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

Mikulášská nadílka

Foto: Miroslava Holečková

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nadcházejícího roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
jménem zastupitelstva města, zaměstnanců městského úřadu i jménem svým.
Chtěl bych Vám také poděkovat za vstřícnost a spolupráci v letošním roce, které si velmi vážíme.
V letošním roce jste v komunálních volbách svými hlasy zvolili nové zastupitelstvo,
které v nadcházejících čtyřech letech bude zastupovat hlavně zájmy Vás, občanů města.
Máme před sebou několik prioritních cílů, mezi které patří hlavně řešení dopravní situace
v našem regionu, rozvoj sportovních a volnočasových lokalit a mnoho dalších akcí,
které zkrášlí místa, kde žijeme.
V letošním roce se nám podařilo opravit místní komunikaci v Kladině,
chodník podél krajské komunikace v Dražkově, prostor před hasičskou zbrojnicí,
terénní úpravy parku Mlynářka a spousta dalších drobnějších akcí.
Velké poděkování patří i Pardubickému kraji a Správě a údržbě silnic PK za modernizaci
komunikace II/298 v ulici Masarykova v Sezemicích. Nově speciálně vytvořený povrch
by měl částečně snížit hluk projíždějících automobilů.
Poděkování patří všem zaměstnancům Městského úřadu v Sezemicích, jak z administrativní části,
tak i technické skupině, která se stará o zeleň, úklid města a provádí i podstatnou část
stavebních a montážních prací ve městě.
Nesmím zapomenout ani na Městskou policii a sdružení dobrovolných hasičů.
I jejich práce byla opět 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, ať již v oblasti kultury a sportu, práce s dětmi, seniory
nebo i při udržování pořádku ve svém okolí.
Užijte si všichni krásné vánoční svátky a závěr letošního roku
a do nového roku 2019 vykročte tou správnou nohou.

Martin Staněk, starosta města Sezemice

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
Výstavba dálnice D35,
mimoúrovňových křižovatek Rokytno a Časy
a výstavba přeložky I/36 – obchvatu města Sezemice
Informace z veřejného setkání občanů a zástupců města Sezemice
s ředitelem ŘSD Správy Pardubice Ing. Bohumilem Vébrem
a poslancem parlamentu ČR Ing. Martinem Kolovratníkem,
které se konalo dne 13. 9. 2018 v sále města.
Z důvodů vážné a opodstatněné obavy občanů k trvalému nárůstu silniční
dopravy v Sezemicích, a to především v souvislosti s výstavbou rychlostní
silnice D35 v úseků Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov vedení
města zorganizovalo veřejné setkání občanů s ředitelem ŘSD Ing. Bohumilem Vébrem a poslancem parlamentu ČR Ing. Martinem Kolovratníkem.
Informace k tomuto veřejnému setkání byly zveřejněny na webu města,
na sociální síti, v Městské knihovně a prostřednictvím městského rozhlasu.
Občanské iniciativě patří poděkování za zajištění informačních letáků
o konání této akce.
ŘSD zveřejnilo v prosinci 2015 propagační letáky k výstavbě rychlostní
silnice D35 a přeložky silnice I/36 spolu s vizualizací na YouTube. Občany Sezemic zajímá nejvíce současný stav úseku přípravy a realizace D35
Opatovice – Časy a Časy – Ostrov a s tím spojené dopady na dopravu
v Sezemicích, a to jak v průběhu výstavby, tak po jejím zprovoznění.
Největší obavou občanů je tak dopad na dopravu v případě, že by se
zpozdila (v krajním případě nerealizovala) dlouhé roky slibovaná přeložka
silnice I/36, dále jen obchvat Sezemic.
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dálnice D35, obchvatu Sezemic ze strany ŘSD ČR, ale i o postupu propojky mezi stávající komunikací II / 298 a vznikajícím obchvatem Sezemic z investic Pardubického kraje. Na těchto stránkách budou všechny dostupné
informace o termínech a harmonogramech jednotlivých fází výstavby.
Samozřejmě budeme o postupujících jednáních informovat občany mimo
jiné i v Sezemických novinách.
Po vybudování těchto přeložek komunikací budou provedena opatření,
která omezí vjezd kamionové dopravy do Sezemic, některé části krajských
komunikací budou převedeny do vlastnictví města a pak mohou být provedena další omezení a úpravy jako na místních komunikacích. To nám
zajistí možnost zvýšení počtu parkovacích míst a klidnější provoz na komunikacích.
Město Sezemice nechá zpracovat v příštím roce dopravní studii ve městě
s ohledem na parkování a snížení náročnosti dopravy. Tato studie bude
zpracována již příští rok. V dokončovaném strategickém plánu města je
řešení dopravní situace ve městě uvedeno jako prvořadý úkol.
Dopravní situace v Sezemicích je pro nás občany opravdu největším problémem téměř ve všech lokalitách města, a to i v místních částech Dražkov,
Lukovna a Počaply. I zde je nárůst dopravy citelně vyšší. Je tedy snahou
nás všech o snížení dopravní zátěže, zvýšení bezpečnosti pro občany
a tím i zpříjemnění života na našem území.
Poděkování za účast na setkání patří Ing Vébrovi, Ing. Kolovratníkovi,
Občanské iniciativě za otázky pro naše hosty i za vytvoření zápisu z jednání a neméně všem občanům, kterým není doprava ve městě lhostejná.
Martin Staněk, starosta města

Svoz komunálního odpadu

Pokud by tato situace nastala tak by hrozila dvě rizika:
1. Auta včetně kamionů z Moravy by sjížděla z rychlostní silnice u Časů
na Pardubice a průmyslovou zonou Černá za Bory by jezdila přes
Sezemice po stávající komunikaci I/36 ulicemi Třebízského, Havlíčkova,
Masarykova, Mezi Mosty a Pardubická.
2. Auta jedoucí od Prahy a Polska (D11) by sjížděla z D35 u Rokytna
na silnici II/298 a projížděla by ulicí Masarykova.

bude ve středu 2. 1. 2019 – Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply
a ve čtvrtek 3. 1. 2019 – Veská, Velké Koloděje, Kladina

Před tímto setkáním Občanská iniciativa předložila otázky, které především zajímají občany, a na tyto otázky se pozvaní hosté pokusili přítomným občanům odpovědět.
Nejdůležitější stavbou pro občany Sezemic je přeložka komunikace I/36
– obchvat Sezemic, která bude sloužit zároveň jako přivaděč na nově budovanou dálnici D35 od Pardubic. Ing. Vébr informoval občany, že tento
přivaděč bude součástí budování nových úseků dálnice. V roce 2019 se
začnou vykupovat pozemky pod touto komunikací a v roce 2022 by měla
přeložka této komunikace být zprovozněna spolu s novými úseky dálnice
D35.
Od ŘSD zazněl příslib, že nedojde na D35 k zprovoznění mimoúrovňové
křižovatky, dále jen MUK Rokytno před dokončením MUK Časy.
Další stavba, která by měla omezit dopravu v Sezemicích, je propojka
mezi plánovanou přeložkou komunikace I/36 a komunikací II/ 298. Tato
stavba by měla být realizována Pardubickým krajem za pomocí dotací ze
SFDI a Evropských fondů. V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace, která by měla být hotová do konce března 2019.
Doposud proběhla již dvě jednání s firmou, která provádí projektovou
dokumentaci pro Pardubický kraj a na jejím zhotovení se pilně pracuje.
Ze strany ŘSD dále vzešla nabídka na vybudování protihlukových valů
v obydlených oblastech u přeložky komunikace I/36, hlavně v úseku „Počapelské chalupy“. Tato protihluková opatření by vznikala na soukromých
pozemcích, které by pravděpodobně muselo město směnit, nebo vykoupit.
Ze strany města byla navržena spolupráce s ŘSD a Pardubickým krajem při
jednáních o výkupu pozemků pod jednotlivými komunikacemi z důvodů
lepší znalosti některých vlastníků pozemků.
Ing. Kolovratník přislíbil projednání celkové situace výstavby obchvatu Sezemic na dopravní komisi na Ministerstvu dopravy, ze kterého by měla
vzejít rozumná a efektivní opatření pro Sezemice a Počaply, aby nedošlo
k zprovoznění MUK Rokytno a MUK Časy před vybudováním obchvatu
Sezemic. Tím by totiž došlo ke zhoršení již tak kritické současné dopravní
zátěže v Sezemicích.
Díky dvěma aktuálním a důležitým skutečnostem posledních týdnů by
se tak stát nemělo. V posledním listopadovém týdnu se otevřely obálky
na dodavatele prvního úseku realizované stavby a 4. prosince 2018
byla zahájena stavba a předáno staveniště na úseku dálnice D35 Časy
– Ostrov. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že oba tyto úseky budou
otevřeny souběžně v roce 2022.
V současné době se připravují nové webové stránky města Sezemice,
na kterých bude zřízen samostatný odkaz na problematiku týkající se dopravy, zvláště pak informace o postupující výstavbě jednotlivých úseků

Dne 28. 12. 2018 a 31. 12. 2018 bude Městský úřad uzavřen

Svoz pytlů tříděného odpadu
bude ve čtvrtek 3. 1. 2019

Na městském úřadu bude otevřena
pouze pokladna ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 8.00 do 13.00 hodin

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 31. 10. 2018 proběhlo ustanovující zasedání zastupitelstva
města. Zastupitelé si ze svého středu zvolili starostu města, místostarostu města, radu města a předsedy finančního a kontrolního
výboru.
Volba proběhla následovně:
Martin Staněk – starosta města
Ladislav Kubizňák – místostarosta města
Ing. Aleš Kačer – radní města
Ing. Vlastimil Plecháček – radní města
Marie Schillerová – radní města
Mgr. Hana Krátká – předsedkyně finančního výboru
Ing. Filip Mezera Ph.D. – předseda kontrolního výboru
Následně na svém zasedání dne 7. 11. 2018 rada města zřídila
komise rady města a jmenovala jejich předsedy.
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI – předseda Mgr. Lukáš Knaute
KOMISE SOCIÁLNÍ – předsedkyně Zděna Karlová
KOMISE KULTURNÍ – předseda Ing. Václav Trunec
KOMISE SPORTU – předseda Mgr. Luboš Krejčík
KOMISE LIKVIDAČNÍ – předsedkyně Mgr. Radka Svatoňová
Martin Staněk, starosta města

Narozeníček
Srpen 2018: Veronika Kašparová
Listopad 2018: Izabela Rozsypalová, Václav Coufal
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

www.sezemice.cz
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HARMONOGRAM SVOZU TKO – ROK 2019

HARMONOGRAM SVOZU BIO ODPADU – ROK 2019
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TKO 2x měsíčně liché týdny
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Pro krásný závěr roku si doma i ve svém nitru vytvořte tu správnou pohodu, ve které si užijete
klidné a příjemné vánoční svátky. Hodně zdraví a štěstí v roce 2019.
Přijměte už nyní pozvání na Zahrádkářský ples, který se bude konat 1. března 2019.
Radost a spokojenost nejen na zahrádkách za místní spolek přeje Láďa Srazil
Hasiči Sezemice přejí všem hezké Vánoce a krásný nový rok, který můžete
spolu s námi přivítat na plese hasičů 12. 1. 2019, kterým se otevírá
plesová sezona v Sezemicích.

Krásné a pokojné vánoční svátky
A jako každý rok v předvánočním období otiskujeme několik již historických obrázků ze zasněžených Sezemic.
M. Balcar

Odvod koní, 1940

Odklízení sněhu, 1941

Váha, 1941

Laminátový přístřešek u autobusové zastávky, 1967

Kino, 1962

Bourání mostu, 1969

www.sezemice.cz
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Městská policie
Vážení spoluobčané, oprava komunikace II / 298 v ulici Masarykova byla
spojena s vyšším rizikem pro chodce, a to zejména počtem vozidel v místních částech. Dopravní omezení se dotklo každého občana města Sezemice. Jednalo se o řidiče, kteří zde bydlí, ale především o ty, kteří pouze
městem projížděli. Znalost a dodržování dopravních značek, neoznačených křižovatek, parkování a jízda v protisměru, parkování na chodnících
je při úspěšném složení zkoušky v autoškole povinností každého řidiče.
Nejen že svou bezohlednou jízdou a parkováním někteří z nás ohrožovali sami sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Vždyť to, že
v dané lokalitě bydlím, neznamená, že za každou cenu musím parkovat
přímo před svým domem. Proto, že jsem občan Sezemic, se mě dopravní značky snad netýkají? Můžeme dohlížet na dodržování pravidel provozu na místních komunikacích, ale nelze stát u každé zákazové značky
a u každé neoznačené křižovatky. Každý z nás, kdo bydlí v Sezemicích,
by se nejprve měl zamyslet, jak a kde parkuje, kolikrát porušil zákazovou
značku a pak může kritizovat práci strážníků Městské policie, která není
vůbec jednoduchá. Buďme rádi za to, že se během oprav nestala žádná
vážná dopravní nehoda a vždy se jednalo pouze o pomačkané plechy.
Vždyť máme nové chodníky, osvětlení a především povrch v celém úseku
Masarykovy ulice, což je úspěch, nemyslíte?

Rádi bychom touto cestou popřáli všem občanům města Sezemice
a okrajových částí klidné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví, štěstí, spoustu pracovních i osobních úspěchů.
Jsme tu pro Vás!
za kolektiv Městské policie Sezemice
Jaroslav Mohaupt, velitel Městské policie Sezemice

Hasiči Sezemice
APOLENKA…
Pro sezemické dobrovolné hasiče byl uplynulý rok poměrně náročný. Od začátku roku jsme vyjížděli ke 30 případům, kde byla
třeba naše pomoc. Mezi nejnáročnější zásahy patřil požár budov
v pěstírně ryb v Rokytně a farmy Apolenka ve Spojile. V obou případech se jednalo o výjezd k hašení požárů, kde se mimo vlastní
hašení provádějí i bourací práce střešních konstrukcí, aby bylo
možné lokalizovat ohniska požáru v těchto konstrukcích. Vše za
použití vlastních rukou a v dýchacích přístrojích. Po obou těchto
zásazích zajišťovala naše výjezdová jednotka následný dozor na
požářišti. Tento dozor znamená přítomnost minimálně tří členů
zásahové jednotky přes celou noc, kdy se provádí kontrola a dohašování skrytých ohnisek požáru.
Naše zásahová jednotka byla také vybrána jako jeden z účastníků hasičského cvičení „Letiště 2018“, kde se nacvičovala činnost
záchranných složek při havárii letadla na pardubickém letišti. Naším úkolem na tomto cvičení byla evakuace zraněných a jejich
přesun do zdravotnických zařízení. Účast na tomto cvičení, které
bylo velmi kladně hodnoceno, vnímáme i jako ocenění naší dobré
práce a akceschopnosti členů zásahové jednotky.

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
chtěla bych Vám a všem Vašim hasičům, kteří se účastnili zásahu na Apolence ve Spojile, poděkovat za profesionálně odvedenou práci,
vstřícnost a trpělivost. Dík patří samozřejmě i Vaší městské policii.
S pozdravem Radka Ministrová, starostka OÚ Spojil
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Mateřská škola Pohádka

„Těšíme se na Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce.
Už aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.“

Je tu prosinec a s ním pomalu přichází konec kalendářního roku. Ještě než
si začneme naplno užívat vánočních svátků, upečeného cukroví a rodinné
pohody, pojďme se ohlédnout za minulými dvěma měsíci.
V minulém vydání Sezemických novin jsme Vás informovali o celoškolkovém projektu „Naše vlast – 100 let založení republiky“, do kterého se
zapojily všechny děti. Vyvrcholením tohoto projektu bylo slavnostní zasazení a pokřtění školkové lípy u hasičské zbrojnice Sezemice za přítomnosti
zástupců města a společné vypuštění balonků v barvě trikolory u městské
radnice. V návaznosti na tento projekt se děti zapojily do výtvarné a literární soutěže „Sezemice před 100 lety a dnes“, která se koná pod záštitou města Sezemice. Výtvarné práce budou vystaveny na radnici.
Listopad byl ve znamení svatomartinských oslav. Děti si společně s učitelkami připomněly legendu o Svatém Martinovi a následně se s ním a s jeho
bílým koněm setkaly na louce u řeky Loučná. Všichni ho přivítali písní
o Martinovi a podělili se s ním o svatomartinské rohlíčky. Na závěr je
čekala projížďka na koni.
S blížícím se adventním časem se naše mateřská škola zapojila do několika charitativních akcí, např. fond Sidus, podpora hemato – onkologického centra Olomouc, prodej výrobků chráněné dílny K2P a Vánoční
hvězdy, podporující léčbu závažných onemocnění dětí a jejich návratu
do běžného života. Zúčastnili jsme se také projektu „Ježíškova vnoučata“
a s dětmi vyrobili vánoční přání pro obyvatele v domech pro seniory. Všem
rodičům, kteří se zapojili, děkujeme za to, že nezůstávají lhostejní.
Jako každým rokem naši mateřskou školu 5. prosince navštívila Mikulášská družina, která ocenila dětmi reprodukované básničky a písničky balíčkem dobrot. Děti společně s učitelkami zdobily třídy, vyráběly drobné
dárky a přáníčka, zpívaly vánoční koledy a chystaly besídky pro rodiče,
které proběhly ve dnech 11. a 12. prosince od 15.30 hodin v sále sezemické radnice.

Základní škola se hlásí
Máme za sebou téměř čtyři měsíce školního roku 2018/2019. Poohlédněme se tedy spolu za nimi. Září s sebou vždy přináší ve škole něco nového,
prvňáčci si zvykali na soustředěnou práci ve škole, nové prostředí i paní
učitelky, do jednotlivých tříd přibyli noví žáci a změny nastaly i v pedagogickém sboru. Šesťákům přechod na 2. stupeň ulehčil adaptační kurz
v Krkonoších, počasí dětem přálo, poznaly se s novými vyučujícími a svou
fyzickou zdatnost si ověřily výstupem na Sněžku.
Říjen byl ve znamení celoškolního projektu 100 let ČSR. Přednáška
Osudové osmičky PhDr. Vojtěcha
Kyncla zaujala osmáky a deváťáky. Prvňáci a druháci vysadili
lípu v areálu školy. 3.–5. třídy se
zúčastnily hudebně dramatického pořadu Staletá lípa. Pro žáky
2. stupně byl připraven vzdělávací program Staleté kořeny. Třídní
učitelé během dalších vyučovacích hodin navázali na rozpracované téma společnými činnostmi
se svými žáky.
Dále se deváté třídy vydaly do Pardubic na přednášku o etiketě stolování na SOŠ Labská, na soudní
přelíčení a na Úřad práce v Pardubicích, kde se dozvěděli více
o možnostech studia na středních školách v Pardubickém kraji.

Žáky zaujal i projekt Technohrátky na SŠ automobilní v Holicích a ve SOU
v Chroustovicích. Osmáci přespali ve škole. Pohádkový pochod v DC Veská
opět podpořili žáci osmých a devátých tříd v převlecích za pohádkové postavy. Druháci, třeťáci a čtvrťáci se zúčastnili mezinárodního folklorního
festivalu Děti světa tančí pro mír. Dětem zatančily taneční páry z Polska,
Peru, Kostariky, Kolumbie, Panamy a České republiky. Divadlo Slunečnice
z Brna roztančilo a roztleskalo celou školu hudební pohádkou a představením Muzikály z Broadwaye. Prvňáčci se dozvěděli, jak zimují ježci.
Skutečného si pohladili a každý svého vyrobili z papíru a ovčí vlny. Druháci
navštívili městskou knihovnu a užili si Námořnický program pod vedením
školní psycholožky, který měl za úkol posílit spolupráci mezi dětmi. Matěj
Krátký z 9. B získal 6. místo v krajském kole Logické olympiády, která je
založena na úlohách, jejichž řešení vyžaduje vlastní kreativní přístup.
Nezaháleli ani naši sportovci. Odstartovalo nové kolo Ligy škol v orientačním běhu, kde si v prvním kole nejlépe vedla Klára Chrbolková z 8. B,
která ve své kategorii obsadila 2. místo. V přespolním běhu zazářili starší
chlapci. Nejlepším z nich byl Adam Košnar z 8. B, který získal individuální
stříbrnou medaili. Ve štafetě vybojovali chlapci postup do krajského kola,
tam se Adamovi dařilo ještě lépe a skončil na prvním místě. V soutěži
o nejrychlejší dívku Pardubic se dařilo Tereze Čabanové ze 7. A, která
skončila na druhém místě.
Živo bylo i ve školní družině. Vše začalo seznamovací diskotékou. Nechyběly podzimní dílny ani pečení jablečných štrůdlů a perníčků. Šikovné
dívky ze školní družiny nacvičily taneční vystoupení. A aby sportu nebylo
málo, přijel k nám opět hokejbal. Nezapomněli jsme oslavit Halloween
a už tu bylo loutkové divadlo Kozlík s mikulášským vystoupením.
Následně na děti čeká vánoční nadílka u stromečku a vánoční výlety
– malé děti do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horu a starší děti na
zámek Loučeň. Děti ze třídy Žabiček pojedou potěšit seniory do Domova
důchodců v Pardubicích.
Mateřská škola Pohádka Sezemice Vám všem přeje pevné zdraví, hodně
štěstí, spoustu osobních i pracovních úspěchů a příjemné prožití svátků
vánočních.
Za mateřskou školu Pohádka, Sezemice Bc. Iveta Prausová

pěvecký sbor rolnička Vás zve 25. prosince od 17.00 hodin
na tradiční koncert v sezemickém kostele.
Všem čtenářům přeje Základní škola Sezemice pohodové Vánoce
a úspěšný nový rok 2019.
Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.
Mgr. Olga Doskočilová

Ohlédnutí
za oslavami
100 let vzniku
Československa

Poslední říjnovou sobotu jsme si i my připomněli významné události v historii našich
dějin – vznik samostatného československého
státu. Dopolední deštík po dvanácté hodině
ustal a dal nám tak možnost důstojně uctít
památku padlých občanů v 1. a 2. světové válce
a také se přátelsky setkat. Dobová kuchyně
z roku 1909 z pevnosti Josefov, bramboráčky,
topinky, svařák, čaj, káva, výborné klobásky,
pivo, limo a domácí koláčky, pásmo starých
českých písní v podání pěveckého sboru
Hluboká orba a dechová hudba Živaňanka – to
je výčet toho, co nás 27. října odpoledne spojovalo a podtrhlo tak tuto jedinečnou atmosféru.
Děkujeme všem, kteří s námi toto odpoledne
prožili, všem hostům a partnerům. Děkujeme
také komisi kultury za produkci této akce.
Majka Schillerová, radní města Sezemice
Foto: Jana Štípková, Miroslav Balcar

SEZEMICKÉ NOVINY A KNÍŽKA PLNÁ POHLEDNIC
dopisovatelů, a tak mají všichni občané Sezemic, Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počapel, Velkých Koloděj a Veské možnost získat informace nejen
ze současného dění města, života sezemických škol a zájmových spolků,
ale mohou se dozvědět i mnoho zajímavého z historie.
A tak jsem se přes historii pomalu dostal k otázce týkající se tvé nové
knížky. Můžeš nám říci, co jsi měl na mysli, když jsi knížku začal psát, a co
v knížce nalezneme?
m: V prvé řadě jsem se chtěl podělit se všemi, kdo mají v Sezemicích
a nejbližším okolí zapuštěné kořeny, ale i s těmi, kteří zde žijí kratší dobu,
o spoustu zajímavých obrázků z historie i současnosti nejen Sezemic a připojených obcí, ale i obcí, které kdysi náležely k sezemickému klášteru,
obcí přiškolených k sezemické škole, přifařených k sezemické farnosti
a obcí z doručovatelského obvodu sezemické pošty. V knížce jsem se snažil shrnout více než stoletou historii samotných pohlednic a pomocí popisek u pohlednic ze Sezemic a z našeho regionu jsem se pokusil vtáhnout
čtenáře do doby, ke které se pohlednice nebo objekt či událost na pohlednici zobrazené, váží. Zda se mi to podařilo, nechť posoudí až čtenář.
Na závěr našeho rozhovoru se chci zeptat já tebe, co bys popřál Sezemickým novinám do dalších let?
p: Sezemickým novinám bych popřál, aby měly stále dostatek dopisovatelů a čtenářů a aby se rodily další nové nápady, jak Sezemické noviny stále
zlepšovat. Tvé knížce s názvem Pohlednice vyprávějí s podtitulem Sezemice a okolí bych pak přál, aby si našla co nejvíce čtenářů a aby zaujala
každého, kdo v ní začne listovat.
m a p: My oba pak přejeme všem, kteří pomáhají utvářet Sezemické
noviny, i všem jejich čtenářům krásné Vánoce.

V prosinci letošního roku uplynulo 20 let od vydání nultého
čísla sezemických novin v nové podobě. Vydavatelem je město
sezemice a redakční rada dnes pracuje ve složení petr mareš,
monika liduchová a petra procházková. u vzniku novin stál
od samého začátku člen redakční rady petr mareŠ (p),
který se postupně přičinil o to, abyste dostávali sezemické
noviny v dnešní podobě. Jedním z těch, kteří po celou dobu
na stránkách sezemických novin publikují články z historie
našeho města, je miroslaV balcar (m). posledně jmenovaný
je i autorem publikace, o níž jsme informovali v minulém čísle
sezemických novin a kterou město sezemice vydá na konci
letošního roku.

Pohlednice vyPrávějí – sezeMice a okolí

Petr Mareš a Miroslav Balcar

▲ Sezemice, pohled na most přes náhon, vpravo sladovna parostrojního pivovaru
a vlevo kovárna. Nákladem Josefa Říhy, papírnictví, Sezemice; značka zhotovitele pohlednice
K. K. Co.; kolorovaný světlotisk; povrchová úprava lakováním; odeslána v roce 1911.
▼ Sezemice, pohled na starou školu vystavěnou v letech 1836–1838, novou školu
vystavěnou v letech 1897–1898 a v pozadí na domek čp. 7, ve kterém žila rodina řídícího
učitele (v letech 1874–1904) Františka Schillera a industriální učitelky (v letech 1875–1895)
Marie Schillerové. Nákladem Josefa Říhy, papírnictví, Sezemice; značka zhotovitele
pohlednice K. K. Co.; kolorovaný světlotisk; odeslána v roce 1914.

Miroslav Balcar

p: Jak ses dostal k regionální historii a ke sbírání pohlednic, vždyť vím, že
jsi chemik? Jak to jde dohromady?
m: Ještě dříve, než jsem zjistil, že chemie existuje, jsem jako malý kluk
začal sbírat známky. Na Tyršově náměstí, kde jsem bydlel, nás byla řada
kluků, mezi kterými jsi nechyběl ani ty. Scházeli jsme se hlavně kvůli
dvěma věcem – abychom spolu vyrazili na hřiště „sokolák“ zahrát si fotbálek a abychom si spolu vyměňovali známky. Od sbírání známek byl už
krůček ke sbírání pohlednic. A tak pohlednice a fotografie Sezemic a nejbližšího okolí sbírám už hezkou řádku desetiletí. Pohlednice ve mně vyvolaly zájem o jejich historii, o historii našeho regionu a v neposlední řadě
i o historii sezemického poštovnictví a sezemické pošty, která v příštím
roce oslaví 150. výročí svého založení. A k dovětku tvé otázky týkajícího se
mé profese – ano, už více než 40 let pracuji v chemii, konkrétně v oboru
syntetických pryskyřic a aplikované polymerní chemie. Mohu říci, že mě
moje práce dodnes moc baví a naplňuje. Sběratelství s regionální historií
je k mé profesi vhodnou relaxací, a to zejména v posledních letech, když
už tělo odmítá sportovat.
O tobě vím, že kromě toho, že jsi jako kluk sbíral známky, stal se tvojí
profesí obor polygrafie, u kterého jsi vydržel až dodnes. Jak ses ty dostal
k vydávání Sezemických novin?
p: Moje cesta v polygrafii vedla přes Moravské, později Východočeské
tiskárny v Pardubicích ve Smilově ulici, poté v Sezemicích, až do dnešní
sezemické tiskárny fronte s. r. o. K Sezemickým novinám mě přivedl tehdejší sezemický starosta Bohuslav Kopecký. Začínali jsme v redakční radě
ve složení Oldřich Ševčík st., Majka Schillerová a já. Ve svých začátcích
vycházely Sezemické noviny v jednobarevném tisku a měly osm stran.
Postupně se přešlo na dvě barvy a kvalitnější papír a dnes vycházejí v barevném provedení na křídovém papíru v rozsahu šestnácti stran. Před
dvaceti lety jsem nevěřil, že bude vždy o čem psát a že se podaří nalézt
tolik spolupracovníků a přispěvatelů z řad našich spoluobčanů. Jistě tomu
napomohly aktivní sezemické spolky, škola a také četné rubriky v Sezemických novinách zaměřené na fotografy, osobnosti, přírodu apod.
Díky pochopení města, vedení tiskárny a v neposlední řadě díky bezvadným spolupracovníkům v tiskárně, dostaly Sezemické noviny podobu,
ve které ji známe dnes. Sezemické noviny si za těch 20 let získaly řadu
Balcar_Pohlednice vypraveji_obalka.indd 1
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Kuriozity a zajímavosti kolem nás
ZA DVACET LET SE VZHLED SEZEMICKÝCH NOVIN MĚNIL.
ZDA K LEPŠÍMU – POSUĎTE SAMI…
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Z knihovny

S knížkou do života!
„S knížkou do života“ je nejen hezký slogan, ale také název projektu
na podporu čtenářské gramotnosti. Tento projekt vychází z mezinárodního projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá ve více než
20 zemích. Městská knihovna Sezemice si takového projektu nemohla
nevšimnout a samozřejmě se do něj zapojí. Tento projekt je zaměřen
na spolupráci s rodiči nejmenších dětí. Rádi bychom rodičům poskytli
rady, inspirace i praktickou pomoc s rozvojem čtenářství. Všichni víme,
jak je důležité u dětí rozvíjet vyjadřovací schopnosti a představivost. Jak
toho dosáhnout? Vytvořit kladný vztah dětí ke knížkám a čtení, společně s dětmi trávit čas u knížek – prohlížením, čtením a povídáním.
Knihovna Vám nabízí nejen kvalitní knihy rozmanitých žánrů, mluvící
knihy, audioknihy, ale také služby pro nejmladší děti a jejich rodiče
(akce, prostory pro trávení času a setkávání). V roce 2019 bychom rádi
obnovili činnost klubu Betlémáček. Zveme proto všechny rodiče a jejich
dítka do našeho krásného dětského oddělení a herny ke společným
hrám.
Věříme, že jste v roce 2018 byli s činností Vaší knihovny spokojeni,
a vynasnažíme se, aby její služby byly i nadále pro Vás co nejkvalitnější.
Přejeme Vám všem krásné svátky v kruhu blízkých a přátel a v novém
roce 2019 pevné zdraví a ať Vás život stále baví…
Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi na shledanou v knihovně.
Petra Procházková, Markéta Chroboková

Město Sezemice vás zve
Město Sezemice Vás zve

na Tříkrálový
koncert
na Tříkrálový

posluchačů konzervatoře pardubice

koncert

posluchačů konzervatoře Pardubice
smetana, dvořák
arenskij
saint-Säens…

neděle
6. ledna 2019
v 17.00 hodin
sál sezemické radnice

sezemice

smetana, dvořák, arenskij, saint - Säens...
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Myslivecký spolek Sezemice
Každý podzim je pro myslivce časem honů, i když ve skutečnosti se
o hony, jak jsme je znávali v minulosti, již mnoho let nejedná. Dnes
probíhají spíše formou společné vycházky po honitbě, kde není důležité něco ulovit, ale spíše zjistit, kolik a zda vůbec nějaká drobná zvěř
v revíru je. O příčinách jejího úbytku se napsalo mnohé a zabývají se
tím nejen odborná pracoviště. Jednou z příčin, i když jistě ne hlavní,
je i nárůst počtů predátorů. Pro zachování rovnováhy v přírodě je výskyt predátorů určitě nezbytný, ale vpořádku asi nebude, jestliže nejen v našem mysliveckém spolku ulovíme za rok více lišek než zajíců.
Také není těžké si povšimnout, jak se zvýšily počty strak, dnes už hnízdí i uvnitř zastavěných obývaných ploch a dokáží v jarních měsících
v době hnízdění pernaté zvěře, ale i drobného zpěvného ptactva spolehlivě zlikvidovat vejce v hnízdech nebo i narozená mláďata. Většina
hnízd sýkorek a jiných podobných drobných ptačích druhů padne za
oběť právě strakám. V několika posledních letech můžeme pozorovat,
že se na Sezemickém rybníku objevují vedle různých druhů kachen i divoké husy. Kromě přikrmování se snažíme i zlepšovat podmínky pro
jejich zahnízďování a i letos několik párů svá mláďata dokázalo odchovat a vyvést na hladinu. V letošním roce se v jarních měsících usídlil
na našem rybníku i párek vzácné husice nilské, původem až z dalekého
Egypta. Velmi nás potěšilo, že nejen zůstaly, ale podařilo se jim i vyvést
několik mláďat a během léta je bylo možno často na hladině pozorovat.
O to smutnější bylo zjištění, jak mladé husice, které matka vodila po
rybníku, postupně mizí a po několika týdnech z osmi mláďat nezbylo
jediné. Velmi podobně to dopadlo i s mladými housaty a velkou částí
mladých divokých kachen. Většina z nich padla za oběť přemnoženým
pernatým dravcům, kteří se na rybník v posledních letech pravidelně
stahují za snadným úlovkem. Vzhledem k platným zákonům nejsou
žádné možnosti jak tomu bránit. Měli bychom se ale ptát, zda je zákonná norma, která platí již desítky let prakticky beze změn, v současných

Husice nilská

podmínkách vyhovující, pokud sice zaručuje ochranu jednoho zvířecího
druhu, ale zároveň přispívá k likvidaci druhů jiných.
Kromě tradičních „domácích“ predátorů jako je liška, kuna nebo jezevec, kteří do naší přírody určitě patří, se v posledních letech stále častěji
objevují i tzv. invazní druhy zvěře. Určitě mnohý rybář měl možnost zahlédnout u vody norka amerického, tmavou asi 50 cm dlouhou šelmu,
která se kromě ryb živí i tím, že prohledává porosty kolem řeky, vyleze
i na stromy a spolehlivě zlikviduje nejen hnízda s vejci, ale i mladé kachny, bažanty nebo i zajíce. Dalším takovým druhem je psík mývalovitý,
kterého jsme kdysi mohli vidět pouze v zoologických zahradách. Tato
na první pohled sympatická drobná psovitá šelma původem z Asie a dosahující 5–10 kg váhy se i v Čechách rychle zabydluje. Je to výborný
predátor, žijící převážně nočním životem, a umí způsobit značné škody.
Kromě zajíců, bažantů a jiné drobné zvěře uloví i malé srnče, loví i vodní
ptactvo, obojživelníky i bezobratlé živočichy, ale nepohrdne ani rostlinnou potravou. Může být i přenašečem několika nebezpečných nemocí.
V přírodě nemá, podobně jako třeba norek, přirozeného nepřítele a jeho
stavy stoupají i kvůli rychlému rozmnožování. Navíc je velice adaptabilní
na podmínky české přírody a postupně dokáže vytlačovat i naše původní
druhy. I v blízkém okolí Sezemic jsme výskyt této šelmy zaznamenali,
a i když je její lov značně obtížný, několik kusů se podařilo odlovit. Dalším
zvířecím druhem, který se začíná v České republice objevovat je i šakal.
Snahou myslivců je alespoň trochu přispívat svojí činností na snižování
negativních vlivů, které na přírodu a v ní žijící zvěř dopadají. Těch možností ale příliš není. Máme téměř tři desítky krmných zařízení pro drobnou a srnčí zvěř a každou zimu spotřebujeme více než 20 q jadrného
krmiva a sena. Snažíme se v mezích zákona snižovat i vliv přemnožených predátorů. Stále hledáme možnosti k případné výsadbě stromků
a keřů a chceme věřit, že přeci jenom dojde k určitému zlepšení.
Miroslav Jeník, myslivecký spolek Sezemice

Norek americký

Psík mývalovitý

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA STRÁŽNÍKA JIRKY

Sezemická brána
není brána, ale geomorfologická jednotka
Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří
zemského povrchu. Česká republika je členěna na geomorfologické
jednotky (provincie, soustavy, podsoustavy, celky, podcelky a okrsky).
Část našich obcí se nachází v nejmenší geomorfologické jednotce,
kterou je okrsek Sezemická brána.
Okrsek Sezemická brána (6c-1c-e) náleží do provincie Česká vysočina,
soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, geomorfologického celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická kotlina.
Sezemická brána je mělká sníženina při Labi v místech ohybu toku
z jižního do západního směru. Je zde převážně erozní denudační povrch svědeckých pahorků, hřbítků a úvalovitých údolí, méně akumulační povrch na deluviálních sedimentech, vátých píscích a údolních
nivách. Brána je téměř bezlesá.
Která obec se může pochlubit, že je podle ní nazván geomorfologický
okrsek?
Mgr. Jiří Rejl

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO

Pokoj ve mně – pokoj s Tebou

I letos si můžete od skautů přinést domů plamínek pokoje
a potěšit s ním sousedy či známé.

PŘÍLEŽITOSTI K PŘEDÁNÍ:
SEZEMICKÝ DŮM:
20. 12. 2018 po koncertu (cca po 19.00 h)

V SEZEMICÍCH

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE:
21. 12. 2018 – od 18.45 h
23. 12. 2018 – 9.00–10.30 h, 14.00–17.00 h
24. 12. 2018 – 14.00–17.00 h, před půlnoční mší sv.
Svíčku ve sklenici, nebo lucerničku s sebou.

V lednu proběhne již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Ve většině
míst potkáte nejvíc koledníků kolem soboty 5. ledna 2019. Do největší dobrovolnické akce v České republice se může zapojit každý, kdo
chce připomenout tradice spojené se svátkem Tří králů, přinášet radost
a zároveň pomoci s dílem Charity. Jako dobrovolníky rádi přivítáme
jednotlivce i celé rodiny.
Tak jako jasná hvězda vedla tři mudrce k Ježíšovi, tak symbolicky vede
koledníky Světlo v srdcích k lidem, kterým by mohli Světlo předat, rozsvítit jejich duši, jejich samotou potemnělé domovy, rozzářit jejich oči
radostí dětského zpěvu a hudby.
Pokud se chcete také zapojit kontaktujte Miloše Láška (nejlépe již před
Vánoci) na mlasek@charitapardubice.cz či na telefonu 730 572 959.

Také díky vašim loňským darům bylo možné otevřít nové pobytové
středisko Odlehčovacích služeb Červánky, kam mohou pečující rodiny
svěřit na přechodnou dobu své blízké do rodinného prostředí nově zrekonstruovaného domu v ulici V Ráji v Pardubicích. V roce 2019 bude
největší část výtěžku sbírky použita na rozšíření Sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi v nouzi a Služeb pro pěstouny a část podpoří
Domácí hospicovou péči. Charita Pardubice přispívá k tomu, aby rodiny
mohly zůstávat spolu i v náročnějších podmínkách, kdy naši blízcí potřebují zvýšenou péči a pomoc. Všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky předem děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.
O službách pardubické Charity se dozvíte více na www.pardubice.
charita.cz nebo na www.facebook.com/charitapardubice.
Jan Lohynský

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
pozvání k bohoslužbám – Vánoce 2018 – Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice
pátek 21. prosince: 18.00 h přivítání Betlémského světla
neděle 23. prosince:
9.30 hod. mše svatá, kostel otevřen 14.00–17.00 hod.
pondělí 24. prosince: 24.00 hod. půlnoční mše svatá,
kostel otevřen 14.00–17.00 hod.
úterý 25. prosince: 9.30 hod. mše svatá

středa 26. prosince: 9.30 hod. mše svatá
neděle 30. prosince: 9.30 hod. mše svatá
pondělí 31. prosince:
18.00 hod. mše svatá na poděkování Bohu
úterý 1. ledna 2019: 9.30 hod. mše svatá
Tomáš Kvasnička, administrátor farnosti

2019

Srdečně vás zveme

v úterý 1. ledna 2019 od 15.00 hodin

na vítání Nového roku se Živaňankou (populární, lidové a operetní melodie pro vás)
první část koncertu se uskuteční venku u vánočního stromu a druhá část v sále sezemické radnice
• občerstvení zajištěno – svařák, dětský punč •

na křest

knihy Pohlednice vyprávějí – Sezemice a okolí, autora Miroslava Balcara
Tuto knihu bude možné na místě si zakoupit.
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Sport
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Je konec srpna a čas prázdninového lenošení definitivně skončil a provoz
na střelnici se vrací do zajetých kolejí. Opět začaly pravidelné tréninky pro
stávající střelce, ale i pro nové střelecké adepty.
V Hradci Králové jsme si 15. 9.–16. 9. poměřili síly se závodníky z Německa
a Polska na „GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ“. V sobotu si naše družstvo (Zrůstová, Puhlovský, Novák) vystřílelo druhou příčku a získalo pro náš
klub krásný pohár. I ostatní se snažili: S. Kišáková 6. místo, J. Puhlovský
8. místo, J. Novák 12. místo. Nejlépe si však po oba dva dny vedla dorostenka A. Zrůstová. Přesná střelba ji vynesla na nejvyšší příčky – 1. místa
a za ně právem získala nádherné poháry a věcné ceny. A už tu máme svátek všech střelců „Mistrovství ČR 2018 ve sportovní střelbě“. A opět
se nám dařilo. V mužské kategorii si stříbrnou medaili vystřílel Čihák Tomáš, který se ve své disciplíně stále drží na předních místech výsledkových
listin. Je velká škoda, že pouhá jedna desetina bodu ho připravila o titul
Mistra republiky. Na medailovou pozici dosáhla i dorostenka A. Zrůstová.
Stříbrnou medaili získala v polohovém závodě 3x20 ran. Na palebných
postech také závodili J. Puhlovský 13. místo, S. Kišáková 12. místo. J. Novákovi, K. Procházkové a B. Lidákovi se nedařilo, tak jak by chtěli a končili
na chvostech výsledkových listin.
O Adéle Zrůstové už také víme,
že je talentovaná závodnice
i v mysliveckých soutěžích. Letos opět vyhrála soutěž „FOMEI
CUP2018“, kde se v mládežnické disciplíně K4M (střelba na
terč: srnec, kamzík, liška, prase)
stala absolutní vítězkou soutěže
a přebornicí České republiky.
Pomalu a jistě končí malorážková sezona. Ještě jsme na naší
půdě odstříleli pistolové závody
„Sezemický podzim“, dále závody v Pardubicích, v Luži nebo
v Zábřehu na Moravě. Čím dál
chladnější počasí nás střelce zahání do teplejších prostor tělocvičen.
Na rozjezd vzduchovkové sezony uspořádal trenér RSCM Ostrava K. Tomeček pětidenní soustředění na naší střelnici. V rámci soustředění byla plánovaná účast na
závodech v Týništi nad Orlicí, kde se rozjíždí hradecko-pardubická liga.
Také v Chrasti už máme odstřílené druhé kolo závodu „O pohár SSK
Chrast“. Na základě dosažených výsledků byli nominováni základnou
RSCM mládeže Ostrava J. Puhlovský, A. Zrůstová a N. Licková na důležité
sledované závody. Např.: 3. 11. – „VELKÁ CENA DUKLY“ – A. Zrůstová
po finálovém rozstřelu 4. místo. 10.–11. 11. – „GRAND PRIX LIBERECKÉHO KRAJE“ – A. Zrůstová opět po finálovém rozstřelu 3. místo. 17. 11.
– „VELKÁ CENA BOHUMÍNA“ – N. Licková 1. místo, A. Zrůstová
a J. Puhlovský 3. místo. 24.–25. 11. – „GRAND PRIX RAPID PLZEŇ“
– Adéla i Nikola se umístily kolem 15. místa. V Plzni je ještě 7.–8. 12.
čeká sledovaný závod „GRAND PRIX PRAHA“ a na domovské půdě
15.–16. 12. dvoudenní závod „Velká cena Sezemic“.
I naši nejmladší střelci (poloha vleže) se snaží na závodech podávat co
nejlepší výkony. To předvedli v Hradci Králové 1. 12. na „Hradecké Diabolce“. V chlapcích si vystřílel: M. Brett 2. místo, K. Ender páté a dále

www.sezemice.cz
pak se umístili F. Jozíf a M. Kohout. I naše „tři grácie“ se vyznamenaly:
K. Hrubešová 1. místo, M. Mullerová 2. místo a M. Svobodová 3. místo.
A teď trošičku z jiného střeleckého soudku – střelba z kuše. Sezemičtí sportovci J. Novák, S. Kišáková a N. Licková se vyznamenali i v této disciplíně.
V Brně si 27. 10. na „Mistrovství ČR ve střelbě ze sportovní kuše“
v družstvech vystříleli slušné 2. místo. V jednotlivcích si J. Novák vystoupil
na tu nejvyšší příčku – 1. místo. Těsně pod bednou skončila N. Licková.
Přestože měla shodný počet bodů s třetí závodnicí, poslední položka ji
odsunula na bramborové místo.
Střelecký klub všem přeje klidné a příjemné svátky vánoční a v novém
roce hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a sportovních úspěchů.
L. Čiháková, ČSS, z. s. SSK Sezemice
KANOISTICKÝ KLUB PROSPORT SEZEMICE
Pro kanoisty Prosportu již naplno začala zimní příprava, která je založena
převážně na běhu, plavání, pádlování v tréninkovém bazénu a posilování.
Letošní sezona byla pro náš klub opět velmi úspěšná. Prosport Sezemice
letos v Českém poháru v celkovém pořadí klubů obhájil 2. příčku a zopakoval tak zatím nejlepší umístění v celé historii klubu! Vyhlášení vítězů jednotlivců a předání cen proběhne při testech RDJ v Nymburce 26. 1. 2019.
K zisku celkových 1818 bodů nejvíce přispěli žáci Adam Košnar a Tomáš
Doktor, dorostenec Otakar Štursa a junior Vojtěch Burda, nicméně
dalším nemalým bodovým ziskem přispěli také Tereza Bláhová, Adam
Rudolf, Karolína Bláhová, Eliška Seidlerová, Jakub Dvořák, Sabina
Doktorová, Michal Hovorka, Klára Kvasilová, Adam Hrádek, Eliška
Dvořáková, Sonia Rudolfová a Matěj Hovorka.
Za obrovský úspěch lze dále považovat účast dvou našich nejlepších kanoistů Vojtěcha Burdy a Otakara Štursy na mezinárodní regatě Olympijských nadějí v polské Poznani, kde změřili síly se závodníky z celého
světa včetně Austrálie a Nového Zélandu, USA a Kanady, Tuniska, Singapuru či Japonska nebo Argentiny. Vojtěch Burda zajel svůj životní závod
a v kategorii C4 vybojoval bronzovou medaili.
V neděli 11. 11. 2018 se v Nymburce konaly testy k přijetí do Sportovního centra mládeže. Do 1. kola výběru SCM 2019 na základě výborných
výsledků na Mistrovstvích republiky a v Pohárech mládeže postoupili tito
závodníci: Vojtěch Burda, Otakar Štursa, Tomáš Doktor, Adam Košnar
a Adam Rudolf. Podmínkou pro postup do 2. kola a přijetí do střediska bylo splnění obecné připravenosti v těchto disciplínách: vytrvalostní
běh (1500 m), 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. Testy nakonec splnili
a do SCM byli zařazeni všichni nominovaní kanoisté!
V rámci zpestření tréninků se náš klub zúčastnil 73. 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 závody s hromadným startem, čekal v cíli Mikuláš s čertem a andělem. Větší závodníci
startovali intervalově. S kopcovitou a hlavně klouzavou tratí se všichni vypořádali výborně. Odměnou všem byl dobrý oběd v hospodě U Rumcajse.
V Prosportu Sezemice se nevěnujeme pouze sportu, ale pořádáme i různé kulturní a zábavní akce. Na tradičním Zavírání vody, které se konalo
24. listopadu, se sešly spousty příznivců kanoistiky. Jedlo se, pilo se, tančilo se, nechyběla bohatá tombola a raut. V sobotu 8. prosince klub pořádal předvánoční výlet pro závodníky i rodiče a příznivce klubu. Tentokrát byla v plánu cesta vlakem do Prahy, návštěva trampolínového centra
a hokejové síně slávy. V pátek 14. prosince pak proběhla Vánoční besídka.
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!
Martina Hubíková

www.sezemice.cz
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Sport pro všechny
ROZPIS CVIČENÍ
Oddíl
Rodiče a děti 2–3 roky
Rodiče a děti 3–6 let

Den / hodina

Cvičitel

úterý 10.40–11.20

A. Knytlová

čtvrtek 17.00–18.00

T. Srazilová

pondělí 17.00–18.30

Dívky od 6 let

čtvrtek 17.00–18.00

Chlapci od 6 let

pátek 17.00–18.30

A. Remešová
J. Remeš

P-class

pondělí 18.30–19.30

R. Málková

Bodyform

středa 19.30–20.30

E. Holečková

Zadek / břicho

čtvrtek 19.30–20.30

I. Moravcová

Dance AE
– pokročilé dívky od 8 let

pátek 18.00–19.30

M. Ptáčková

Zdravotní cvičení

úterý 19.00–20.00

M. Ptáčková

Relaxační cvičení

úterý 18.00–19.00

J. Levinská

pátek 17.00–18.00

Muži mladší

úterý a pátek 20.00–21.00

P. Vlasák

Muži starší

pátek 19.00–20.00

M. Valenta

Karate rodiče a děti

středa 18.00–19.30

M. Mojžíšek

Karate dospělí

čtvrtek 19.30–20.30

M. Mojžíšek

Cvičení probíhá v tělocvičně Základní školy Sezemice.
Více informací na tel. č.: 728 439 895, web: spvsezemice.webnode.cz
Všem příznivcům sportovních aktivit (ať už těch akčních, či těch odpočinkových), přeji za celý oddíl TJ Spartak Sezemice z.s.
krásné a poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 spoustu štěstí a především zdraví a lásky mezi námi všemi!
A nezapomeňte… Sportem ku zdraví!
Tomáš Dohnanský předseda TJ Spartak Sezemice z.s.
Smíšený pěvecký sbor Hluboká Orba přeje všem krásné a klidné Vánoce.
Ať je nám v nastávajícím roce jen do zpěvu! Pokud nám chcete pomoci
se zúrodňováním brázd populární i vážné hudby, čekáme na vás každé pondělí
od 19.00 hodin v sále sezemické radnice.
Václav Trunec, sbormistr

Přejeme Vám radostné svátky a úspěšný vstup do nového roku

Redakční rada

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

SATELITNÍ
DOTACE

Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

✓ na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se 100 programy
od 149 Kč měsíčně
Vážení a milí spoluobčané, za komisi kultury města Sezemice Vám přeji krásné Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a pohody v nastávajícím roce 2019. Těšíme se na další setkávání s Vámi!
Václav Trunec, předseda komise
Komise pro občanské záležitosti přeje všem občanům Sezemic a přisloučených obcí příjemné prožití
svátků vánočních a v novém roce zdraví, štěstí a pohodu.
Mgr. Lukáš Knaute, předseda komise
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