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č. 6/2017 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

Křest kalendáře „Sezemice malované“

Foto: Alena Knytlová



Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jménem zastupitelstva města, 
zaměstnanců městského úřadu i jménem svým.

V letošním roce se nám podařilo opravit zase několik metrů místních komunikací a chodníků, jak v samotných Sezemicích, 
tak i v ostatních přisloučených obcích. Za pomoci dotačních titulů, které se snažíme každý rok využívat, 

jsme vyměnili některá stará svítidla veřejného osvětlení za nová, úspornější, opravili jsme střechu  
památkově chráněnému objektu čp. 92 na Husově náměstí a opravili jsme i hasičskou 

zbrojnici, kterou využívá i naše Mateřská škola Pohádka.

I na příští rok připravujeme projekty pro další rozvoj našeho města a všech 
přisloučených obcí. Máme připravené projekty na opravu chodníků ve Veské 

a Dražkově, opravu komunikace před hasičskou zbrojnicí a komunikace  
v Kladině a další projekty, které zpříjemní život našich občanů.

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.

Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům Základní školy 
v Sezemicích a Mateřské školy Pohádka za práci a čas, 

který v uplynulém roce věnovali při vzdělávání našich dětí. 
Myslím, že tento úkol není mnohdy jednoduchý.

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 i závěr 
letošního roku v pevném zdraví a vánoční pohodě.

Do nového roku pak vykročte tou správnou nohou.

Váš starosta města Sezemic, 
Martin Staněk



Jak se lidově říká, nejen prací je člověk živ. U nás v Sezemicích to pla-
tí rozhodně. Jsme moc rádi, že si dokážete udělat čas, ať už sami nebo 
se svými ratolestmi, že máte z čeho vybírat a že se s mnohými z vás 
tak často potkáváme. Není jednoduché vše připravit, ale když fungu-
je tým, když máte dobré zázemí, jde vám ta práce tak nějak dobře 
od ruky. Vyjmenovat všechny akce uplynulých měsíců by bylo moc 
složité, tak jen opravdu vzpomenu některé. V dubnu jsme přivítali 
v našem kostele slavného houslistu Václava Hudečka. Jeho koncert 
společně se souborem Barocco Sempre Giovane natáčela a  odvysí-
lala televize NOE. V říjnu se nám po několika měsících jednání poda-
řilo získat do Sezemic světově známé hudební těleso Ciganske Diabli 
ze Slovenska. Jsme potěšeni hlavně tím, že naše kulturní akce právě 
díky atraktivnosti programů kromě místních navštěvují i „přespolní“ 
z Pardubic, Hradce Králové, z Ústí nad Orlicí a dokonce i z Prahy. 

Kulturní aktivity jsou a vždy budou pevně zakotveny v našich živo-
tech a my v  tomto trendu budeme i nadále pokračovat. Ráda bych 
touto cestou poděkovala svým skvělým kolegům a kolegyním v ko-
misi kultury a všem, kteří nám pomáhají. Bez nich by se takovéto 
a mnoho dalších projektů nedalo ani uskutečnit. Budeme se snažit 
i v příštím roce, a snad se výběrem trefíme.

Za komisi kultury vám přejeme mnoho pohodově prožitých chvil s va-
šimi nejbližšími v lásce a ve zdraví. Pamatujte, že čas je ten nejcennější 
dar, který můžete dát tomu druhému. Čas plyne a utíká a už se nikdy 
nevrátí zpět. Zastavte se v  tomto vánočním čase i  na  akcích, které 
nás ještě do konce roku a s příchodem roku nového čekají. Vykročte 
tou správnou nohou do roku 2018. Moc se těšíme na další setkávání 
s vámi.            Majka Schillerová, radní a předsedkyně komise kultury

 Ohlédnutí za kulturními akcemi tohoto roku
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MĚSTSKÁ POLICIE
Vážení spoluobčané, nastalo nám podzimní období, které s sebou přináší 
vyšší riziko dopravních nehod zejména střetu vozidel s ostatními účastníky 
silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté. Proto nás požádal o spolu-
práci při dopravně bezpečnostní akci ředitel Základní školy Sezemice pan 
Mgr. Jiří Březina. Pro žáky 4. až 6. ročníků jsme připravili dva hodinové 
bloky, které se skládaly z teoretické přednášky ve třídě. Strážník Nováková
zapojila děti, kdy pomocí projektoru formou hry odpovídaly na různé do-
tazy, které se týkají bezpečnosti účastníků silničního provozu. Během 
druhé hodiny jsme pro děti připravili tři stanoviště, kde jsme v praktické 
části simulovali střet osobního vozidla s cyklistou, zde měly děti za úkol 
vyhodnotit situaci, přivolat lékaře a následně poskytnout první pomoc 
zraněným do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Na druhém stano-
višti jsme měli připravená dvě jízdní kola, která se lišila výbavou, a zde děti 
porovnávaly, které z těchto jízdních kol je správně vybavené. 
Na třetím stanovišti vypracovaly děti deset testových otázek. Nakonec 
každý za odměnu dostal retro refl exní pásek, které nám pro děti věnoval 
BESIP. 
Jsme tu pro Vás!                  vrchní strážmistr Mohaupt Jaroslav, velitel MP

Zprávy z radnice

�

Foto Miloš Kolesár Foto Jana Štípková (2x)

MĚSTO SEZEMICE – přehled akcí 2017–2018

Datum/čas Akce Místo konání /pořadatel 
25. prosince

17.00 Sváteční koncert sezemické Rolničky Kostel Nejsvětější trojice
Základní škola Sezemice

1. ledna
15.00

Vítání Nového roku 2018 
se Živaňankou – populární, lidové 
a operetní melodie pro vás 

Sál sezemické radnice
Město Sezemice

7. ledna
18.00

Tříkrálový koncert 
– orchestr J. K. Band Pardubice 
– host herečka VČD Petra Janečková

Sál sezemické radnice
Město Sezemice   P

13. ledna Hasičský ples Sál sezemické radnice
17. ledna Vyhlášení sportovních talentů 2017 Sál sezemické radnice
19. ledna Myslivecký ples Sál sezemické radnice
21. ledna Dětský karneval Sál sezemické radnice
27. ledna Ples SRPŠ Sál sezemické radnice

únor Zahrádkářská výtvarná soutěž Městská knihovna

11. února Chanson Trio Coucou – dostaveníčko 
s francouzskými šansony

Sál sezemické radnice   P
Město Sezemice

16. února Sportovní ples Sál sezemické radnice
23. února Maturitní ples Holice Sál sezemické radnice

březen Měsíc čtenáře Městská knihovna

březen Zábavný večer – MDŽ Sál sezemické radnice   P
Město Sezemice

Bližší informace:   www.sezemice.cz, facebook – události, média
Majka Schillerová – 603 471 712, majacek@volny.cz
Petra Procházková – 737 420 924, knihovna@sezemice.cz
P – předprodej vstupenek v Městské knihovně

Září 2017: Samuel Dušek, Natálie Pozdníková

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

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

Narozeníček
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HARMONOGRAM SVOZU TKO – ROK 2018

Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply

Veská, Kladina, Velké Koloděje
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

týden 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

pondělí 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

úterý 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

středa 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

čtvrtek 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

pátek 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

sobota 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

neděle 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

týden 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

pondělí 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

úterý 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

středa 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

čtvrtek 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

pátek 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

sobota 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

neděle 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

týden 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

středa 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

týden 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53

pondělí 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

úterý 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

středa 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

čtvrtek 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

pátek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

sobota 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

neděle 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

TKO 2x měsíčně liché týdny

HARMONOGRAM SVOZU BIO ODPADU – ROK 2018

Sezemice, Veská
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

týden 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

pondělí 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

úterý 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

středa 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

čtvrtek 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

pátek 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

sobota 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

neděle 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

týden 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

pondělí 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

úterý 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

středa 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

čtvrtek 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

pátek 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

sobota 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

neděle 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

týden 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

středa 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

týden 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53

pondělí 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

úterý 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

středa 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

čtvrtek 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

pátek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

sobota 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

neděle 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

středa – bioodpad sezoně

PŮJČKY Z FONDU OBNOVY DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2018
Rada města na zasedání dne 22. 11. 2017 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů a bytů pro rok 2018. Půjčky se poskytují 
na rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek. Od ledna 2018 jsou stanovena nová Pravidla pro poskytování půjček na obnovy domů a bytů 
(snížení úrokové sazby, navýšení půjčované částky). Pravidla jsou zveřejněna na stránkách www.sezemice.cz.
Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 13. prosince 2017 do 25. ledna 2018. Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře 
na Městském úřadě Sezemice, Husovo nám. 790, na finančním odboru u p. Vohradníkové, kde budou poskytnuty další informace (tel.: 466 741 014, 
mobil 725 347 858).

R. Vohradníková, vedoucí FO
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Čas vánoční pohody a klidu se nezadržitelně blíží a naše mateřská škola 
se s Vámi podělí o zážitky posledních dvou měsíců.
Začátkem listopadu si děti připomněly tradice, které jsou s tímto měsícem 
spojené. 
Jednou z každoročních tradic v naší mateřské škole je projekt „Svatý Mar-
tin“. V rámci tohoto projektu se děti seznámily s legendou o Sv. Martino-
vi, vlastnoručně si upekly svatomartinské rohlíčky plněné mákem, vyrobily 
si svého koně a setkaly se s Martinem na bílém koni. Společně si potom 
zazpívaly písničku o Martinovi a následně mělo každé dítě možnost projet 
se na koni. Paní kuchařky připravily svatomartinské menu v podobě peče-
né husy se zelím a s knedlíkem.

Je tu prosinec a než si začneme všichni užívat vánočních svátků, cukroví a po-
hody, pojďme se společně ohlédnout za minulými dvěma školními měsíci.
V říjnu proběhl ve škole celoškolní projekt zaměřený na dopravní výcho-
vu. Některé třídy vyrazily na dopravní hřiště do Holic, jiné měly besedu 
s Městkou policií Sezemice, děti z 6. ročníku a školní družiny měly mož-
nost projít a projet si dopravní hřiště přímo v areálu naší školy. 
I v letošním roce někteří žáci 8. a 9. ročníku využili možnost, kterou jim 
nabídla škola, a objednali si divadelní předplatné do Východočeského  
divadla v Pardubicích.
Žáci pátých tříd navštívili elektrárnu a teplárnu v Opatovicích. Pro mnohé 
byla tato exkurze velkým zážitkem a poučením.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili dalšího dětského pochodu organizova-
ného Dětským centrem Veská, tentokráte nočního, a to v polovině října. 
Počasí přálo, tak si to všichni užili.
Nejprve třída 7. B a později 9. A vyrazila na exkurzi do Prahy, kde obě 
třídy navštívily Policejní muzeum ČR a pak Českou televizi, kde si žáci 
prohlédli natáčecí studia, vyzkoušeli některé kostýmy a jaké to je stát před 
televizními kamerami. 

Mateřská škola Pohádka

Základní škola se hlásí

Dále v jednotlivých třídách proběhlo vánoční fotografování, divadelní 
představení a přiblížil se termín adventního času. V tomto čase se děti 
každoročně připravují na vystoupení pro rodiče v podobě vánočních be-
sídek, chystají vánoční přáníčka pro své blízké, vyrábějí dárečky, pečou 
perníčky nebo vánočku.
Hned v prvním prosincovém týdnu, v dopoledních hodinách 5. prosince, 
navštívila všechny děti trojice známých postav v čele s Mikulášem, obrov-
ským čertem a krásným andělem. Dětem byly naděleny dobroty v podobě 
mikulášského balíčku a na oplátku jim děti zazpívaly písničky nebo před-
nesly básničky.

Tradiční vánoční besídky proběhly následujícím způsobem: Medvídci  
– 11. prosince od 16.00 hodin v sále místní restaurace Choteč a sezemic-
ké třídy 12. a 13. prosince od 15.30 hodin dle rozpisu v sále sezemického 
domu.
Vánoční nadílka v jednotlivých třídách proběhla 14. prosince v dopoled-
ních hodinách a celý tento prosincový týden jsme zakončili vánočním 
výletem na zámek Doudleby nad Orlicí. Zde si děti formou pohádkového 
příběhu prohlédly a prošly zámecké prostory, vyrobily si drobný dáreček 
a nasály vánoční atmosféru. V následujícím a zároveň posledním týdnu 
naše děti popřejí a předají přáníčka nejen svým nejbližším, ale i našim zná-
mým, např. seniorům z penzionů, zaměstnancům radnice, zaměstnan-
cům městské policie i Policie ČR. Úplně na závěr, 22. prosince, nás čeká 
vánoční koncert pěveckého sboru Rolnička v kostele Nejsvětější Trojice.

Přejeme Vám všem do nového roku především hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů.              Vaše mateřská škola Pohádka, Iveta Prausová

Žáci prvních až sedmých tříd se zúčastnili zážitkové výstavy Pravěk s před-
náškou na téma pravěk. 
Na letošní školní rok připravila Česká basketbalová federace projekt  
Jr. NBA League, kterého se účastní i náš basketbalový tým, který hájí barvy 
Milwuakee Bucks. Na zahajovacím utkání zaujal i vlajkou naší školy. Náš 
tým vyhrál jeden ze zápasů, za což jim patří velká pochvala.
Na Dubině a na Studánce začal úvodními dvěma koly letošní ročník Ligy 
škol v orientačním běhu. V obou kolech reprezentovalo naši školu vel-
mi úspěšně 11 žáků a všichni svými výbornými výkony přispěli k pěkným 
umístěním naší školy v obou kolech. Na Dubině získaly děti 4. místo a na 
Studánce 5. místo.
V 9. ročníku proběhl interaktivní program HOP aneb Hravě o pohlavně 
přenosných chorobách. Program plný informací jistě žáky povede k zod-
povědnému chování v budoucím životě. 
V 6. a v 7. ročníku proběhl program organizace Semiramis, který se zamě-
řuje na dlouhodobou primární prevenci zaměřenou na rizikové chování 
a zdravý životní styl. Další blok čeká třídu na jaře.
Ve školní družině oslavili Halloween, svátek svatého Martina, navštívili ta-
jemnou komnatu, vyráběli podzimní výrobky a prováděli spoustu dalších 
zajímavých aktivit. 
Dne 19. prosince proběhly ve škole od 15.00 do 18.00 hodin volby do 
školské rady.

Na pondělí 25. prosince vás zveme na tradiční vánoční koncert 
pěveckého sboru Rolnička, který se uskuteční již tradičně v sezemickém 
kostele Nejsvětější trojice. 

Více informací o dění ve škole se dozvíte na internetových stránkách 
www.zssezemice.cz.

Závěrem přeji jménem svým a jménem vedení školy všem čtenářům 
pohodové Vánoce a vše nejlepší do nového roku. 

Mgr. Stanislava Plecháčková

„Chceme Vám popřát ze srdce,
co nejkrásnější Vánoce,
bohatého Ježíška
a dobrou mňamku do bříška.
Celý příští nový rok
hodně zdraví a lásky žok.“
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POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A ZDRAVÍ
Skořice – koření Vánoc a lásky

Od bylinek jako takových si dnes odskočíme ke koření. A protože se blíží 
Vánoce, volba byla jasná: skořice.
Skořice je aromatická kůra skořicovníků, stále zelených tropických stro-
mů. Svůj původ má v Asii. Jako aromatickou přísadu ji používali už staří 
Egypťané. Známá byla také ve starověkém Řecku. Skořice byla vzácná 
a drahá, a tak se o ni vedlo mnoho bojů. Na západě byla dříve známá 
pouze skořice čínská. Od 16. století se díky objevitelským cestám začíná 
dovážet i skořice ceylonská. V českých zemích byla skořice známa od
15. století.
Skořicovník cejlonský pochází ze Srí Lanky, pěstuje se však i v jiných 
tropických oblastech. První úroda se sklízí dva až tři roky po vysazení. 
Cejlonská skořice je považována za tu nejkvalitnější. Kůra po usušení 
tvoří charakteristické tenké svitky, okraje se svinují dovnitř, takže vzni-
kají jakési dvojruličky.
Skořicovník čínský pochází z Barmy, pěstuje se v jižní Číně, Thajsku 
a Indonésii. Rostlina může dosáhnout výšky přes 10 metrů, ale na plan-
tážích se řeže a udržuje se na zhruba dva metry vysoký keř. Kůra je 

hrubší, má červenější barvu a po usušení tvoří pouze žlábkovité trubky 
nebo pruhy. Skořicovník čínský poskytuje též sušené plody, které jsou 
známé jako „květy kassiové“ a využívají se jako koření.
Ze skořicovníku se využívá sušená vnitřní část kůry bohatá na silice. 
Z listů, větví i květů se získává skořicový olej.
A využití? Skořice je koření, které má doma v kuchyni snad každý. 
Většinou ji používáme mletou, ale uplatníme i kousky kůry, zejména 
v teplých zimních nápojích, počínaje svařákem a konče různými našle-
hanými nápoji. Používá se také k zavařování ovoce.
Skořice je neodmyslitelnou součástí při přípravě některých druhů vá-
nočního cukroví, jablečných závinů, různých druhů moučníků apod. Své 
uplatnění má také ve slané kuchyni, přidává se do rajské omáčky nebo 
do polévky, vynikající je také jako kořenící směs na pečené kuře. Vel-
mi často se setkáváme se skořicí hlavně v čínské nebo indické kuchyni. 
Díky svému unikátnímu složení je skořice typickým kořením podzimního 
a zimního období. Dokáže totiž prohřát organismus, který je sužován 
chladem, a mimo to má také antibiotické účinky podporující a nabuzu-
jící imunitní systém. Tradičně se skořice používá na podporu kvalitního 
trávení a k léčbě průjmu i zácpy či nadýmání.
Skořicová silice způsobuje již zmíněné lokální prohřátí pokožky, rozší-
ření cév, a tím zvyšuje odbourávání tukové tkáně. Skořicová silice navíc 
působí silně dezinfekčně, tlumí bolest i menstruační problémy, čistí krev 
od kvasinkových infekcí, napomáhá hojení, zlepšuje paměť a snižuje ner-
vové napětí. Současné výzkumy i pradávná zkušenost rovněž uznávají 
skořicovou silici jako vynikající repelent. Oba skořicové oleje – z listů 
a kůry se používají k výrobě mýdel, parfémů a toaletních potřeb, k vý-
robě nosních sprejů, dentálních přípravků a sirupů proti kašli, ale také 
jako aroma v nesčetném množství potravin, nápojů a cukrovinek.
Skořice je silné afrodisiakum. V magii je skořice nazývána kořením lásky, 
které by mělo svou vůní přitahovat opačné pohlaví, působí prý pozitiv-
ně při citovém chladu, nervovém vypětí a stavech úzkosti. Její vůně ro-
zehřívá, uklidňuje, uvolňuje a otevírá srdce. Přináší do domu štěstí, har-
monii, uvolnění a rovnováhu…

Zdroj informací: Bylík.cz

Z knihovny

V knihovně se o svátcích neděje nic výjimečného. Stále nakupujeme novinky i bestselery, dopl-
ňujeme fond audio knih i deskových her a pořádáme akce tradiční i nové. Zajišťujeme pro Vás 
potřebné služby, poskytujeme informace a staráme se o předplatné bohaté sezemické kultury. 
Velkou radost nám dělá nárůst členů jak v dětském, tak i v dospělém oddělení a věříme, že 
v příštím roce bude pokračovat. Také těch, kteří užívají naše služby, přibývá a my se snažíme 
tyto služby vylepšovat, naslouchat vašim připomínkám a pokud je to v našich silách, doplnit 
to, co podle vás schází. Budeme rádi, když nám nadále budete své nápady a přání říkat nebo 
psát a společně tak z knihovny vytvoříme hezké a užitečné místo.

Děkujeme vám za vaši přízeň, účast na našich akcích a krásná přání. Také my vám z knihovny 
přejeme pohodové svátky v kruhu vašich přátel, rodiny a blízkých. Přejeme vám, abyste se 
v dnešní uspěchané době dokázali zastavit, odpočinout si, a i když to není právě lehká doba, 
pokuste se užít si to hezké, co vám nabízí právě teď a tady. Buďte všichni hodně zdraví a ať 
Vás život stále baví .

Petra Procházková, Zdeňka Spěšná



PĚT OTÁZEK PRO...
V této rubrice se 
Vám snažíme přiblížit 
osobnosti, které jsou 
významné, o kterých 
se mluví, nebo jsou 
spjaty se Sezemicemi 
a okolím. Vánoční číslo 
je výjimečné, a proto má 
tradičního a výjimečného 
hosta. Pana starostu 
MARTINA STAŇKA. 
Ptám se ho dnes 
jako spoluobčana, 
spolupracovníka, 
dědečka…

Blíží se komunální volby, budeš, Martine, v příštím roce opět 
bojovat o přízeň voličů?

Určitě o přízeň voličů bojovat budu. Funkce starosty je pro mě prioritní. 
Myslím si, že se opravdu snažíme Sezemice a okolí dostat na takovou 
úroveň, aby se tady lidem dobře bydlelo, aby se rádi vraceli do svých do-
movů a potkávali se navzájem. Je pravdou, že se mé jméno objevilo na 
kandidátkách hnutí Starostové a nezávislí, ale to především proto, abych 
ho podpořil a aby toto hnutí dostalo možnost být slyšet na úrovni kraje 
i parlamentu, kde se utvářejí zákony, které nám, menším městům a ob-
cím, budou usnadňovat naši práci. Takže pokud dostanu opět tu důvěru 
a voliči mi budou nakloněni, mohu jen slíbit, že budu tuhle práci dál dělat 
rád, že budu lidem naslouchat a pracovat pro ně.

Tvoje práce je náročná fyzicky i psychicky, jak si chráníš zdraví?

Myslím, že fyzicky tahle práce ani tak náročná není, ale psychicky o to víc. 
Ty úkoly opravdu nejsou jednoduché a ve většině případů se prostě ne-
jde zavděčit všem občanům. Schůzky někdy probíhají i dlouho do večera, 
což pociťuje především moje rodina. Nechodím sice do práce na šestou 
ranní jako někteří, ale myslím, že časově jsem opravdu víc než vytížený. 
Od toho se odvíjí to, že nemám na spoustu věcí čas, jako třeba sauna, 
plavání a jiné volnočasové aktivity, které mě těší a prospívají mému zdraví. 
Vím to a rád bych na tom příští rok i zapracoval, aby mi to zdraví ještě 
chvíli vydrželo…

Co tě v loňském roce nejvíce potěšilo a naopak rozzlobilo?

Mým velkým potěšením je má vnučka. Je to naše zlatíčko a momentálně
je asi tím, co mě nejvíce dobíjí energii. Chtěl bych, abychom se jí s man-
želkou mohli více věnovat jako děda a babička a už s ní plánujeme do-
volenou na Šumavě. Vlastně to je mé další potěšení, že jsem v tomto 
kraji, v Železné Rudě, našel velmi dobré kamarády, takže se tam budu rád 
vracet. Je to opravdu nádherný kraj a člověk tam dokáže na chvíli zapo-
menout na starosti, …dokud nezazvoní telefon.
Že by mě v osobní životě něco rozzlobilo, si teď ani nevzpomínám 
a do debat o stavu naší republiky se tady pouštět nebudeme…

Co v příštím roce určitě musíš stihnout?

Tak jak už jsem říkal, chtěl bych více odpočívat a věnovat se v osobním 
volnu rodině, přátelům a místům, která mám rád. Hlavně na první do-
volenou s vnučkou se těším. Ostatní spíš v kratších termínech, nejsem 
typ na třítýdenní dovolenou, to bych asi nevydržel. Plánuji prodloužené 
víkendy při cyklistice na oblíbeném Třeboňsku, nevynechám vinné sklíp-
ky ve Velkých Pavlovicích, kdo mě zná, ví, že ani Praha nebude chybět. 
Všude tam máme známé a přátele, takže to bych rozhodně rád stihnul…
Po pracovní stránce to budou především volby, na které bych se rád se 
svými spolupracovníky připravil, aby Sezemice a obce měly opět zastupi-
telstvo, ve kterém se dobře pracuje…

Blíží se svátky. Jak je budeš prožívat?

Tak do konce roku je ještě mnoho akcí i práce. Ale nenechal jsem si ujít 
vánoční Prahu, kterou mám, přiznám se, raději poklidnější. Těším se na 
22. prosince, kdy s přáteli v takovém malém rituálu budeme připravovat 
asi dvacet kaprů, jistě nevynechám mariáš v Časech a ani silvestrovskou 
procházku do Pardubic se zastávkou na Kučerce. Nejsem „silvestrovský 
typ“, takže večer strávíme v poklidu doma s naší fenkou Maruškou, která 
ohňostrojovým veselím hodně trpí. To všechno s lidmi, které mám rád 
a se kterými je mi dobře…

S Vámi se všemi se těším 1. ledna 2018 od 15.00 hodin 
v sále sezemické radnice, kde můžeme společně přivítat nový 
a věřme, že šťastný rok 2018.

Petra Procházková

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA STRÁŽNÍKA JIRKY
Ledňáček říčný aneb klenot našich vod

Ptáci – vidíme je všude kolem nás. Žijí v těsné blízkosti našich domovů. 
Zahlédnout je můžete při procházkách v parku nebo v lese. Vyskytují 
se na polích a loukách, obývají rákosiny a křoviny. Plují i po hladinách 
rybníků a řek. Některé druhy jsou hojné a nápadné, jiné vzácné a méně 
početné. Jsou druhy, které zná každý z nás: vrabec, vlaštovka, havran. 
Pak ale máme druhy, o kterých jsme slyšeli a známe je jen z knížek, 
a málokdo je ve volné přírodě viděl. Jedním z takových je ledňáček 
říční. Svým zbarvením připomíná létající drahokam.

Základním předpokladem výskytu ledňáčka je přítomnost čisté vody 
bohaté na rybky o velikosti do 10 cm. Vyskytuje se proto na březích 
pomaleji tekoucích potoků a řek, ale i rybníků a jezer. V době hníz-
dění vyžaduje vhodné svislé hlinité nebo písčité, více než 1 m vysoké 
břehy, ve kterých hrabe hnízdní nory. Občas zahnízdí i relativně dale-
ko od vody, jsou známy případy hnízdění i 300 m od vodního zdroje. 
Hnízdí od dubna do července, pravidelně dvakrát, ale někdy i dokonce 
čtyřikrát ročně.
Naši ledňáčci jsou částečně tažní, s nestálým poměrem tažných a stá-
lých jedinců. To znamená, že část našich ledňáčků na zimu odlétá a část 
jich zůstává. Na zimu odlétají toho roku narozená mláďata a samice. 
Naproti tomu samci se zdržují celoročně v okolí hnízdiště. Tah probíhá 
většinou v noci, probíhá i vysoko v horách. U nás ledňáčci táhnou i přes 
vrcholové partie Krkonoš. Při tahu překonávají velké prostory bez vody, 
dokonce i desítky kilometrů stepí a pouští, např. v Arábii překonávají 
70 km písčité pouště. Naši ledňáčci létají zimovat do Středomoří, zimují 

v Portugalsku, Španělsku, jižní Francii, dokonce byl zjištěn náš ledňá-
ček u Tobruku v Libyi (severní Afrika!). Již během srpna a září bývají 
naši ptáci zastiženi v oblasti vzdálených zimovišť (mládě z jižních Čech 
chyceno 11. 8. v jižní Francii – 1071 km, mládě ze Znojemska chyceno 
8. 9. na pobřeží Španělska – 1752 km). Kroužkováním bylo zjištěno 
zatím stáří nejstaršího ptáka 5 let 2 měsíce a 11 dní.
Žije ledňáček i v Sezemicích a okolí? Samozřejmě, že ano. Labe, Louč-
ná, Lodrantka, Halda, Zmínka je pro ledňáčka ideálním prostředím. 
V břehových nádržích hnízdí a ve vodě nachází dostatek potravy. Tak se 
k těmto vodám vypravte a chce to jen se pozorně dívat, určitě ho uvidí-
te letět nad vodou podél břehu. Šťastnější a šikovnější pozorovatelé ho 
mohou spatřit na větvích stromů nebo keřů, jak číhá na svou rybí kořist.

Mgr. Jiří Rejl
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SOBOTA 23. prosince 2017 sv. Jan Kentský, kněz

P. T. Kvasnička 18.00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)

NEDĚLE 24. prosince 2017 Narození Páně (Štědrý den) 4. neděle adventní

P. T. Kvasnička
09.30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána) – kostel otevřen od 14.00 do 17.00 hodin

24.00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží

PONDĚLÍ 25. prosince 2017 Slavnost Narození Páně 1. svátek vánoční

P. T. Kvasnička 09.30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky svěřených farností

17.00 hod. Sezemice vánoční zpívání dětského pěveckého sboru ROLNIČKA

ÚTERÝ 26. prosince 2017 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 2. svátek vánoční

P. T. Kvasnička 09.30 hod. Sezemice mše sv. obětována za nemocné a trpící

PÁTEK 29. prosince 2017 5. den v oktávu Narození Páně / sv. Tomáš Becket

P. T. Kvasnička

17.20 hod. Sezemice tichá adorace

18.00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
po skončení mše sv. společná modlitba svatého růžence a sdílení – na faře

NEDĚLE 31. prosince 2017 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Silvestr I.

P. T. Kvasnička

09.30 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)

16.00 hod. Sezemice poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 2018

23.50 hod. Sezemice tichá adorace – do 01.10 hodin

PONDĚLÍ 1. ledna 2018 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Světový den modliteb za mír

P. T. Kvasnička 09.30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
kostel otevřen od 14.00 do 17.00 hodin

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
Skauti v prosinci již tradičně přivážejí Betlémské světlo i do Sezemic. Tento 
rok jste si jej mohli odnést z vánočního koncertu 20. prosince. Panu faráři 
Kvasničkovi skauti předají Betlémské světlo 22. prosince večer. Do kostela 
Nejsvětější Trojice si pro plamének můžete přijít 24. 12. v 9.30 hod. Bude 
sloužena mše 4. adventní neděle a kostel bude otevřený také odpoledne 
od 14.00 do 17.00 hodin, a ve 24.00 hodin se sejdeme k půlnoční mši.

Pokud máte zájem o darování světýlka někde jinde v jiný čas, nerozpa-
kujte se dát nám vědět na telefon 721 801 739. S sebou si vemte, prosím, 
svítilničku nebo skleničku a čajovou svíčku.

Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, 
znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených sym-
bolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se poslem 
pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit se do vel-
ké rodiny lidí dobré vůle, je pro skauty velkým vánočním přáním a radostí. 

Přidejte se a darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar který 
vás nadlouho přežije. 

I tento rok skauti 
do Sezemic přivezli 
Betlémské světélko.
Mohli jste si jej
převzít (s vlastní 
lucernou a svíčkou)
po koncertě 20. 12.
v Sezemickém domě 
nebo dle domluvy 
u skautské klubovny.
22. a 24. prosince 
si pro něho můžete 
přijít do kostela 
Nejsvětější Trojice.



Pod vánoční stromeček již tradičně několik historických obrázků ze zasněžených Sezemic a tentokráte i z nedalekého 
okolí. Místa na obrázcích jistě sami poznáte…                                                                                                      M. Balcar

Krásné a pokojné vánoční svátky

Před rokem 1915

V roce 1941

Kolem roku 1960

Kolem roku 1940

V roce 1941

Kolem roku 1927
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TANEČNÍ KLUB PŘEŠLAP SEZEMICE
má za sebou úspěšný podzim. Série osmi tanečních večerů, vedená man-
želi Šimkovými, byla zakončena slavnostním večírkem, kde si všechny 
tanečnice i tanečníci mohli vyzkoušet čerstvě naučené krokové variace 
standartních i latinskoamerických tanců. Řečeno golfovou terminologií,  
si všichni zlepšili svůj handicap před nadcházející plesovou sezonou.
Poslední listopadová neděle pak začala účastí našeho páru Ivony a Vác-
lava Truncových na 21. ročníku soutěže Holický kramflíček, kde získali 
pěkné čtvrté místo ve standartních tancích a třetí místo v temperament-
ních latinskoamerických tancích. Vrcholem večera bylo předtančení Josef 
a jeho pestrobarevný plášť v podání tanečního klubu Přešlap v Rychnově 
nad Kněžnou. Neutichající potlesk po výborném výkonu byl našim taneč- 
níkům velkým zadostiučiněním vyvažujícím všechnu dřinu vydanou bě-
hem mnoha tréninkových hodin.

Závěrem nám dovolte popřát všem mnoho úspěchů a lehký taneční krok 
do nového roku 2018.

Martin Šimek, TK Přešlap Sezemice

SKAUTSKÝ ROK
Rok se s rokem sešel a většina lidí právě teď na konci kalendářního roku 
hodnotí a přemýšlí, co celé toto období přineslo. Pro skauty začíná a kon-
čí rok na přelomu srpna a září, takže skautský tábor o prázdninách jsou 
takové naše malé Vánoce.
Avšak pokud bychom v této chvíli chtěli hodnotit tento rok, mohli by-
chom jej nazvat rokem soutěžním. Letos jsme se účastnili tolika soutěží 
(a většinu vyhráli) jako již dlouho ne.
Většinu jsme již zmínili v předchozích článcích, proto tedy zopakujeme jen 
ty nejvýznamnější a horké novinky.
Na jaře jsme se ve všech disciplínách umístili v tradiční soutěži ALKO 
na Kunětické hoře (a obzvlášť pyšní jsme na 1. místo ve sběru hliníku), 
následně naši skauti s přehledem vyhráli základní kolo prestižního Svoj-
síkova závodu a vítězství krajského kola jim uniklo jen o chloupek (byli 
druzí). Na letním táboře jsme vyhráli všichni, starší děti se dokázaly dostat 
z pravěku i přes šíleného vědce, který je tam strojem času poslal, a benja-
mínci zvládli pomáhat zvířátkům z Doby ledové.
Na podzim byl nejvýznamnější závod Memoriál Václava Křivského ve Skut- 
či, kde naši skauti vyhráli skvělé bronzové umístění! 
Ale skaut není jen o závodech. Za ten rok se odehrálo téměř nespočí- 
tatelně akcí, ať se jedná o jednodenní či celovíkendové výpravy, splněné 
výzvy, navštívené vzdělávací i výchovné akce, zapojení se do místních či 
celorepublikových skautských i neskautských akcí, a tak by to mělo být.

Do konce roku nás už čekají jen vánoční schůzky, darování Betlémského 
světla (o tom na samostatném letáčku) a tradiční krmení zvířátek na Štěd-
rý den.

Sezemičtí skauti přejí všem lidem dobré vůle krásné Vánoce a úspěšný 
vstup do nového roku!

Karolína Vyhnálková

CVIČENÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH
V dnešní době se hovoří o tom, jak současné děti mají málo pohybu. Pro-
to chci touto cestou poděkovat všem maminkám, které si každé úterý na-
jdou čas a jdou si se svými dětičkami zacvičit do tělocvičny v ZŠ Sezemice.
Je velice potěšující vidět děti, s jakou chutí a radostí cvičí v doprovodu 
svých maminek a babiček a dělají opravdu velké pokroky. Ve věku 2–3 
roků je velice náročné soustředit se na činnost celou hodinu, ale tyhle děti 
to skvěle zvládnou.
Pokud se nějaká maminka ještě rozhodne přijít se svým chlapečkem nebo 
holčičkou mezi nás, rádi ji mezi sebe přijmeme.

Alena Knytlová

MLADÍ HASIČI SE HLÁSÍ
I v tomto vydání Sezemických novin Vás chceme informovat o činnosti 
mladých hasičů. Léto uběhlo jako voda a kroužek mladých hasičů začal 
znovu pracovat 8. září 2017. Hned 16. září jsme se zúčastnili prvních pod-
zimních závodů v Čeperce. Tyto závody jsme měli „rozjezdové“ a nové 
děti si poprvé mohly zažít pocit závodníků na startu. V říjnu na nás čekal 
tradiční Sezemický Braňáček. Závodů se zúčastnilo 38 družstev. Družstvo 
mladších obsadilo krásné 3. místo z 21 družstev a družstvo starších se 
nenechalo zahanbit, zabojovalo a skončilo také na 3. příčce ze 17 hlídek. 
Sezemický Braňáček je naše srdeční záležitost, jelikož jsme si ho sami vy-
mysleli a pořádáme ho již více jak 10 let. Tento závod se nám daří pořádat 
za výrazné podpory velké spousty dobrovolníků. Touto cestou bychom 
rádi poděkovali dospělákům z řad Hasičů Sezemice, městu Sezemice, fir-
mě Innogy Energie, zdravotní službě, rozhodčím a restauraci Corona za 
občerstvení a v neposlední řadě i všem dalším sponzorům. Účastí v Se-
zemickém Braňáčku skončila naše podzimní účast na závodech, ale my 
měli a máme spoustu dalších akcí. A protože máme rádi dobrodružství, 
tak jsme v listopadu vyrazili do Choltic na Strašidelný zámek. Zámek, ná-
dvoří a park se hemžily různými strašidly, pohádkovými bytostmi a my se 
úspěšně báli. Při dalších schůzkách děti soutěžily, opakovaly si dovednosti 
z topografie, uzlování či požární ochrany. I hasiči se drží tradice a advent 
zahájili 1. 12. 2017 pečením a zdobením perníčků. Na schůzce jsme také 

vyráběli vánoční přáníčka pro babičky a dědečky z penzionu, a pro seniory 
ve Starém Hradišti. Děti mezi sebou i letos uspořádaly sbírku na nákup 
dárků pro osamělé seniory. K slavnostnímu předání dárků a našich vý-
robků dojde 19. 12. 2017. Letošní rok byl zakončen 9. 12. 2017 pře-
nocováním v hasičárně, kde na děti čekala noční „bojovka“ a vánoční 
překvapení.                                                 Radka Horáková, Eva Řezníčková
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KPOZ PRO SENIORY
Komise pro občanské záležitosti uspořádala v těchto podzimních dnech 
pro naše seniory již tradiční „posezení s dechovkou“. Jsme rádi, že setká-
ní našich občanů s posezením i tancem se těší stále větší oblibě. Věříme, 
že tomu nebude jinak ani v příštím roce.

Komise pro občanské záležitosti přeje všem občanům Sezemic 
a přisloučených obcí příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

František Matúšů

Děkujeme, chválíme…
Manželé Fialovi děkují komisi pro občanské záležitosti za přání a dar 
k 50. výročí svatby.

Informujeme HLUBOKÁ ORBA
Pěvecký sbor Hluboká Orba přeje všem krásné a klidné Vánoce. Ať je nám 
v nastávajícím roce jen do zpěvu!
www.hlubokaorba.cz, sezemice.kulturka.cz

Ing. Václav Trunec

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZEMICE v době od 22. 12. 2017 do 29. 12. 2017
• PÁTEK 22. 12. 2017 – úřad uzavřen • STŘEDA 27. 12. 2017 – 8.00–17.00 hod. • ČTVRTEK 28. 12. 2017 – 8.00–14.00 •

• PÁTEK 29. 12. 2017 – 8.00–11.00 •

Hasiči Sezemice si Vás dovolují pozvat na hasičský ples v sobotu 13. ledna 2018,
kterým se otevírá plesová sezona v Sezemicích.

Zároveň Vám přejeme vše nejlepší v roce 2018 a celý rok bez ohýnku.

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám,“ zpívá se v jedné z krásných koled. 
Ať vše funguje, jak má nejen o Vánocích, ale i ve dnech příštích a nejen 
v kruhu rodinném, ale i v celých Sezemicích a na celé krásné zemi, 
přeje jménem zahrádkářského spolku Láďa Srazil.

Rádi bychom touto cestou popřáli všem občanům města Sezemice 
a okrajových částí v novém roce hodně zdraví, štěstí, spoustu pracovních 
i osobních úspěchů.

kolektiv Městské policie Sezemice

NEZAPOMEŇTE na naše mazlíčky
Vánoční a novoroční období je pro naše domácí zvířátka obdobím, které většinou, na rozdíl od nás, moc nemilují. Zvláště ti, kteří 
jsou venku a nebo musejí ven chodit. Všude se střílí, bouchají rachejtle a citlivé uši, hlavně psů a koček, moc bolí. Zkusme jim proto 
zajistit více klidu alespoň tím, že s nimi budeme ve večerních hodinách co nejméně venku. Venčeme zásadně na vodítku a pokud 
by se i tak něco nečekaného stalo, vždy v první řadě volejte Městskou policii Sezemice – telefon 602 413 250. Naši strážníci jsou 
24 hodin ve službě a vždy okamžitě reagují. Osvědčeným pomocníkem v tomto případě je také facebook. 
Moc děkujeme za všímavost a ochotu, se kterou nám tolik pomáháte.                                          Majka Schillerová, radní města Sezemice

Přejeme všem krásné vánoční svátky, 
pevné zdraví a hodně štěstí 
v novém roce 2018.

Za SPV Anička Remešová a kolektiv

INFORMACE PRO SENIORY
I v letošním roce bude poskytnut příspěvek seniorům na dopravu MHD Pardubice. Výběr karet na dobití bude v pátek 12. 1. 2018
od 8.00 do 11.00 a v pondělí 15. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Výdej dobitých karet 17. 1. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Karty odevzdávejte u paní Kloudové v pokladně úřadu, kde bude provedena i platba za kartu.

Martin Staněk, starosta města





Srdečně vás zveme 
v pondělí 1. ledna 2018

od 15.00 hodin
na vítání Nového roku

se Živaňankou
(populární, lidové a operetní melodie pro vás)

do sálu sezemické radnice
• občerstvení zajištěno • 

sezemice malované

Město Sezemice vydalo k 790. výročí prokazatelné existence 
Sezemic nástěnný kalendář. Na  šesti reprodukcích obrázků, 
které nás budou provázet rokem 2018, jsou zachycena zají-
mavá místa Sezemic malovaná v období let 1848 až 1983. 

Jejich autory jsou čtyři „Sezemáci“ – Josef Pošva, Jaroslav 
Kašpar, František Růžek a Miloslav Gabriel. Pátým autorem je 
geniální český malíř Josef Mánes. Ten byl na návštěvě v seze-
mickém mlýně v roce 1848. 

Kalendář si můžete za  symbolickou cenu 50 Kč zakoupit 
v sezemické knihovně vždy v po, st od 9.00 do 17.00 hod. 
a ve čtvrtek od 9.00 do 18.00 hod. nebo na Městském úřadě 
Sezemice. Věříme, že obrázky v kalendáři vás potěší. 



JAK ÚSPĚŠNĚ PRONAJMOUT BYT: 4 TIPY PRO SNADNÝ A RYCHLÝ PRŮBĚH

1. PŘED FOCENÍM A TVORBOU INZERÁTU BYT UPRAVTE K DOKONALOSTI
Pamatujte na jednoduchou rovnici: velké nájemné = kvalitní bydlení. Pokud tedy chcete lukrativní příjem z pronájmu, 
zbavte nemovitost všech nedostatků a udělejte z ní atraktivní místo – před nafocením a prohlídkami. Vynaložené úsilí 
a investice se vám vrátí právě v možnosti pronajímat za slušné peníze.

2. NABÍZEJTE NEMOVITOST RELEVANTNÍ CÍLOVÉ SKUPINĚ
Obyvatele pro luxusní byt nenajdete na běžně dostupných serverech, které se soustředí hlavně na nenáročné levné 
bydlení. A tohle funguje samozřejmě i obráceně. Dobře promyslete, koho do své nemovitosti chcete, a „jděte mu naproti“ 
na portálech, kde vás hledá.

Podobně uvažujte i o tom, zda budete pronajímat zařízený nebo nezařízený byt. V Pardubicích chce mít drtivá většina 
zájemců o bydlení k dispozici základní vybavení.

Nechcete při pronájmu chybovat? Stáhněte si na mém webu eBook s 11 nejčastějšími chybami, kterým se dopo-
ručuji vyvarovat a prodejte, nebo pronajměte svou nemovitost tak za maximum.

3. DŮVĚŘUJTE, ALE PROVĚŘUJTE
Člověk, který nemá na zaplacení kauce, představuje velké riziko. S velkou pravděpodobností žije bez finanční rezervy, 
tzv. „od výplaty k výplatě“.

4. KVALITNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVA JAKO ZÁKLAD DOBRÝCH VZTAHŮ
Zapomeňte na „dobré slovo“ a ošetřete vztah pronajímatel – nájemce prvotřídní nájemní smlouvou, která pamatuje 
na všechna práva a povinnosti obou stran.

Doporučuji nepodceňovat a nechat si ji vytvořit profesionálem.

V neposlední řadě zaneste do smlouvy i stav měřidel a eventuálně také datum, kdy dojde k přepisu na nového nájemce.

Postarejte se i o ty svoje „neprůstřelnou“ smlouvou, abyste se v případě problémů měli o co opřít ve svých tvrzeních.

Spolehlivý člověk s opravdovým zájmem o bydlení vaši smlouvu rád podepíše, protože nebude mít žádné nečestné 
úmysly.

Zajistím vše za vás s využitím svého know-how, což vám přinese výhodné nájemné a bezstarostné papírování.

www.PetrIvanko.cz                                                                      S úctou Petr Ivanko
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Sport

KANOISTICKÝ KLUB PROSPORT SEZEMICE
Pro kanoisty Prosportu Sezemice již naplno začala zimní příprava, která 
je založena převážně na běhu, plavání, pádlování v tréninkovém bazénu 
a posilování.
Letošní sezona byla pro náš klub výjimečně úspěšná. Prosport Sezemice 
letos v Českém poháru v celkovém pořadí klubů obsadil 2. příčku, kte-
rá je zatím nejlepším umístěním v celé historii klubu! Nejlepší jednotlivci 
ve svých kategoriích budou vyhlášeni při testech RDJ v Nymburce 27. 1. 
2018. Jmenovitě to budou za náš oddíl: Tomáš Doktor (2. místo C1 žáci), 
Vojtěch Burda (2. místo C1 dorostenci) a Michal Hovorka (3. místo C1 
dorostenci).

Na konci října vyrazili naši závodníci spolu s výběrem kanoistů z Ostrožské 
Nové Vsi do Jizerských hor. Prodloužený víkend v blízkosti přehrady Souš 
bohužel poznamenala velká nepřízeň počasí. Kromě vytrvalého deště se 
závodníci museli poprat i s řáděním orkánu Herwart. Vše zachránila vyni-
kající domácí strava našich kuchařů z rodiny Spálenských a Dumkových, 
kteří se dlouhodobě starají o stravování na mnoha závodech a akcích, 
za což jim patří velký dík. 
V neděli 6. 11. 2017 se v Nymburce konaly testy k přijetí do Sportovního 
centra mládeže. Do 1. kola výběru SCM 2018 na základě výborných 
výsledků na Mistrovstvích republiky a v Pohárech mládeže postoupili tito 
závodníci: Sabina Doktorová, Karolína Bláhová, Eliška Dvořáková, 
Eliška Seidlerová, Vojtěch Burda, Michal Hovorka, Otakar Štursa, 
Tomáš Doktor, Adam Rudolf a Adam Košnar. Podmínkou pro postup 
do 2. kola a přijetí do střediska bylo splnění obecné připravenosti v těch-
to disciplínách: vytrvalostní běh (1500 m chlapci, 800 m dívky), plavá- 
ní (200 m), silově vytrvalostní test – bench 2 minuty a přítah 2 minuty 
s činkou podle aktuální hmotnosti závodníka. Hmotnost činky byla rov-
na polovině hmotnosti závodníka. Testy nakonec splnili a do SCM byli 
zařazeni: Karolína Bláhová, Vojtěch Burda, Otakar Štursa, Adam  
Košnar, Tomáš Doktor, Michal Hovorka a Adam Rudolf. Všem úspěš-
ným závodníkům gratulujeme!
V rámci zpestření tréninků se náš klub zúčastnil 72. Mikulášského 
běhu na Bradech, který každoročně pořádá atletický klub z Jičína. Děti 
tak mohly poměřit své běžecké dovednosti se závodníky věnujícími se 
atletice a orientačnímu běhu. Na nejmenší děti, pro které byly určeny zá- 
vody s hromadným startem, čekal v cíli Mikuláš s čertem a andělem. Větší 
závodníci startovali intervalově. S kopcovitou a hlavně bahnitou tratí se 
všichni vypořádali výborně. Sabina Doktorová a Vojta Takáč si dokonce 
doběhli pro krásné třetí místo. Odměnou všem byl dobrý oběd v hospodě 
U Kameníka.
V Prosportu Sezemice se nevěnujeme pouze sportu, ale pořádáme i různé 
kulturní a zábavní akce. Na tradičním Zavírání vody, které se konalo 
11. listopadu, se sešla spousta příznivců kanoistiky. Jedlo se, pilo se, tan-
čilo se, nechyběla bohatá tombola a raut. 
V sobotu 16. prosince klub pořádá předvánoční výlet pro závodníky, rodi-
če a příznivce klubu. Tentokrát je v plánu cesta vlakem do Brna, návštěva 
Vědeckého parku, Káznice na Cejlu a Kostnice.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem závodníkům za skvělé výkony 
a reprezentaci klubu, trenérům za obětavou práci s mládeží a rodičům 
za podporu a pomoc. 

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

Za Prosport Martina Hubíková

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Pistolový závod „Sezemický podzim“ SP 30 ran se odstřílel 14. 10. 
V kategorii dorostu naši obsadili všechna přední místa: S. Kišáková  
– 1. místo, J. Janků – 2. místo, V. Vinkler – 3. místo, A. Zrůstová – 4. místo, 
T. Hájek – 5. místo. Dospělý J. Forman skončil na 5. místě a závody si 
také odstříleli J. Straka, F. Čihák, L. Sůra, V. Hájek a V. Ouzký. Ve sváteční 
den se 28. 10. na pardubické střelnici konal pistolový závod „Střelecký 
festival“ SP 5+30 ran. Sezemický klub reprezentovali V. Hájek, který  
získal za 3. místo bronzovou medaili. J. Straka s S. Kišákovou obsadi- 
li místa čtvrtá. V hodnocení družstev jsme získali 2. místo.
A teď malinko z jiného střeleckého odvětví. Svátek pro všechny střelce 
z kuše. V Brně se 28. 10. konalo „Mistrovství ČR 2017 ve střelbě ze 
sportovní kuše“. Na něm nechyběl ani náš puškař J. Novák a vystřílel si 
2. místo a stříbrnou medaili.
Vážení střelci – vítejte ve vzduchovkové sezoně! Tu jsme zahájili 
podzimním soustředěním 25.–29. 10. na sezemické střelnici. Své svěřen-
ce si svolal šéftrenér ostravské základny RSCM p. Tomeček, pod kterou 
naše mládež spadá. Puškaři i pistoláři trénovali, jak se říká, „do roztrhání 
těla“. Testovala se i tělesná zdatnost a ta u některých jedinců dopadla 
katastrofálně. Ale šéftrenér p. Tomeček nenechá naši mládež dlouho od-
počívat a posílá je na sledované jedničkové závody jako je „GRAND PRIX 
RAPID PLZEŇ“. Dorostencům N. Lickové, K. Procházkové, A. Zrůstové 
a J. Puhlovskému se výsledkově zadařilo! V kategorii dorostu se z 60 zá-
vodníků umístili na skvělém osmém, devátém a desátém místě. Pochvala 
od trenérů na sebe nenechala dlouho čekat. Na druhý závod do Plzně 
„GRAND PRIX PRAHA“ odjeli s puškaři i pistoláři J. Janků s L. Markovou.
Ale vraťme se na naši střelnici, kde se 18.–19. 11. konaly závody  
„VC Sezemic 2017“. Organizaci závodů měl na bedrech převážně J. No-
vák, ale i ostatní přiložili ruce k dílu. 18. 11. byla na programu pušková 
disciplína VzPu 40, 60 ran. Přijelo 35 závodníků. Ve své kategorii se nej- 
lépe umístila N. Licková – 2. místo, na čtvrtém A. Zrůstová s J. Puhlovským, 
na šestém K. Procházková s J. Novákem. Osmá byla S. Kišáková a devátá 
J. Adamová. Letos poprvé zkoušíme novou disciplínu MIX (smíšená dvou-
členná družstva). V ní si vystříleli opět 4. místo A. Zrůstová s J. Puhlov-
ským. V závěsu za nimi v MIXU skončila N. Licková s J. Novákem. 

19. 11. přijelo na pistolovou disciplínu VzPi 40, 60 ran 34 závodníků. 
Našemu dorostenci J. Janků se start vydařil a získal to nejvyšší ocenění 
za 1. místo zlatou medaili. Ta nešťastná čtvrtá příčka patřila L. Markové 
a pátá začínajícímu benjamínkovi J. Patřičnému, pro kterého to byl první 
velký závod. V kategorii dospělí se umístili na pátém místě S. Kišáková, 
na šestém F. Čihák. Pro náš klub získali v MIXU J. Janků s S. Kišákovou 
3. místo. Velice nás těší, že všichni účastníci hodnotí naše závody kladně, 
chválí příjemnou partu lidí a skvělé zázemí. 
V Týništi nad Orlicí a v Chrasti u Chrudimi se rozjely vícekolové závody, 
kterých se pravidelně účastníme, a zároveň jsme i jejich spolupořadatelé. 
Začátkem září proběhl na střelnici nábor nových zájemců o střelbu. Jistě 
s námi budete souhlasit, že dnešní děti mají velké možnosti, jak trávit svůj 
volný čas. Proto jsme rádi, že si cestičku do našeho klubu našli D. Nešetřil, 
F. Jozíf, K. Ender, V. Seidler, K. Málková, M. Svobodová a J. Patřičný. Přiví-
tali jsme i pokročilé L. Lidáka s M. Brettem. Pod vedením trenérů F. Čiháka 
a S. Kišákové se učí zvládat základy střeleckého sportu. Jozíf, Seidler, Svo-
bodová, Brett a Lidák se už zúčastnili závodů v Týništi nad Orlicí a Kolíně. 
Pro zvýšení kondice jsme uspořádali na střelnici 2.–3. 12. dvoudenní sou-
středění, hlavně pro naše začínající střelce. 2. 12. si odstříleli B. Lidák 
a V. Seidler v Hradci Králové závod „Hradecká diabolka“ v disciplíně 
VzPu 30 ran vleže. Za 2. místo si B. Lidák přivezl stříbrný pohár. Pátý 
skončil V. Seidler. Ve středu 6. 12. se uskutečnil závod „Mikuláš 2017“ 
mezi našimi a doudlebskými začínajícími střelci v disciplíně VzPu 30 ran 
vleže.
A je tu konec letošního roku. Přejeme všem krásné, spokojené Vánoce 
a v novém roce mnoho zdraví, pohody, životních a sportovních úspěchů.

ČSS, z. s. SSK Sezemice
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

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

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární 
INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.

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

Inzerce

OTEVŘENO DENNĚ OD 9.00 DO 19.00 HODIN
DO 23. PROSINCE 2017

Cena: 75 Kč / kg

PRODEJ vánočních kaprů 
z rybníka Špaček

již zahájen v Lukovně

Redakční rada děkuje
touto cestou všem, 
kteří se podílí na tvorbě 
Sezemických novin. 
Vaše fotografi e i příspěvky 
jsou pro nás důležité. 
Budeme rádi, když s námi budete 
naše noviny utvářet také v roce 2018. 
Přejeme všem krásné svátky.

Klidné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a nový rok plný pohody Vám přeje
Martin Staněk, starosta města Sezemic a zastupitelé města Sezemic


