a okolí. Je jím nový
administrátor nejen
Sezemické farnosti, pan
Tomáš Kvasnička.

Víte už nyní o něčem, co byste u nás rád uskutečnil,
uspořádal, zavedl, změnil…?
Já to řeknu tak. Nejprve bych chtěl zjistit, co by působení zde vůbec mělo
obnášet. Poprvé v životě mám tři farnosti, takže budu poznávat vlastně
i sebe, zda je v mých silách vše zvládnout a obsáhnout. Víte, třeba vstoupit do rozjeté opravy střechy největšího kostela na Pardubicku, kterým
sezemický kostel jistě je, není snadné. Určitě si netroufám hned nic měnit. Jistě mám třeba jiný pohled na úpravu zahrady a jiné maličkosti, ale
především se rozkoukávám. A musím říct, že postupně objevuji různé
činnosti, na které bych chtěl navázat a případně je rozšířit.
Proslýchá se, že jste velice zaneprázdněný a vytížený muž, kde
berete energii a motivaci pro svoji činnost a jak ji doplňujete?

Na začátek Vás jednoduše požádám, aby jste o sobě
našim čtenářům něco řekl.
Nejprve bych Vás všechny rád pozdravil. Toto je již šesté místo mého kněžského působení. A jak to se mnou bylo? Po absolvování střední zemědělské školy v Jihlavě jsem chtěl jít na vysokou do Brna, to se mi ale nepovedlo. Šel jsem dva roky na vojnu a pak jsem se vrátil do zemědělského
družstva, kde jsem pracoval až do roku 1997, tedy 12 let. Až ve svých
jedenatřiceti letech jsem se hlásil na teologii. Studium trvalo 6 let a mým
prvním místem byl Jičín. Potom Stará Paka, Levinská Olešnice, Pardubice,
Chrudim a Skuteč. Od 1. 8. 2016 jsem tedy administrátorem pro Sezemice, Dašice a Býšť. Přicházím k Vám do Sezemic jako čerstvý padesátník
a cítím se tak nějak spoluodpovědný za život ve městě. Chtěl bych tu být
nejen pro farníky. Tak to nějak cítím.
Měl jste už možnost seznámit se „Sezemicemi a okolím“.
Jaké jsou vaše první dojmy?
Sezemicemi jsem mnohokráte projížděl již dříve a vždy na mě působily
jako menší městečko, ve kterém postrádám náměstí a kde je opravdu
velkou dominantou kostel. A protože jsem „vodomil“, tak jsem byl velmi
zvědavý na aquadukt. Byl jsem se přesvědčit, zda skutečně je Lodrantka
tak velká J. Pokud bych měl mluvit o obyvatelích, tak musím říci, že
ve farnostech, ve kterých jsem dříve působil, bylo podstatně více farníků.
Tady cítím, že ta úloha bude jiná. Být více otevřen pro život ve městě a pro
veřejnost, protože těch vlastních farníků je jistě méně než v místech mého
minulého působení.

Nejprve upřesním, čím jsem také ještě zaneprázdněný mimo farnost. Je to
kaplanská služba ve věznici Pardubice, pracuji tam na půl úvazku. Myslím,
že jsem poslední kněz diecéze, který tuto činnost dělá. V ten čas, kdy jsem
ve vězení, se mi opravdu nikdo nedovolá, to je myslím jasné. Energii beru
kromě modlitebního života také třeba ze sportu, z cyklistiky. To jsem ale
teď již omezil, jednak kvůli počasí a také to stěhování mi dalo opravdu
zabrat. A potom ještě pěstování kaktusů, tam se hodně nabíjím J.
Blíží se nejkrásnější čas v roce, který sbližuje lidi napříč národy,
vírou i názory. Jak je vnímáte Vy a jak je budete trávit?
Já mám vždy takovou touhu sdělit, že je jasné, že lidé v okruhu svátků jsou
tak nějak „na měkko“. Chtějí každému něco dobrého přát, něco hezkého
udělat. Tak bych si přál, kdyby to tak šlo, aby každý dokázal využít tenhle
vánoční čas, tu příležitost, ke sblížení s ostatními lidmi, dokázat i v člověku, kterého neznám a nebo třeba spolu nevycházíme, vidět bližního.
A opravdu přeji do těch Vánoc všem mír, určitě klid a pohodu, vzájemnou
ohleduplnost a to vše s tím, že jsme lidé, kteří někam plují jedním směrem
a na té cestě si přejme jen pokoj a dobro.
Na druhou část otázky mi pan Kvasnička prozradil, že ještě netuší, kde
a co bude o Štědrém večeru večeřet a prý to ani neřeší, ale určitě ví, že
bude ve službě na svých farnostech. Někteří z nás se s ním tedy potkáme
na „Půlnoční“ a v novém roce 2017 se jistě nový pan administrátor stane
nedílnou součástí života v Sezemicích a okolí.
Bylo mi ctí Vám ho představit a přeji mu, jistě za nás za všechny, aby se
mu práce dařila a cítil se mezi námi jako doma.
Petra Procházková

Jen to nejlepší z knihovny
Závěr roku je v Městské knihovně již tradičně plný krásných akcí, novinek a dárečků. Se skleničkou vína jsme se společně s MVDr. Janem
Žabkou při cestopisné besedě vydali na krásná místa Indonésie. Nechyběl tradiční lampiónový průvod zakončený ohňostrojem, ani strašidelný Halloween. Zúčastnit jste se také mohli výtvarné a literární soutěže „Moje město Sezemice“, kterou jsme zhodnotili a odměnili při
slavnostním vyhlášení v Sezemickém domě. Samozřejmostí byly knižní

novinky pro malé i velké a premiéru měla i nová služba – Půjčování
společenských her jako Twister, Česká hudba, Český film a mnoho dalších. Zajímavou výstavu s názvem Kořenové krápníky aneb cesta proti gravitaci přišli všem zájemcům představit sami autoři, Mgr. Jiří Rejl
a Roman Mlejnek. Můžete ji shlédnout v knihovně do 22. 12. 2016.
Tento den je zároveň posledním půjčovacím dnem letošního roku. Pro
každého návštěvníka máme připravený malý dáreček a od 17.00 hod.
se společně s Betlémáčkem, klubem našich nejmenších čtenářů, rozloučíme s rokem 2016. Do toho nového roku Vám srdečně přejeme jen
to nejlepší a již nyní se na Vás těšíme 2. ledna 2017 ve Vaší knihovně.
Petra Procházková, Ivana Jarkovská

Pan farář Milan

Sezemický kněz, P. Mgr. Milan Vrbiak, je od 1. srpna 2016 pověřen výkonem kněžské služby a funkcemi děkana v Římskokatolické
farnosti – Děkanství Hlinsko v Čechách a administrátora farnosti Včelákov. Po dlouhé době tak opustil Sezemice, které mu byly
domovem od roku 2002. Za 14 let svého působení ve farnosti v Sezemicích si díky své otevřenosti a přirozené vlídnosti získal
mnoho přátel. Jako administrátor farnosti Sezemice věnoval vedle duchovní správy farnosti nemalou pozornost i údržbě, opravám
a zkrášlování historických a architektonických památek našeho města. Z rozhovorů s panem farářem vím, že se v Sezemicích cítil
být doma, a tak si připomeňme několik postřehů a charakteristik z jeho života i jeho působení ve farnosti v Sezemicích.
Před příchodem do Sezemic

V Sezemicích

Maminka pana faráře Anna pochází ze Zakarpatské Rusi z obce Zboj,
ležící na hranici Slovenska s Ukrajinou. Otec, horal Vendelín Vrbiak,
pocházel z vesnice Lipnica Malá u Oravské přehrady. Po druhé světové
válce pobývali Vrbiakovi na Šumavě, ve vojenském pásmu Boletice,
odkud se v květnu 1960 přestěhovali na Slovensko. Milan Vrbiak se
narodil 19. 11. 1960 v Nitře jako čtvrté z pěti dětí. Dětství prožil v obci
Cabaj, kde absolvoval i základní školu. Měl rád technické předměty
a vynikal zejména v chemii, kterou chtěl i studovat. Nakonec však
absolvoval strojní průmyslovku v Levicích, kterou ukončil maturitou
v roce 1979. Pracoval v různých zaměstnáních – na výrobě močoviny
v Dusle Šaľa jako provozní chemik, pak jako dopravní referent v Bratislavských automobilových závodech, v úpravně vody ve Dvorčanském Lese nejprve jako provozní dělník, později jako vedoucí vodárny.
Na posledně jmenovaném pracovišti neposkytli Milanovi společenskou
záruku potřebnou k vycestování za bratrem do Austrálie. To byl hlavní důvod, proč se stal členem JRD Cabaj, kde pracoval jako dělník
u míchačky a později byl vyslán do azbestových závodů na brigádu
jako přidavač azbestu do mlýna. Za podpory předsedy družstva pak
mohl vycestovat do Austrálie ještě před listopadem 1989. V Melbourne
se radoval společně s českými a slovenskými emigranty z listopadových událostí v Československu. K získání svobody jim přijel poblahopřát i tamější ministerský předseda vlády. V Austrálii zůstal Milan
půl roku u bratra, který si přál přestěhovat k sobě celé příbuzenstvo.
Milanovi chladný anglosaský australský naturel nebyl vlastní. Myšlenku na Austrálii jako budoucnost příbuzenstva tedy opustil a sám se
vrátil na Slovensko. Po návratu spolu s kamarády založili v obci Cabaj-Čápor stranu KDH a stal se jejím předsedou. V té době žilo v obci
něco málo přes tři tisíce obyvatel. Nová strana hned v počátku měla
kolem šesti set členů. Krátce nato přijal Milan Vrbiak i funkci přednosty
(tajemníka) obce. S přáteli vybudovali v Cabaji pekárnu a hospodařili
na pozemcích.

1. července 2002 byl Milan Vrbiak pověřen funkcí administrátora
v Dašicích a kaplana v Sezemicích. Zde pomáhal pečovat o tehdy již
nemocného sezemického pana děkana Ladislava Michaličku, který
farnost administroval. Už v roce 2003 byl P. Vrbiak jmenován administrátorem třech farností – Sezemice, Dašice a Býšť. Později přibyla
i Dříteč a Horní Roveň.

Po získání nových, ne vždy radostných, zkušeností si ale uvědomil, že
to není jeho pravá životní cesta a učinil životní rozhodnutí nastoupit
na teologická studia. Na toto rozhodnutí měl hlavní vliv jeho duchovní správce Jozef Daško, kterého si hluboce vážil. Podle Milanových
slov se jednalo o vzdělaného a všestranného člověka, ligového fotbalistu se zájmem o další sporty a turistiku, s přirozenou autoritou. V té
době se jenom v Nitře (nejmladší ze šesti bohosloveckých škol) hlásilo
ke studiu teologie čtyřicet zájemců. Nepřijato jich bylo deset, mezi
nimi i dvaatřicetiletý Milan Vrbiak. A jak sám říká, stal se Božím řízením studentem bohosloví na teologickém semináři v Litoměřicích. Zde
absolvoval přípravný ročník a poté pokračoval na teologické fakultě
v Olomouci. Po vystudování teologie působil v Bílé Vodě u Javorníku,
kde se v malém společenství staral o lidi na okraji společnosti. Žili jako
rodina a trpělivě překonávali stavy klientů s duševními poruchami
a drogově závislých. Odbornou pomoc jim poskytovala místní psychiatrická léčebna. Toto místo později navštívil biskup Mons. Josef
Kajnek, kterého Milan požádal s definitivním rozhodnutím o kněžské
svěcení. Po krátké prověrce jako pastorační asistent při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové byl Milan Vrbiak po nástupu do farnosti
Sezemic v roce 2002 vysvěcen tehdejším sídelním biskupem královéhradeckým Mons. Dominikem Dukou.

Mgr. Milan Vrbiak se zajímal o veškeré dění ve svěřených farnostech,
inicioval spolu se zastupiteli města dodržování nedělního klidu v Sezemicích, stal se dopisovatelem Sezemických novin. Na řadě akcí spolupracoval se zastupiteli města, umožnil městu využití farní zahrady pro
uložení nové kanalizace. Dařilo se mu propagovat nejen křesťanství, ale
i naše město se svými historickými památkami v médiích, např. v Českém rozhlase Pardubice a v České televizi v pořadu Toulavá kamera.
Na státní svátek 28. října 2002 P. M. Vrbiak vysvětil znak a prapor
města Sezemice, 28. října 2008 byl P. M. Vrbiakem slavnostně vysvěcen
prapor Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Sezemicích a 19. dubna
2015 vysvětil kněz sezemické farnosti P. M. Vrbiak nový zvon Vojtíšek
pro kapli na Kunětické hoře.
V úzké spolupráci se starosty a vedením města Sezemice, farníky, Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury ČR a občany Sezemic a za jejich finančního přispění i přispění podnikatelů ze sezemického regionu
se za působení P. M. Vrbiaka na farnosti v Sezemicích podařilo opravit
a renovovat řadu sezemických památek a dominant. Připomeňme si
některé z nich.

Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
– kaplička u hřbitova
Celková rekonstrukce, oprava střechy a nová fasáda za pomoci místních
farníků a technické skupiny města Sezemice.
Na nejvyšším místě Sezemic, v místě dříve zvaném Kozí vrcha, stávala prastará kaplička, jejíž založení některé prameny datují do roku
1694. Ke kapličce byly tradičně konány sezemické „kapličkové“ pouti.
Zchátralá kaplička byla přestavěna v roce 1886. Na počátku 20. století,
v roce 1902, byla podle plánů řídícího učitele Františka Schillera místo
staré kapličky vystavěna nová zděná kaple Nanebevzetí Panny Marie
v pseudogotickém stylu. Vystavěna byla za čtvrt roku a zkolaudována
byla 3. 12. 1902. První mariánská pouť k svátku Nanebevzetí Panny
Marie již k nové kapličce se konala 15. 8. 1903.

Kaple sv. Josefa a sv. Rodiny Páně
Celková renovace kaple, nová střecha, renovace vstupních dveří – dar
rodiny Vančurovy ze Sezemic a rodiny ze Zámostí.
Svatojosefská kaple v Sezemicích se připomíná už v 18. století. Stála
původně Na Obíckách, mezi mosty přes náhon a Loučnou, u vozové
cesty lemované topoly. V té době byly Na Obíckách vedle zděné kapličky pouze tři domky a několik stodol. Kaplička byla pro celkovou zpustlost v polovině 19. století zbořena a na rozcestí do Pardubic, Sezemic
a Veské byla v roce 1856 z peněžních sbírek farníků vystavěna kaplička
navržená v novogotickém stylu architektem Františkem Schmoranzem.

Zvonice
Penetrační nátěry dřevěné zvonice, nové došky na kopuli zvonice za
nemalého finančního přispění z daru pana faráře Vrbiaka, instalace
nejmodernějšího systému s lineárním elektromotorem a tyristorovým
spínáním úderů zvonu ve zvonici.

Vrbiak a Sezemice
U kostela Nejsvětější Trojice stojí starobylá dřevěná zvonice ve tvaru osmibokého hranolu s cibulovou
věží vysoká patnáct metrů. Zvonice tohoto tvaru a velikosti je jedinou v Čechách. Obvod jejího pláště
přesahuje dvaatřicet metrů. Kdy byla zvonice vystavěna, není doposud spolehlivě určeno. Jedním z vodítek může být datum na nejstarším zvonu, který byl odlit v roce 1553. Tomu by odpovídala i domněnka některých historiků, že zvonice byla postavena v polovině 16. století. Jiné zdroje udávají za vznik
zvonice počátek 18. století. Ve zvonici jsou čtyři zvony, dva malé (poledník a umíráček) a dva velké
(sv. Václav a Marie).

Kostel Nejsvětější Trojice
Zahájení opravy střechy a výměny střešní krytiny, úpravy okolí kostela, instalace nočního osvětlení
kostela z podnětu občanské iniciativy a s vydatnou pomocí města.
Farní kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích je jedinečnou kulturní a historickou památkou, je i jednou
z nejstarších památek na Pardubicku a nejvýznamnější památkou Sezemic. V době klášterní, ve 13. až
15. století, sloužil i řeholnicím cisterciáckého řádu, a to až do zániku kláštera v roce 1421.
Kostel prošel v průběhu staletí mnohými přestavbami a úpravami. Cihlové zdivo v západní části kostela je pozůstatkem původního farního kostela a pochází z konce 13. století. Barokní přestavba kostela
proběhla v 18. století. Rozsáhlý kostel je jednolodní s délkou lodi více než dvacet šest metrů, s trojboce
uzavřeným presbytářem s délkou interiéru presbytáře devět metrů. K hlavní lodi přiléhají dvě postranní gotické kaple, kaple sv. Anny a kaple sv. Antonína. Chrámová loď a presbytář jsou vyzdobeny
nástropními freskami Josefa Kramolína z druhé poloviny 18. století.

Varhany
Svěcení praporu a znaku Sezemic,
28. 10. 2002

P. Milan Vrbiak za asistence p. F. Dvořáčka
při nátěru střechy hřbitovní kapličky, léto 2009

Spoluorganizování veřejné sbírky na dokončení oprav historických mechanických varhan v kostele
Nejsvětější Trojice, celková renovace vzácných varhan ve třech etapách – 2010 až 2014, spoluorganizování vánočních koncertů a kulturních akcí v sezemickém kostele.
V 18. století byly v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích prastaré a poškozené varhany. Na místo
nich byly v roce 1786 varhanářem Františkem Hypolitem Remmerem z Dolních Libchav postaveny nákladem 480 zlatých varhany nové. V průběhu 19. století byly sezemické varhany několikrát přeladěny
a přestavěny. Významné renovace a opravy varhan, včetně rozšíření rejstříků, proběhly v letech 1885,
1918 a 1975. Obě hlavní varhanní skříně, v nichž jsou umístěny stroje hlavního manuálu a pedálu, pocházejí z kralické dílny rodu Welzelů. Dnes patří sezemické varhany k největším a nejstarším varhanám
na Pardubicku.
V roce 2007 byla provedena revize varhan a analýza potřebných oprav. Generální oprava historických
varhan probíhala postupně v letech 2010–2014 za finančního přispění města Sezemice, farnosti Sezemice, Pardubického kraje, uspořádané veřejné sbírky a dobrovolného vstupného z pořádaných koncertů.
Generální opravu provedl lanškrounský varhanář Ivan Červenka. Dne 1. listopadu 2014 se konal první
varhanní koncert předního českého varhaníka Pavla Svobody na nově zrekonstruovaných varhanách.

Fara
Nová střecha, opravená fasáda, výměna a restaurování historických oken, včetně úprav interiéru památné budovy sezemické fary čp. 1, stržení přistavěné verandy narušující architektonický ráz historické
budovy, úpravy okolí fary a kostela, zbudování altánu na farní zahradě, výsadba více než 700 stromků.
Fara stávala v Sezemicích v blízkosti kostela od nepaměti. Současná farní budova, která je sídlem
Římskokatolické farnosti Sezemice, byla postavena v roce 1734 a dnes patří mezi nejstarší dochované
památky v Sezemicích. V místech, kde dnes stojí fara a v jejím nejbližším okolí, se nacházel ženský
cisterciácký klášter Panny Marie, jeden z nejstarších klášterů na východě Čech, založený ve druhé
polovině 13. století.

Varhany v sezemickém kostele, 2016

Výrazné stopy aktivit P. Milana Vrbiaka jsou patrné i v řadě okolních obcí. Po řadu let obstarával
kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích, kostel sv. Petra a Pavla ve Dřítči, kostel Narození Panny Marie
v Dašicích, kostel sv. Bartoloměje v Kuněticích, kostel sv. Jiří v Býšti, kostel sv. Kateřiny v Horní Rovni
a další kaple a kapličky ve svěřených farnostech. Podařilo se mu zabezpečit opravu střechy kostela
a fary v Horní Rovni, střechy kostela sv. Petra a Pavla v Komárově, dokončení opravy střechy kostela
v Kuněticích a zajistit řadu dalších oprav církevních památek.
A tak jsme si díky vyprávění o panu faráři Vrbiakovi připomněli i některá hezká místa v Sezemicích,
která mohou být námětem pro naše vycházky v čase vánočním.
Panu faráři Milanu Vrbiakovi děkujeme za práci, kterou pro Sezemice vykonal, a přejeme mu, aby se při
duchovní správě ve svém novém působišti setkával jen s dobrými a slušnými lidmi.
Požehnané Vánoce vám Milane přejí vaši sezemičtí přátelé.

P. M. Vrbiak ve své sezemické farnosti,
30. 7. 2016

Za informace při sepisování článku děkuji P. Milanu Vrbiakovi a paní Aleně Dvořáčkové.
M. Balcar

Krásné a pokojné vánoční svátky
Pod vánoční stromeček již tradičně několik historických obrázků ze zasněžených Sezemic.

M. Balcar

Malé námětí s řeznictvím a hostincem pana Kašpara
a lidmi čekajícími na autobus, foto 1943

V domě čp. 7 byl první poštovní úřad v Sezemicích,
poté zde po mnoho let bydlela rodina osvíceného
řídícího učitele sezemické školy Františka Schillera, foto 1941

Historická budova radnice pamatující povýšení Sezemic na město,
foto 1940

Sezemáci na vycházce ke splavu na Loučné,
foto asi 60. léta minulého století

Hostinec u Šafaříků s obchodem smíšeným zbožím pana Kuřátka,
foto 1941

Bruslení na „sezemickém zimním stadionu“ zbudovaném
členy TJ a žáky školy pod vedením pana učitele Balcara
na sokolském hřišti, foto 1960

Krásy a zajímavosti kolem nás
Ve vánočním čísle jsme se do této rubriky rozhodli „zasadit“ náš krásný
Vánoční stromeček. Nabídka pro letošní rok byla veliká, celkem sedm stromů. Nakonec vyhrál strom z Dašic, podle odhadu je cca 70tiletý, který zdobil celé roky průčelí dašického kostela. Strom byl skácen z důvodu bezpečnosti na žádost farnosti s povolením dašické radnice.
Využili jsme zkušeností a šikovností našeho zaměstnance Milana Hlotana,
který se se stromem vysokým více než 25 m popasoval naprosto bravurně.
Výzdobu společně provedli Majka Schillerová, Zdeněk Jůza a Milan Hlotan.
Jak se jim to po8 hodinách práce povedlo, můžete posoudit sami…
Petra Procházková

Za jemnou a vkusnou akci vděčíme mladým lidem z Fakulty umění
a designu Plzeň pod vedením Vítka Trunce, který má velkou podporu své rodiny. Velké poděkování ale také patří všem účinkujícím,
kteří se velkou měrou přičinili o krásnou podívanou.
Ohlasy z řad diváků jsou obrovské a vysoko nastavená laťka kultury
v Sezemicích je určitým příslibem do budoucna, že ač malé město,
může mít inteligentní a nadčasové kulturní akce.
Ivona Pacholová

Letošní rozsvícení vánočního stromu bylo kouzelné
Na Husově náměstí se úderem šesté hodiny rozezněly dechové nástroje
v podání Žesťové harmonie ZUŠ Havlíčkova ul., Pardubice.
Po přivítání starostou Martinem Staňkem a radní Marií Schillerovou se před
zraky diváků odehrálo malé divadlo, které splnilo všechny atributy něžného a elegantního zahájení adventního času. Pěvecký sbor Hluboká Orba
rozezněl po úvodním slově prostor před Sezemickým domem a písní uvedl
malou pohádku o Josífkovi, který zachránil Vánoce.
Program se uskutečnil na dvou improvizovaných přírodních scénách, kde se
odehrávaly jednotlivé výjevy z pohádkového příběhu. Hudební podkresy se
střídaly s vánočními písněmi sboru, celou scenérii dotvářela světla různých
barev a intenzity. Pohádku zakončil Taneční klub Přešlap, který valčíkem dotančil až k vánočnímu stromu. Desítky rukou přenesly imaginární světlo na
krásný smrk, který s posledními tóny zazářil do tmy. Závěrečnou píseň Tichá
noc si pobrukovaly stovky diváků, kteří stáli kolem celého náměstí.

KPOZ pro seniory

Benefiční výroba a prodej adventních věnců

Komise pro občanské záležitosti uspořádala v říjnu večírek pro seniory.
K tanci a poslechu hrála Pardubická šestka. Posezení s dechovkou se líbilo,
a jelikož se to stává v pošmurných podzimních dnech již tradicí, příště se
pokusíme i o zpestření této akce.

Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli, nebo podpořili benefiční výrobu a prodej adventních věnců.
Ráda bych také poděkovala všem zastupitelům a pracovníkům města za
nové parkoviště u školy, lavičky i za informační cedule a začínající úpravy
prostoru za Mlýnským náhonem a za všechno nové i opravené v našem
městě. Všem pracovníkům MŠ i ZŠ Sezemice za to, že se jim daří vytvářet
příjemné a inspirativní prostředí pro děti i rodiče. Pořadatelům kulturních
a společenských akcí i všem, kteří svou práci dělají s láskou a úsměvem.
Ať se nám to s pomocí Boží daří i v roce nadcházejícím.
Pavla Marešová

Komise pro občanské záležitosti přeje všem občanům Sezemic
a přisloučených obcí příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce
zdraví, štěstí a pohodu.
František Matúšů

Sbírka oblastní charity

V roce 2017 proběhne sbírka 5.–11. ledna. Výtěžek využije Oblastní charita Pardubice a největší díl výtěžku sbírky půjde na rozšíření pobytových
odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na
Pardubicku. Další prostředky pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací (povodně, požáry apod.) a na
přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní
charity Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí.
Přihlásit se můžete i u pana faráře Tomáše Kvasničky
tel.: 736 247 541, e-mail: tomaskv@seznam.cz
Všem dobrovolníkům a dárcům předem děkujeme za důvěru,
pomoc a štědrost.
Vojtěch Homolka

Město Sezemice a farnost Sezemice Vás srdečně zvou na

Tříkrálový koncert
Neděle 8. ledna 2017 v 17.00 hod.
Kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
Účinkují: Orchestr Konzervatoře Pardubice
Sbory: Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice,
Sbor Konzervatoře Pardubice, Continuo
Sólisté: Lucie Vagenknehtová, Markéta Štefániková, Aleš Nehněvajsa,
Jaroslav Patočka
Dirigent: Tomáš Židek
Předprodej vstupenek: Městská knihovna – 130 Kč, na místě hodinu před začátkem – 150 Kč

K svátečnímu přání krásných Vánoc se připojuje i smíšený pěvecký
sbor Hluboká Orba. Pokud nám chcete pomoci se zúrodňováním brázd
populární i vážné hudby, čekáme na vás každé pondělí od 19.30 hodin
v sále sezemické radnice. Přijďte si zazpívat a pobavit se ve výborném
kolektivu!
Radka Svatoňová

Fotbalový klub TJ Spartak Sezemice děkuje všem fanouškům za projevenou podporu v tomto roce. Velké poděkování patří také všem trenérům a lidem, kteří nám v průběhu celého roku pomáhali.
Všem přejeme krásné vánoční svátky, hodně zdraví, lásky a pohody
a ať je pro vás rok 2017 rokem úspěšným.
Petr Málek, za fotbalový výbor TJ Spartak Sezemice

Vážení a milí spoluobčané, komise kultury
města Sezemice společně se všemi spolupracovníky vám přeje o vánočních svátcích hodně radosti, pohodu a klidné chvíle s vašimi
nejbližšími. Nový rok 2017 už klepe na dveře
a my se budeme těšit opět na řadu dalších
setkání s vámi. Přejeme vám to nejcennější
– pevné zdraví, k tomu plnou nůši lásky, porozumění a tolerance.
Majka Schillerová, komise školství a kultury

Všichni nyní žijí adventem, přípravami na blížící se Vánoce, a po
nich oslavami příchodu nového roku. Výbor Českého zahrádkářského svazu děkuje všem svým členům, příznivcům a spoluobčanům ze Sezemic a blízkých vesnic za projevenou přízeň
a účast na našich akcích. V podobném duchu budeme pokračovat i v příštím roce a již 28. ledna vás zveme na tradiční zahrádkářský ples. Nyní ale přeje příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2017 štěstí, zdraví a k tomu radost z květin
a výpěstků na svých zahrádkách.
Za MO ČZS, Láďa Srazil

K řadě předvánočních i novoročních blahopřání by se rádi
připojili i sezemičtí divadelní ochotníci. Přejeme všem našim divákům krásné a klidné Vánoce a velmi se těšíme na
to, že se s nimi setkáme v novém roce 2017. Na začátek
března pro vás připravujeme premiéru vtipné detektivní
komedie. Věříme, že se vám bude líbit a přijdete nás podpořit. Tak tedy hodně štěstí v novém roce přejí členové
divadelního spolku J. K. Tyl.
Jana Doskočilová

Koledovali jsme poprvé vloni, vyráželi jsme se směsí obav a nejistoty.
Ty se ale proměnily v radost ze setkání s lidmi a přání požehnaného
roku, z obnovené tradice i pomoci
druhým. V roce 2017 bychom chtěli
vyrazit znovu. Přidejte se!
Pavla Marešová

Lehce protančený rok 2017
bez zbytečných přešlapů, pevné
zdraví a mnoho úspěchů přeje
taneční klub Přešlap Sezemice.
Martin Šimek

Tímto bych chtěl poděkovat nejen za sebe, ale i za
všechny pěšáky, cyklisty a bruslaře vedení města
Sezemic za provedenou celkovou opravu místní komunikace Počáply – Počáply, včetně místní části
Počápel. Pokud by se ještě zadařilo upravit chodník od stezky „přes kopec“ s napojením na chodník
v Sezemicích, byli bychom rádi. Toto místo je díky
velkému provozu velmi rizikové. Již nyní se však procházky staly bezpečnějšími a příjemnějšími.
Ještě jednou děkuji.
Zdeněk Levinský

Jak na Nový rok, tak
po celý rok…
Toto rčení je určitě výstižné
pro tradiční novoroční setkání
se svařákem a s pěknými písničkami
v podání dechového orchestru
Živaňanka opět v sále
sezemické radnice
1. ledna 2017 od 15.00 hodin.
Pojďme společně prožít dvě hodiny
z prvního dne roku 2017. Těšíme se!

Provozní doba Městského úřadu Sezemice v době od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016
pátek 23. 12. 2016 – úřad uzavřen • úterý 27. 12. 2016 – úřad uzavřen • středa 28. 12. 2016 – 8.00–17.00 hod.
čtvrtek 29. 12. 2016 – úřad uzavřen • pátek 30. 12. 2016 – úřad uzavřen
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Sport
Orientační běh v Malých Kolodějích v roce 2016
V prvním týdnu nového školního roku se v neděli 4. září 2016 uskutečnil
9. ročník orientačního běhu v Malých Kolodějích. Za nádherného teplého
počasí vyběhlo na trať ve 4 kategoriích 54 závodníků.
V 1. a 2. kategorii se běhalo podle fáborků, ti nejmenší v doprovodu
rodičů, kteří si s chutí také zazávodili. Ve 3. a 4. kategorii měli starší závodníci trať náročnější s velkým počtem kontrol, zpestřenou střelbou ze
vzduchovky. Všichni závodníci obdrželi diplom, na krk nádhernou perníkovou medaili a podle vlastního výběru hračku nebo blok na psaní, pití
a sladké občerstvení.

www.sezemice.cz
Pak nás ještě navštívil koncem listopadu pan chiropraktik a po sezoně
nám prohlédl a napravil pejsky.
Nezapomeňte, když chodíte ven se staršími psy, kteří jsou přes den v teple, na nějaký ten obleček, aby jim neprochladla záda. A také se v zimním
období při venčení večer hodí reflexní obojek a do kapsy nějaké světýlko,
abyste si mohli posvítit a sebrat případné nadělení od Vašeho miláčka.
Ne vždy se totiž pejskovi podaří vykonat potřebu přímo pod lampou J.
Užijte si Vánoce a Nový rok a nezapomeňte s nějakou tou dobrůtkou
i na zvířátka.
Renata Novotná
Prosport Sezemice
Pro kanoisty Prosportu Sezemice již naplno začala zimní příprava, která
je založena převážně na běhu, plavání, posilování a pádlování v tréninkovém bazénu.
O podzimních prázdninách vyrazili naši závodníci spolu s kanoisty z Ostrožské Nové Vsi do Jizerských hor. Malebná vesnička Černá Říčka, která
leží na okraji obce Desná v Jizerských horách, se stala pro naše závodníky
centrem podzimního soustředění. Horské podzimní počasí, vyšší nadmořská výška, mírné kopečky, čerstvý vzduch, chutná domácí kuchyně
z Lukovny a výborné zázemí v Nymburské boudě připravily závodníkům
ideální podmínky pro zvýšení fyzické i psychické kondice. Každodenní
běh doplnilo náročné posilování s činkami a cvičení s vlastní váhou těla.
Letošní soustředění bylo doplněno dvěma náročnými cyklistickými výlety
do okolí.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci závodu, a sponzorům, díky
kterým se mohli všichni radovat z pěkných cen.
Těšíme na jubilejní 10. ročník orientačního běhu v roce 2017, který se
bude konat opět začátkem září 2017 v Malých Kolodějích.
Za pořadatele OB z Velkých Kolodějí Simona Petrásová
Agility
Konec roku 2016 byl pro nás doslova napěchován závodními akcemi J.
V říjnu se konal již 13. ročník tradičních agility závodů HOP SEM-HOP
TAM spojený se Speciálem bílých švýcarských ovčáků v agility. Přijela si
zazávodit téměř stovka psů.
Letošní novinkou v repertoáru námi pořádaných akcí byly Dogdancingové
zkoušky, které se pod naší taktovkou konaly v Pohádkové zahradě v Pardubicích. My, letití agiliťáci, jsme se nechali strhnout a začali jsme trénovat
otočky, couvání, pivoty, slalom mezi nohama, podávání pacek a další taneční základy. Na startovní listině se sešlo neskutečných 42 zkoušek a ze
Sezemic bylo nahlášeno zkoušek 13 J.
Jako u agility závodů jsou i zde pravidla neúprosná a o diskvalifikace nebyla nouze, např. za vyskočené otočky, neúplný počet jednotlivých kroků
nebo přerušení klusu v kruzích či serpentinách.
Ale víme, co musíme dopilovat, a na jaře budeme pokračovat. Při zkouškách jsme se vyfotili a nechali si napsat věnování do knihy: Od psích
triků k dogdancingu přímo od její autorky, Aleny Smolíkové. Alča se
umístila před lety druhá v televizní soutěži Československo má talent,
ale ještě před tímto svým super úspěchem vystupovala několikrát u nás
v Sezemicích při vyhlašování mladých sportovců. My jsme zkrátka věděli
už tenkrát, že je nejlepší…

V neděli 6. 11. 2016 se v Nymburce konaly testy k přijetí do sportovního
centra mládeže. Do 1. kola výběru na základě výborných výsledků na
Mistrovstvích republiky a v Pohárech mládeže postoupili tito závodníci:
Tereza Bláhová, Sonia Rudolfová, Eliška Dvořáková, Jakub Dvořák,
Vojtěch Burda, Michal Hovorka a Otakar Štursa. Podmínkou pro postup do 2. kola a přijetí do centra mládeže bylo splnění obecné připravenosti v těchto disciplínách: vytrvalostní běh (1500 m chlapci, 800 m
dívky), plavání (200 m), silově vytrvalostní test: bench 2 minuty a přítah
2 minuty s činkou podle aktuální hmotnosti závodníka. Hmotnost činky
byla rovna polovině hmotnosti závodníka. Díky skvělým výkonům si místo v SCM zajistili Tereza Bláhová, Vojtěch Burda, Michal Hovorka
a Jakub Dvořák. Gratulujeme!
V Prosportu Sezemice se nevěnujeme pouze sportu, ale pořádáme i různé
kulturní akce. Na tradičním Zavírání vody, které se konalo 12. listopadu,
se sešla spousta příznivců kanoistiky nejen ze Sezemic, ale také z Kadaně,
Ostrožské Nové Vsi a Litovle. Jedlo se, pilo se, tančilo, nechyběla bohatá
tombola a raut.
V sobotu 17. prosince klub pořádá předvánoční výlet pro závodníky i rodiče a příznivce klubu. Tentokrát pojede celý autobus a cílem výletu bude
Praha, kde je v plánu prohlídka Letiště Václava Havla. Následně pak procházka předvánoční Prahou a jistě i zastávka na dobré jídlo a pití.
Všichni se již těší na tradiční Vánoční 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 dárečky.
Prosport Sezemice přeje všem krásné Vánoce a hodně štěstí do nového
roku!
Za Prosport Martina Hubíková

Na svátek 17. 11. jsme si objednali počasí a naplánovali Klubové závody
2016. Jde o milou akci, kde si začátečníci vyzkouší poprvé závodní atmosféru a závodící se utkají o titul Klubový vítěz a putovní pohár. Závody jsou
ve znamení spousty dobrot sladkých i slaných.

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Stále více klesající teploty zahnaly střelce do tepla sportovních hal a tělocvičen. Začala nám vzduchovková sezona. Opět po roční odmlce odstartoval další ročník Ligy Královohradeckého a Pardubického kraje
a v Chrasti soutěž „O pohár SSK Chrast“.
V moravském Šumvaldu jsme si ve svátečním dni 17. 11. „užívali“ na střeleckých závodech v tělocvičně ZŠ. Neznámého prostředí se naši nezalekli

www.sezemice.cz
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a výsledky nebyly vůbec špatné: 1. místo puškař J. Novák, 2. místo puškařka K. Procházková a pistolář V. Vinkler, 4. místo puškařka N. Licková.
Na vítězné vlně jsme se nesli i v sobotu 19. 11. v Bystřici nad Perštejnem.
První místa si vystříleli V. Vinkler a N. Licková, druhé J. Novák a S. Kišáková.
26.–27. 11. se mezi účastníky závodů „GRAND PRIX RAPID PLZEŇ“
objevili i naši dva mladí šikovní střelci: puškařka N. Licková a pistolář
V. Vinkler.
A ten zde hned první den dosáhl úctyhodného úspěchu. V disciplíně VzPi
40 ran – dorost si vydobyl příčku nejvyšší – krásné 1. místo. Puškařka
N. Licková se na palebné čáře ocitla společně se staršími a o hodně zkušenějšími soupeřkami. Velkou radost sobě i trenérovi udělala svým nastříleným osobním rekordem 403,3 body, za které ji patřilo devatenácté místo.
Druhý den si v dorostenecké kategorii vystřílela 6. místo.

Fotbalový klub – Rozpis přátelských fotbalových utkání
před jarní sezonou najdete ve vývěskách.
Sport pro všechny

Rozpis cvičení 1. pololetí 2017
Oddíl

Den / hodina

Cvičitel

Příspěvky

rodiče a děti 2–3 roky

úterý
10.30–11.30

Alena Knytlová

350 Kč

rodiče a děti 3–6 let

čtvrtek
17.00–18.00

Tereza Srazilová

350 Kč

Anna Remešová

350 Kč

350 Kč

pondělí
17.00–18.30

dívky od 6 let

čtvrtek
17.00–18.00

chlapci od 6 let

pátek
17.00–18.30

Jan Remeš

P-class

pondělí
18.30–19.30

Renata Málková

bodyform

středa
19.30–20.30

Adéla Jakoubková

zadek / břicho

čtvrtek
19.30–20.30

Eva Holečková

dance AE – pokročilé
dívky od 8 let *

pátek
16.00–17.00

Martina Ptáčková

350 Kč

dance AE
– pokročilé juniorky *

neděle
10.00–11.00

Barbora Ptáčková

350 Kč

zdravotní cvičení

úterý
18.30–19.30

Martina Ptáčková

350 Kč

relaxační cvičení

úterý a pátek
17.00–18.00

Jana Levinská

500 Kč

muži mladší

úterý a pátek
20.00–21.00

Petr Vlasák

1 000 Kč

muži starší

pátek
19.00–20.00

Martin Valenta

650 Kč

florbal

neděle
18.30–20.00

Jan Brett

650 Kč

karate rodiče a děti

středa
18.00–19.30

Marek Mojžíšek

800 Kč

karate dospělí

čtvrtek
19.30–20.30

Marek Mojžíšek

800 Kč

450 Kč

* kapacita naplněna

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice, hodinová platba je 40 Kč.
Více informací na tel. č.: 728 439 895, remanna@seznam.cz
Web: spvsezemice.webnode.cz

Termínová listina akcí na rok 2017

A co nás ještě čeká? Závody v Hradci Králové, v Chrasti a dvoudenní závody na domovské půdě „Velká cena Sezemic“ ze vzduchových pistolí
a pušek. A že dobrých zpráv není nikdy dost, náš klub nevymře po meči
ani po přeslici. Omladil se a rozrostl o nové střelecké naděje: Š. Kloučka,
M. Bretta, A. Zrůstovou, L. Makarova, B. Lidáka, F. Voříška, R. Chudomela.
Všichni získávají pomalu ale jistě střeleckou dovednost a tu předvedli
5. 11. na svých prvních závodech v Týništi a 3. 12. v Hradci Králové na
„Hradecké diabolce“.
A jak jsme se v Hradci umístili? V chlapcích do 12 let: 6. místo R. Chudomel, 8. místo B. Lidák, 10. místo Š. Klouček, 12. místo M. Brett, 13. místo
L. Makarov. Ve společné kategorii do 14 let získali za 2. místo D. Kadrmas
a za 3. místo A. Zrůstová krásné poháry a malou sladkou odměnu si odvezli i ostatní střílející.
Kvapem se blíží svátky vánoční. Chtěli bychom Vám všem popřát jejich
krásné a spokojené prožití. Ve zdraví přežít silvestrovské a novoroční
oslavy a nashledanou u prvního vydání Sezemických novin v roce 2017.
ČSS, z.s. SSK Sezemice

11. 2. 2017

zimní čtyřboj žactva

Pardubice – ZŠ Dubina

21. 2. 2017

Jasmin cup ve florbale

Pardubice – hala Dukla

18. 3. 2017

sportovní gymnastika předškolních dětí

Pardubice – ZŠ Dubina

8. 4. 2017

sportovní gymnastika žactva

Svitavy

8. 4. 2017

den pro zdraví
– pilates, zdravotní cvičení

Pardubice – Pardubičky

22. 4. 2017

ringo turnaj

Moravská Třebová

10. 5. 2017

atletický víceboj žactva

Pardubice – Pardubičky

11. 5. 2017

atletický víceboj předškolních dětí

Pardubice – Pardubičky

20. 5. 2017

krajský atletický víceboj žactva

Pardubice – ZŠ Benešova

27. 5. 2017

republikový atletický víceboj žactva

Třebíč

10. 6. 2017

open air florbal

Dolní Ředice

29. 7.
–5. 8. 2017

sportovní pobyt dětí v přírodě

25. 11. 2017

republikový turnaj žactva ve florbale

Pardubice – hala Olšinka

Pohodové svátky vánoční a v roce 2017 zdraví, osobní,
pracovní i sportovní úspěchy přeje za SPV Anna Remešová

www.sezemice.cz
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Inzerce

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

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

Prodej vánočních kaprů
z rybníka Špaček
již zahájen v Lukovně

Soukromá firma Plast partner spol. s r.o.
hledá pracovnici na částečný pracovní úvazek

Otevřeno denně i na Štědrý den

• Jedná se o úklidové práce v kancelářských prostorách firmy
v rozsahu a čase dle dohody.
• Kanceláře jsou na adrese Havlíčkova ulice č. 170, Sezemice
(stará škola).

Cena: 75 Kč / kg

Uchazeči mohou volat kdykoliv na číslo telefonu 728 072 052

Renomovaná Stavební firma
Ječmínek, spol. s r.o.
se sídlem v Pardubicích
přijme do HPP řidiče pro nákladní vozidlo
do 7 tun pro středisko Rokytno u Sezemic
Požadujeme:

Prodej pozemků
určených k zastavení rodinnými domy, výměra 17 036 m2,
Sezemice nad Loučnou
Více informací Martina Kozová, Váš realitní makléř

kozova@rva.cz • tel.: 777 263 316 • www.kozova.eu

■ řidičský průkaz sk. B, E, sk. C výhodou
■ platný profesní průkaz
■ nástup možný od února 2017

Bližší informace Vám sdělí jednatel společnosti Milan Ječmínek
na telefonu 777 165 145.
Rádi bychom Vám touto cestou popřáli hezké svátky a vše nejlepší
do roku 2017.

Město Sezemice a komise sportu zve občany na sportovní akci, a to na

„Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“ za rok 2016.

Vyhlašování se koná ve středu dne 11. ledna 2017 od 17.00 hodin v sále města Sezemice.
Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá
Sezemické noviny vydává Město Sezemice, Husovo náměstí 790. Redakční rada: P. Mareš, M. Liduchová, P. Procházková.
IČO 274241. Příští číslo vyjde 24. 2. 2017. Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce.
Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

