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

Adventní trhy v Sezemicích
Foto: Pavel Capoušek

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nadcházejícího
roku 2020 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.
Krátce se ohlédnu za investičními akcemi,
které v letošním roce proběhly.
Největší investicí byl v letošním roce nový chodník
ve Veské, který byl spolufinancován ve spolupráci
s MAS Kunětické hory. Následně Pardubický kraj
zmodernizoval i komunikaci v této lokalitě
a věříme, že tyto akce jistě přispějí k lepšímu
a klidnějšímu životu v této místní části.
Další důležitou akcí je i obnovená fasáda
na památkově chráněném objektu čp. 92
na Husově náměstí v Sezemicích.
Investovali jsme i do parku Mlynářka, kde
bylo postaveno workoutové a parkurové hřiště,
lanová lezecká pyramida, bylo zhotoveno osvětlení
cest v parku a v neposlední řadě i umístění laviček
a odpadních košů v prostoru celého parku.
Dalšími významnými akcemi byla oprava hasičské
zbrojnice v Kladině, vybudování parkoviště na sídlišti
Dukla, klimatizace kanceláří městského úřadu,
výměna oken v kuchyni Základní školy Sezemice,
výměna oken a oprava střechy v budově technických
služeb v Břízence a v neposlední řadě oprava křížků
v Kladině, Lukovně a v ulici Ke Křížku.
Bohužel musím zmínit i jednu negativní stránku
našeho života a tou je zvýšená doprava přes naše
katastrální území a to hlavně z důvodů výstavby
dálnice D 35, jak u Rokytna, tak i u Časů. Budeme
muset tuto velmi nepříjemnou situaci nějak vydržet.
Snad nám postavení dálnice následně odvede hlavní
dopravní tah mimo naše město.
Chtěl bych ještě poděkovat 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
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.
Poděkování patří i našim občanům, kteří se celoročně
aktivně zapojují 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 a klidné vánoční svátky
v kruhu vaší rodiny a do nového roku 2020
vykročte tou správnou nohou.
Martin Staněk, starosta města Sezemice
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Zprávy z radnice
Park Mlynářka
ZA MLYNÁŘKU ČISTOU A BEZPEČNOU
Tak by se dala vyjádřit prosba na všechny Sezemáky, kteří se pohybují a relaxují v našem areálu Mlynářka. Jsme moc rádi, že se nám daří
postupně realizovat jednotlivé části tohoto sezemického relaxačního
komplexu. Mít takové prostory prakticky uprostřed města má určitě
málo měst a obcí. My jsme na to patřičně hrdí a snažíme se jet, lidově
řečeno, podle časového a finančního harmonogramu. Je to běh na
dlouhou trať, ale určitě stojí za to.
Co nás ale mrzí, je to, že ne všichni to takto vnímáme a dokážeme se
na tomto veřejném prostranství patřičně chovat.
Odpadkové koše nejsou jen ozdobou u vyznačených cest. Stačí se jen
okolo sebe rozhlédnout a určitě se někde ve vaší dohledné vzdálenosti
najde. Co nás ale dost trápí, jsou majitelé našich čtyřnohých mazlíčků.
Spoluobčané nás již několikrát upozornili na skutečnost, že v těchto
prostorách volně pobíhají psi. Z důvodu bezpečnosti vás moc prosíme, abyste si své pejsky hlídali. Velice nepříjemné jsou i psí exkrementy
v travnaté ploše. Na čtyřech místech areálu jsou umístěny pro tyto účely také odpadkové koše.
Zkusme upozornit ty, kterých se to týká, a poprosit je o ohleduplnost
vůči všem. Jsou to prostory nás všech a jaké si je uděláme, takové je
budeme mít. Moc děkujeme.
Majka Schillerová, radní města Sezemice

Městská policie Sezemice
Předvánoční nákupy v obchodech, supermarketech se mohou pro
některé z nás stát velmi nepříjemným zážitkem. Odložené kabelky na
nákupních vozících, peněženky v kapsách kalhot a kabátů lákají kapesní zlodějíčky. Na parkovišti před obchody se můžete setkat s prodejci zboží pochybného původu za zvýhodněné ceny. A nakonec, aby
toho nebylo málo, při výjezdu z parkovacího místa dojde nepozorností
k nabourání Vašeho auta. I takto může probíhat nákup před vánočními
svátky. Buďte proto, prosím, na sebe opatrní!

V případě další podpory naší činnosti rádi zviditelníme vaši firmu v letním areálu TJ Spartaku Sezemice, kde se pořádají nejen sportovní, ale
i kulturní akce po celé letní období.
Tak ještě jednou velké poděkování sponzorům a přispěvovatelům a do
roku 2020 přejeme hodně sportovních úspěchů všem našim členům.
Za výkonný výbor TJ Spartak Sezemice, z. s.
Martin Staněk, hospodář spolku

Poplatky ze psů
ZVÝŠENÍ POPLATKU ZE PSŮ PRO ROK 2020
Upozorňujeme občany, že pro rok 2020 je v platnosti nová
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
Touto vyhláškou se mění výše poplatku ze psů a to takto:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, chovaného v sídlištní zástavbě, v bytových domech
s více než 3 bytovými jednotkami 400 Kč
b) za prvního psa chovaného v rodinných domech a domech se třemi
a méně bytovými jednotkami 200 Kč (bylo 100 Kč)
c) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle
písm. a) tohoto ustanovení 600 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle
písm. b) tohoto ustanovení 250 Kč (bylo 150 Kč)
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba podle písm. a) tohoto ustanovení a zároveň je osobou starší 65 let 100 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. e) tohoto odstavce 300 Kč
Tel.: 466 741 015
Bc. Hana Volfová

Sezemický kalendář
SEZEMICKÝ STOLNÍ KALENDÁŘ PODRUHÉ
Po velkém úspěchu stolního kalendáře pro rok 2019 vydalo město Sezemice ve spolupráci s firmou tiskárny fronte, s. r. o. také kalendář pro
rok 2020. Tématicky je zaměřený na kulturní, sportovní a společenské
akce Sezemic a přisloučených obcí.

Klidné prožití svátků vánočních, dětem spoustu dárků od Ježíška, ať si
užijí prázdniny. V novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních
i osobních úspěchů přejí strážníci Městské policie Sezemice.

SEZEMICE

sportovní, kulturní
a společenské

2020

Jsme tu pro Vás!
Jaroslav Mohaupt, vrchní strážmistr, velitel Městské policie Sezemice

Sport a volnočasové aktivity
TJ SPARTAK SEZEMICE z. s.
– ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU
Vážení příznivci sportu a volnočasových aktivit, rok 2019 se nezadržitelně blíží ke svému konci a jsme rádi, že počet dětí a mládeže se v našich
oddílech opět o několik členů rozšířil. Považujeme za velmi důležité děti
zapojit do sportovních aktivit, dopřát jim radost z pohybu a ukázat jim
důležitost cvičení a tréninků pro rozvoj jejich osobnosti.
Poděkování patří především trenérkám, trenérům, cvičitelkám a cvičitelům, kteří věnují dětem nemálo hodin ze svého volného času. Rodičům
pak za to, že ke sportovní činnosti svoje děti vedou, protože při dnešní
době techniky to mnohdy není tak jednoduché.
Na tuto činnost jsou však potřeba také peníze. Proto mi dovolte, abych
poděkoval těm, kteří naši činnost dlouhodobě podporují.
V první řadě patří poděkování Městu Sezemice, které činnost mládežnických oddílů, jak Spartaku Sezemice, tak i dalších spolků v Sezemicích dlouhodobě podporuje. Dalším z podporovatelů je i Pardubický
kraj, kde jsme letos z programu „Podpora pravidelné sportovní činnosti
dětí a mládeže“ získali prostředky na nákup dresů a míčů pro naše
nejmenší fotbalisty. Finanční prostředky jsme získali i od Ministerstva
školství a tělovýchovy v rámci programu „Můj klub“. I tyto prostředky
budou použity pro naše děti a mládež.
Bez podpory těchto organizací bychom naši činnost jen těžko financovali, protože členské a oddílové příspěvky vybírané od našich členů
nám bohužel nestačí.
Poděkování patří i dalším sponzorům, kteří naše děti finančně podpořili.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří na kalendáři s námi
spolupracovali. A protože se říká do třetice všeho dobrého, již nyní pro
vás připravujeme kalendář na rok 2021.
Jeho tématem bude „minulost a současnost“. Rádi bychom v něm zachytili místa v Sezemicích a okolí očima pamětníků a jejich proměnu
do současnosti. Pokud máte nějaké takové staré obrázky nebo fotografie, budeme rádi, když se stanete spolutvůrci tohoto kalendáře.
Fotky můžete naskenované, zaslat na knihovna@sezemice.cz nebo
zanést do knihovny.
Petra Procházková

Narozeníček
Amálie Brandýská,
Eliška Matějková
Září 2019:
Tobiáš Dočekal, Tomáš Zeman,
Filip Freiburg
Říjen 2019:
Tobiáš Röhrich
Listopad 2019: Beáta Kafková
Srpen 2019:

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.
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HARMONOGRAM SVOZU TKO – ROK 2020

HARMONOGRAM SVOZU BIO ODPADU – ROK 2020

Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply

Sezemice, Veská, Počaply
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TKO 2x měsíčně liché týdny

PŮJČKY Z FONDU
OBNOVY DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2020
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1

středa – bioodpad sezoně

Rada města vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu obnovy domů
a bytů pro rok 2020. Půjčky se poskytují na rekonstrukci rodinných domů nebo
bytových jednotek. Pravidla jsou zveřejněna na stránkách www.sezemice.cz.
Lhůta pro podání žádostí o půjčku je stanovena v termínu od 1. ledna 2020 do
31. ledna 2020. Zájemci o půjčku si vyzvednou potřebné formuláře na Městském
úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, finančním odboru u p. Vohradníkové, kde
budou poskytnuty další informace (tel.: 466 741 014, mobil 725 347 858).
R. Vohradníková, vedoucí FO

Sezemické Vánoce odstartovány…
Sezemické Vánoce jsme již tradičně zahájili první adventní neděli 1. prosince
2019. Mohli jste si s námi nakoupit řadu dárků na vánočním jarmarku, zazpívat si s Hlubokou Orbou, vyslechnout si požehnání od správce naší farnosti
P. Mariusze Łuczyszyna a rozsvítit náš sezemický vánoční stromek. Nechyběl
ani voňavý svařáček a křest nového sezemického stolního kalendáře na rok
2020. Večer zakončil koncert kapel Šmidlátka a Trdlo, který se opět setkal
s velkým úspěchem.
Sezemické Vánoce pokračovaly tradiční Mikulášskou nadílkou. Pro téměř sto
dětí byla připravena loutková pohádka a samozřejmě návštěva družiny svatého
Mikuláše. Rozdávaly se dárečky, tančilo se, a i když se čerti hodně snažili,
žádné dítko v pekle neskončilo.
Kalendář Sezemických vánoc je plný dalších příjemných akcí a příležitostí se
opět potkat.
Přejeme Vám krásné adventní dny a brzy nashledanou.
Petra Procházková
Datum / čas
20. prosince
18.00 hodin
22. prosince
17.00 hodin

10.30–12.00 h
14.00–16.00 h
24. prosince
14.00–17.00 h
24.00 hodin
25. prosince
9.30 hodin
25. prosince
17.00 hodin
26. prosince
9.30 hodin
1. ledna 2020
15.00 hodin
5. ledna 2020
18.00 hodin

Program
Vánoční koncert – Bohuš Matuš,
M. Sommerová, J. Kožnar, Z. Häckl,
Celebration of Joy – T. Procházka,
L. Houdek
Vstupné 150 Kč
4. ADVENTNÍ NEDĚLE
Adventní koncert hudebního tria
Dolce Vita (harfa, flétna, zpěv)
se sladkým pohoštěním a svátečním
punčem – vhodné pro rodiny s dětmi
Vstupné 100 Kč
Betlémské světlo
Betlémské světlo
Betlémské světlo
Tradiční půlnoční mše svatá
Slavnost narození Páně
Sváteční koncert
sezemické Rolničky a hostů
Svátek sv. Štěpána
Přivítání nového roku 2020
s Živaňankou a se svařáčkem
Tříkrálový koncert – J. K. Band
Pardubice, host – herečka VČD
Martina Sikorová
Vstupné 100 Kč

Místo konání
Pořadatel
Sál sezemické
radnice
Město Sezemice
Sál sezemické
radnice
Město Sezemice

Kostel Nejsv. Trojice
Farnost Sezemice
Farnost Sezemice
Kostel Nejsv. Trojice
Kostel Nejsv. Trojice
Farnost Sezemice
Kostel Nejsv. Trojice
Zákl. škola Sezemice
Kostel Nejsv. Trojice
Farnost Sezemice
Park – Husovo nám.
Město Sezemice
Sál sezemické
radnice
Město Sezemice

www.sezemice.cz

|5

Mateřská škola Pohádka
V srdci slyšíš tichý hlas,
že už je ten správný čas
na to, se radovat
a všechny věci urovnat.
Přišly Vánoce,
nejkrásnější období v roce.
Přejeme Vám jen to nejlepší
a v novém roce ať jste ještě šťastnější.
Nastal advent a s ním i blížící se čas vánočních svátků, rodinné pohody
a setkávání se s těmi nejdražšími. Každoročně máme v tomto období
pro děti, ale i pro rodiče připraveno mnoho krásných akcí.
Ale ještě malé ohlédnutí zpět. Děti si začátkem listopadu užily svatomartinské oslavy – pekly rohlíčky, jezdily na koni, zpívaly písně o Martinovi, vyráběly si vlastního bílého koníka a samozřejmě si pochutnaly
i na svatomartinské huse.
Koncem měsíce listopadu jsme ukončili plavecký kurz v plaveckém
areálu Hastrmánek Pardubice. Ukončení probíhalo formou zábavy
a zdravého soutěžení. Za svou snahu dostaly všechny děti diplom
a drobný dáreček.
V jednotlivých třídách proběhlo vánoční fotografování dětí. Na hlavní
budově byl pro rodiče připraven odpolední keramický workshop, kde
si pod vedením lektorky Kateřiny Dubcové vyrobili krásného anděla.
Maminky byly moc šikovné a andělé nádherní.
Ke konci letošního roku proběhlo i několik charitativních akcí – Fond

Sidus (pomoc vážně nemocným dětem) a prodej vánočních hvězd (pomoc hemato – onkologicky nemocným dětem z olomoucké kliniky).
Děkujeme Všem, kteří byli ochotni přispět svým zakoupením produktů
a tím ukázali, že nejsou lhostejní k bolesti druhých.
Abychom se naladili na vánoční atmosféru, připravili jsme na začátku
prosince pro děti koncert Hvězdička Betlémská pod vedením p. Novozámského (Hudební divadlo dětem – realizuje výchovné koncerty a motivační programy pro děti), který se uskutečnil v sále městské radnice Sezemice. Proběhla dvě vystoupení – jedno pro první stupeň ZŠ
Sezemice a druhé pro všechny děti z mateřské školy. Zážitek byl neuvěřitelný. Děti přišly krásně oblečené a užily si tuto kulturní událost.
Jako každý rok nás navštívila i slavná družina s Mikulášem v čele, čertem a hodným andělem, který zachraňoval situaci. Děti odříkaly básničky, zazpívaly písničky a odměnou jim byly balíčky dobrot.
V polovině prosince proběhnou vánoční besídky, na kterých děti pod
vedením paní učitelek předvedou vše, co se od září naučily. Následující
den budou odměněny vánoční nadílkou od Ježíška.
Letošní rok jsme byli požádáni DC Veská o krátké vystoupení u slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Pojedou naše nejstarší děti ze
třídy Berušek, které se budou prezentovat ukázkou vánočních básní
i písní. V posledním týdnu naše děti opět potěší své nejbližší a některé
místní obyvatele včetně seniorů různými výrobky a přáníčky. Roznosem
dárků a zpěvem vánočních koled jistě každému udělají radost.
Navštívíme i Kostel Nejsvětější Trojice, kde si zazpíváme vánoční koledy
a vzpomeneme na své nejbližší.
Mateřská škola Pohádka, Sezemice přeje Všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinnou
pohodu.
Za mateřskou školu Pohádka Bc. Iveta Prausová

Základní škola
Máme za sebou více než čtvrtinu školního roku 2019/2020. Prvňáčci
už čtou, píší a počítají. Žáci devátých tříd, kteří se hlásí na střední školy
s talentovou zkouškou, už odevzdali přihlášky a jejich spolužáky rozhodnutí KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU čeká nejpozději na počátku března.
Ve výukovém programu Používám mozek se žáci druhého stupně dozvěděli informace o strategiích učení i výhodách zapojení všech smyslů.
Třídy prvního i druhého stupně navštívily Městskou knihovnu v Sezemicích, kde se seznámily s aktuálními novinkami. Páťáci si užili exkurzi
v ekocentru Paleta v Oucmanicích. Naučili se zde připravovat bylinkové
čaje, vyrábět domácí sýr a máslo i péct housky z vlastnoručně vyrobeného těsta. S podzimem je spjat i svátek Halloween, který je keltského
původu. Připomněli si ho žáci druhých tříd projektovým dnem, kdy se
jejich třídy proměnily v ráj čarodějnic, čarodějů, upírů, duchů i kostlivců.
Chlapci a dívky z druhých tříd se také aktivně zapojili do projektu Lovci
perel. Děti během čtení knih odpovídají na otázky a tím dokáží, že knihu
opravdu přečetly. Za každou knížku a vyplnění pracovního listu získají
perličku. Věříme, že tato aktivita podpoří jejich čtenářskou gramotnost.
Třeťáci si užili zábavný dvouhodinový projekt Stavíme s Geomagem.
Tato magnetická stavebnice podporuje u dětí prostorovou představivost, kreativitu i trpělivost a pečlivost.
Opět se naše škola zapojila do Ligy škol v orientačním běhu. Výrazného
úspěchu dosáhla žákyně 9. B Klára Chrbolková, která na Dubině soutěž v kategorii D14 vyhrála. ZŠ Sezemice v prvních dvou kolech obhájila
loňské 5. místo z 12 zúčastněných škol.
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Školní družina ožila podzimními tvořivými dílnami. Děti malovaly barvami a žehličkou a vyzkoušely si i látkovou mozaiku. Projektovým dnem
lidových písní a tanců provedla děti lektorka Ivana Šimková, která byla
oblečena v lidovém kroji. Zazpívaly si lidové písně za doprovodu houslí
a dozvěděly se nové informace o folkloru.
31. října byla připravena tajemná komnata, která byla plná tajemných
i děsivých věcí, a na jejím konci čekala podpisová listina. Všichni se
podepsali a statečně oslavili svátek Halloween. Děti se zájmem o herectví si nacvičily pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou včetně

krásných kulis a kostýmů předvedly nadšeným divákům. 11. listopadu
2019 školní družina vítala svatého Martina. Připomněla si lidové zvyky,
které jsou s tímto svátkem spojeny. Celou školou voněl i perník, když
si děti z 2. oddělení pekly perníkovou chaloupku, která se jim velmi
povedla.
Všechny ptačí budky, které vyrobili žáci naší školy a byly k dispozici
i zájemcům z řad veřejnosti, již mají svůj strom a čekají na jaro u svých
nových majitelů. Omlouváme se dalším zájemcům, všech 20 sýkorníků
je již rozebráno. Letošní sedmáci opět vyrobí téměř 30 ptačích budek,
budou k dispozici pro umístění na vhodná stanoviště zase na podzim
příštího roku.

Proběhlo vyhodnocení sběru starého papíru i žaludů a kaštanů. Podařilo se shromáždit 7 659 kg starého papíru. Nejlepším sběračem byla
Kateřina Škodová z 6. A. Žaludů a kaštanů se vybralo 1 824 kg. Nejvíce jich nasbírala Natali Brutarová z 6. B.
Oznamujeme s ohledem na skutečnost, že ve výkupu vybírají pouze
malá a přebraná plastová víčka jednoho druhu, jsme nuceni pro tento
školní rok ukončit aktivitu a soutěž ve sběru plastových víček ve prospěch nemocné holčičky Rebeky Čihákové.
Všem čtenářům přeje Základní škola Sezemice krásné vánoční svátky
a úspěšný nový rok 2020.
Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.
Mgr. Olga Doskočilová

V KNIHOVNĚ

nejen o knihách

Půjčovací doba knihovny:
po, st, čt: 9.00–17.00

Vánoční čas v knihovně…

audioknihami i společenskými hrami. Stále zvelebujeme koutek pro
naše nejmenší i náctileté čtenáře v dětském oddělení, aby se zde
mohli sejít a zastavit nejen nad knížkami, ale strávit i volný čas s dětmi
a přáteli. Určitě se můžete těšit na tradiční akce knihovny a připojí se
i podvečer s čokoládou Jordis nebo cestovatelské besedy. Rádi také
přivítáme Vaše podněty a nápady. Co byste rádi v knihovně viděli
a chtěli zažít? Budeme rádi, když spolu s námi budete naší krásnou
knihovnu utvářet. Užijte si svátky v kruhu svých nejbližších a přátel.
My se s Vámi těšíme na viděnou 2. ledna 2020.
Petra Procházková, Markéta Chroboková

Městská knihovna Sezemice se připojuje s přáním pevného zdraví
a štěstí v novém roce. Přejeme mnoho krásných přečtených knih
a příběhů a slibujeme, že v naší knihovně pro Vás budou vždy připraveny. Děkujeme věrným čtenářům a návštěvníkům za přízeň a doufáme, že i v novém roce přibudou noví dychtiví malí i dospělí uživatelé
a že u nás budou spokojeni.
S rokem 2019 jsme se rozloučili již tradičními a oblíbenými akcemi;
rozsvícení vánočního stromečku, bohatou čertovskou nadílkou i posledním půjčováním s malým dárečkem pro každého.
Teď už ale myslíme na rok 2020. Co Vás v něm čeká? Nepřestaneme
Vás zásobovat nejnovějšími knižními tituly z beletrie i naučné literatury,

Zajímavosti kolem nás

OMRZELCI SLAVÍ 20 LET
V Sezemicích a přisloučených obcích působí řada zájmových
organizací a spolků. Jeden z nich je spolek Omrzelců a právě
v těchto dnech slaví 20 let od svého znovuzaložení.
Znovuzaložení proto, že recesistický spolek stejného jména existoval v Sezemicích již před více než sto lety.
Tito muži zralého věku vyplňují svůj čas hraním fotbálku, ježděním na kole, kulečníkem a také pořádají různá tematická setkání, na která zvou i své „drahé polovičky“.
Město Sezemice i redakční rada přejí tomuto spolku i jeho členům hodně zdaru v další činnosti.
Petra Procházková
www.sezemice.cz
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BYLINKY A ZDRAVÍ

Vánoční purpura
Vánoce jsou v mnoha domácnostech neodmyslitelně spojeny s vůní purpury. Tradiční purpura je germánsko-keltsko-slovanského původu. Jedná se o aromatickou směs koření, dřevěných
smolných pilin nebo třísek a vonných bylin, která o Vánocích
vytváří příjemnou aromatickou atmosféru v našich domovech. Směs
koření se tradičně klade na rozpálenou plotnu, kde se směs nasucho
praží a odpařuje se z ní aromatická vůně či kouř. Tím se znásobuje vonný efekt. Purpura by neměla nikdy hořet plamenem, ale měla
by se jen zahřát, popřípadě mírně doutnat.
Purpura se vyrábí z rozličných sušených bylin, nejčastěji levandule,
máta, muškátový oříšek, meduňka, mateřídouška, tymián,
majoránka, šalvěj, rozmarýn, kmín, anýz, fenykl, oregano,
květy růží, heřmánku, suché květy různých rostlin, např. růží, měsíčku či chrpy, jehličí, listy maliníku, jahodníku, ostružiníku
či borůvčí. Většinou nechybí ani skořice a hřebíček, vhodná je
i trocha jehličí. Fantazii se však meze nekladou, a tak můžete narazit
na různé směsi, či si směs doma vytvořit. Směs se rozdrtí na velmi
jemné části, při domácí přípravě můžete použít vhodný mixér. Poté
se směs zavře do uzavíratelné sklenice a pokape se pár kapkami vonného oleje. Vhodný olej je ten, co vzbuzuje atmosféru Vánoc, například s vůní skořice, pomeranče, borovice, vanilky, mandle,
hřebíčku nebo jehličí. Směs se dobře promíchá a nechá asi 1–2
týdny pracovat. Poté můžeme směs použít.
A jaké účinky jsou připisovány esencím z použitých bylin
a koření?
Levandule je pro své zklidňující účinky přidávána do směsí bylinek
užívaných při bolestech hlavy, migréně, chřipce, dýchacích obtížích, nespavosti, nervozitě a závratích. Mírně snižuje krevní tlak a je účinná
i proti molům.
Inhalace máty peprné pomáhá při zánětech dýchacích cest. Máta
působí také proti nespavosti, stresu a bolestem hlavy. Povzbuzuje

žaludeční činnost, zmírňuje nevolnost, tiší bolest, povzbuzuje mozkovou činnost při únavě.
Muškátový oříšek je antidepresivní a podporuje koncentraci.
Meduňka snižuje horečku, podporuje pocení, pomáhá při zažívacích
potížích, povzbuzuje srdeční činnost, je vhodná při nespavosti a migréně, menstruačních bolestech, snižuje krevní tlak.
Mateřídouška podporuje imunitní systém, zmírňuje únavu, bolesti
hlavy a deprese, prokrvuje.
Tymiánový esenciální olej je antiseptický, pomáhá při trávení, je vhodný k inhalacím při zánětu dutin, rýmě, nemocech horních cest dýchacích, zvyšuje obranyschopnost organismu.
Majoránka zklidňuje nervy, tlumí bolesti hlavy, pomáhá při nachlazení,
astmatu, dýchacích obtížích, podporuje trávení, snižuje krevní tlak.
Šalvěj působí jako antidepresivum a antiseptikum, uvolňuje napětí,
zmírňuje kašel, snižuje krevní tlak, reguluje pocení a uklidňuje při nervozitě. Pomáhá při nemocech dýchacích cest.
Rozmarýn silně stimuluje po únavě, podporuje koncentraci, zahání
úzkost, pomáhá při nachlazení, chřipce a revmatismu.
Anýz výrazně působí na trávicí trakt, plynatost a má protikřečové
účinky. Je vhodný i na kašel a záněty horních cest dýchacích.
Růže podporuje krevní oběh, působí proti nespavosti a bolesti hlavy,
posiluje žaludek, snižuje horečku a působí jako afrodiziakum, je antidepresivní.
Heřmánek patří mezi nejvšestrannější esenciální oleje, má výborné
protizánětlivé účinky, je vhodný na trávení, proti plynatosti a průjmům,
snižuje teplotu, uklidňuje, tlumí bolesti, vhodný na svalové bolesti a revmatismus, zvyšuje obranyschopnost organismu.
Skořice má stimulační, povzbuzující, antiseptické a čistící účinky, působí
jako afrodiziakum, pomáhá při nadýmání, nachlazení.
Hřebíček pomáhá při celkové slabosti, svalovém vypětí, prohřívá, tiší
bolest a odpuzuje hmyz.
Zdroj informací: lindamahelova.cz, bylik.cz, celostnimedicina.cz

Vážení a milí spoluobčané, za komisi kultury města Sezemice vám přeji
krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody v nastávajícím roce 2020.
Těšíme se na další společná setkávání s Vámi!
Václav Trunec

Hasiči Sezemice Vám přejí do nového roku vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví
a v neposlední řadě přejeme sami sobě co nejméně výjezdů.
Pokud máte zájem se seznámit s technikou, kterou disponujeme,
můžete přijít na „Poslední startování roku“, které se uskuteční v pátek
27. prosince 2019 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici.
Srdečně Vás zveme na první ples v nadcházející plesové sezoně.
Hasičský ples se koná 11. ledna 2020 v sále města Sezemice.
Jiří Kolář, starosta hasičů Sezemice
Ladislav Mohaupt, velitel zásahové jednotky
Smíšený pěvecký sbor Hluboká Orba přeje všem krásné a klidné Vánoce.
Ať je nám všem v nastávajícím roce jen do zpěvu!
Václav Trunec, www.hlubokaorba.cz
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Pět otázek Pro…
Do vánočního čísla Sezemických
novin jsem si vybrala člověka,
kterého znám celý svůj život.
Představovat ho většině z Vás
nemusím. Pracuje pro nás
a s námi, co si pamatuji. Je vždy
usměvavý, příjemný a nikomu
neodmítne pomoc. V tomto
volebním období nově zastává
i nelehkou pozici místostarosty
města Sezemice. Vánoční
povídání nejen o samosprávě
s panem LADISLAVEM
KUBIZŇÁKEM.

Láďo, pojďme trochu zavzpomínat. Kde všude
v Sezemicích se s tebou lidé mohli potkat?
Můj život byl po rodině hlavně o sportu. Manželka by asi řekla, že
více o sportu než o rodině, ale tak nějak to prostě bylo. Takže potkat jsme se mohli na většině akcí spojených se sportem a s městem. Také jsem působil nějaký čas v restauračních zařízeních, které
jsem provozoval, takže jsem Vám třeba mohl natočit pivo v hospodě
na hřišti.

Jak dlouho působíš v komunální politice?
Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2006 s tím, že se
pokusím pro město udělat něco navíc. A protože, jak jsem říkal, mě
zajímal především sport, pracoval jsem ve sportovní komisi města.
Mým cílem bylo pomáhat sportovním oddílům, které ve městě působí a sportují. Snažil jsme se především o podporu mládeže a práce
s ní. Což je myslím velice důležité i v dnešní době.

Co bys řekl o práci místostarosty? Překvapila tě
v něčem ať už pozitivně, nebo negativně?
Ta práce je velice zajímavá. Jsem pořád v kontaktu nejen s lidmi na
úřadě, ale i se širokou veřejností. Pozitivně mě jistě překvapila v tom,
že se mohu více podílet na chodu a vylepšování našeho města.
Musím se stále učit něco nového a řešit různé situace. Trochu mi vadí
někteří negativní a arogantní lidé, kteří vůbec netuší, co taková práce
pro veřejnost obnáší. Ale těch je naštěstí málo.

Jak bude místostarosta, radní a zastupitel
našeho města v jedné osobě trávit svátky?
Slavit už jsem vlastně začal s Vámi, kteří jste přišli na první adventní neděli rozsvítit náš sezemický stromek. Obecně mohu říct, že se
na sváteční dny opravdu těším. V tom celoročním shonu a náporu
na můj čas jsem ho moc doma nestrávil, takže si rád užiji vánoční
pohodu a klid v kruhu rodiny. Mezi svátky se jistě potkáme v kostele
na koncertu Sezemické rolničky a jen to nejlepší do nového roku si
společně popřejeme 1. ledna 2020 při Vítání nového roku.

V tomto čísle samozřejmě nesmí chybět přání.
Tak tedy, co bys přál sobě a našim čtenářům?
Přání mám obvyklá. Čtenářům a všem lidem hlavně hodně zdraví.
Sobě a všem, kteří se podílejí na tom, aby lidé v našem městě byli
spokojení, přeji hodně nadšení a pevné nervy do další práce.
A pokud dovolíte k těmto přáním se přidávám i já. Buďte hodně zdraví a šťastní, a hlavně k sobě tolerantní. Děkuji panu místostarostovi
za jeho odpovědi a přeji mu, aby těch negativních lidí potkával co
nejméně. Nám všem pak to, aby pro nás vždycky pracovali lidé, kteří
jsou slušní a poctiví, lidé, kterým na nás záleží. A takový pan Ladislav
Kubizňák bezesporu je.
Petra Procházková

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA

Povídání o přírodě – Loučná
Co se vybaví Sezemákovi, když se řekne Loučná? To je přeci řeka, která
teče přes naše město. Na ní pořádáme známou Sezemickou lávku, tam
chodí chlapi rybařit, děti se koupat atd. Co o ní víme dál? Loučná pramení
ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 416 m na okraji lesa Karle
(okr. Svitavy). Vlévá se zleva do Labe v nadmořské výšce 218 m. Dlouhá je
něco málo přes 80 km.
Na úseku svého toku protéká městy Litomyšl, Vysoké Mýto, Zámrsk, Dašice a také našimi Sezemicemi. Nejvýznamnějšími přítoky jsou z levé strany řeka Desná, nad Sezemicemi potom z pravé strany Lodrantka a Zadní
Lodrantka. Sezemický Mlýnský náhon samozřejmě bere vodu z Loučné

a pod Sezemicemi se do Loučné zase vrací. V minulosti podél
Loučné vedla jedna z hlavních cest spojující Čechy a Moravu,
kterou známe jako Trstěnickou stezku.
Loučná měla v minulosti různá jména, ve středověku Trstěnice, na počátku 19. století Mejtnice nebo Mejtnička.
Ano to je naše krásná sezemická řeka Loučná.
Rád bych Vás v posledním článku tohoto roku pozdravil, popřál jen to dobré do roku 2020 a budu se s Vámi těšit v novém
roce při Povídání o přírodě.
Mgr. Jiří Rejl

www.sezemice.cz

|9

POVÍDÁNÍ pro zahrádkáře
TROCHA VÁNOČNÍCH ZVYKŮ
Je čas, kdy naše zahrádky odpočívají, nemám od Vás ani žádný dotaz, a tak jsem si dovolil pro Vás sepsat pár vánočních zvyků. Během
roku prožíváme dny všední i sváteční. Většina svátků proběhne jako
příjemný den volna a nikterak zvlášť se na ně nepřipravujeme, ale ani
o nich nepřemýšlíme. Velká výjimka jsou však Vánoce. Jsou to sice
svátky křesťanské, ale ctí je každý, bez rozdílu. Snad proto, že připadají na dny zimního slunovratu a tyto dny byly významné pro všechny
národy odjakživa. Všichni se těšili, až se vrátí slunce a svými paprsky prosvětlí a zahřeje zemi a dá naději na novou úrodu. Snad právě symboliku vracejícího se světla máme všichni v genech ukrytou.
Tyto sváteční až tajemné dny a noci převzali i křesťané za své svátky
a krom oslav slunovratu a proseb božstvům o úspěch hospodaření
jim přidali další a krásnou náplň. V biblickém příběhu narození Syna
Božího, Ježíše Krista, můžeme spatřovat i docela obyčejný lidský
příběh. Je to příběh o zázraku zrození nového života, také o pomoci v nouzi druhému, o radosti z darování a dobré vůli. To je poselství křesťanských Vánoc. Jsem moc rád, že Vánoce v této podobě
chápou někteří lidé i v dnešní době, přestože jsou mnohdy nevěřící

a je to čistě projev jejich dobré vůle, který navíc ještě rozšířili o pomoc pro staré a nemocné. Vánoce nejsou o penězích, ale o našich
duších. V onom biblickém příběhu dávali chudým chudí, ale jak se
říká „od srdce“.
Přestože uplynulo mnoho roků od pohanských slavností slunovratu
jakožto předchůdců Vánoc, zbylo z jejich tajemna ledacos ve vánočních zvycích dodnes. Již za pohanů se peklo drobné obřadní pečivo,
které mělo udobřit špatné síly. Obětovalo se pověšením na věnce
nade dveřmi do domu či chléva, věšelo se na stromy, rozdávalo pocestným, dávalo zvířatům. Perník je znám od 14. století, vánočka
asi od 16. století. Má připomínat dítě zavinuté v povijanu a má být
z 9 pramenů těsta. Byla to zkouška zdatnosti hospodyně, při pečení musela mít zavázaný bílý šátek, celou dobu mlčet. Ideální ji bylo
péct z vlastní mouky. Každému stolovníkovi se dával o štědrovečerní
večeři jeden kousek nebo jedna malá vánočka. Podle toho, jak se
dílo podařilo, se dalo usuzovat o budoucnosti. První vždy ochutnal
hospodář a poslední kousek měl dostat dobytek. Ale i ostatní zvířata
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musela dostat také něco od stolu. S ovocnými stromy na zahradě se
jednalo také jako se živými bytostmi. Hospodyně je hladily s rukama
zamazanýma od těsta vánočky, mluvily s nimi, děti jimi třásly, ke kořenům se zahrabávala výslužka, aby byla dobrá úroda. Jako ochrana před zlem nesměl na stole chybět med, česnek, svěcená voda
a kmín. Polévku bylo nutné jíst pomalu, to prý prodlužovalo život.
Drobky ze stolu dostával oheň, aby žil s rodinou ve shodě a neškodil.
Podávalo se devět druhů jídel. Hospodyně neměla vstávat od stolu,
protože by se jí rozutekly slepice. Kdo se napil ihned po polévce, tak
na sebe prozradil, že rád lže. Snědením okoralého kousku chleba se
prý přivolávalo štěstí. Pes musel dostat kousek chleba, ryby a česneku. Pak s ním hospodář třikrát obešel stavení, aby celý rok dobře
hlídal. Toto je jen malý výčet vánočních zvyklostí. K Vánocům patří
také různé symboly, které mají zajistit zdraví, úspěch, peníze, spokojenost, plodnost a úrodu. Je to např. jmelí, větvičky stálezelených
dřevin, narašená třešeň – Barborka, červené jablíčko, makovice, ořechy, rozkvetlý vánoční kaktus – strážce manželského štěstí. Toto by
vydalo na samostatné noviny, tak o tom zase někdy jindy.
Krásným a mnohokrát zpodobňovaným symbolem Vánoc jsou jesličky, či někdy přímo Betlémy, vystavované v tomto období na různých
místech. Moc rád si je prohlížím, obzvlášť ty staré. Je tam mnohdy

zaznamenán život, jak jej už dávno neznáme. První Betlém předváděl
svatý František z Assisi v roce 1223 v dnešní Itálii, dokonce jako živý
výjev v jeskyni nad městečkem. Lidé se sbíhali z okolí s rozžatými
pochodněmi. Rozezněly se zvony z okolních kostelů a on četl nad
kolébkou z evangelií. Chtěl tak vesničanům přiblížit Krista jako člověka a lidskost celého příběhu. Bylo to v noci z 24. na 25. prosince.
Tak prý vznikla tradice „Půlnočních mší“. Odkud se zvyk rozšířil do
kostelů a v 18. století i do domácností. Ve zpodobnění vánočního
příběhu, byť někdy naivním, někdy uměleckém, každý jeho tvůrce
se snažil ukázat lidskost a nesobeckost. Nad celým výjevem bývá
nápis „Chvála Bohu na výsostech a na Zemi pokoj lidem dobré vůle.“
A to je hlavní myšlenka všeho. Dobrou vůli v sobě chovejme, pěstujme a doslova hýčkejme. Začíná v dnešním světě nějak ubývat.
Věřme, že s dobrou vůlí se dá udělat i nemožné.
Na závěr chci už jen popřát všem dny prožité ve zdraví a pohodě.
Váš zahradník František Hlubocký
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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:

V SEZEMICÍCH

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE:
22. 12. 2019 – 10.30 –12.00 h, 14.00–16.00 h
24. 12. 2019 – 14.00–17.00 h, před půlnoční mší sv.
Svíčku ve sklenici, nebo lucerničku s sebou.

Začátkem ledna (1.–14. 1.) proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky. 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, 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.
Většina prostředků vybraných při Tříkrálové
sbírce zůstává pro pomoc v regionu.
V roce 2020 bude největší část výtěžku sbírky v regionu použita na vybudování paliativní
ambulance Domácího hospice a rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v nouzi a Služeb pro pěstouny. Charita Pardubice přispívá k tomu, aby rodiny mohly zůstávat spolu i v náročných 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
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I JEJICH RODIČE – Novinkou v naší farnosti jsou
speciální mše svaté určené dětem a jejich rodičům (či prarodičům). Konají se
pravidelně každou první neděli v měsíci v kostele Nejsvětější Trojice vždy od
9.30 hod. Můžete přijít i s těmi nejmenšími a možná budete překvapeni srdečnou a velmi komunikativní formou těchto mší svatých. Přijďte se přesvědčit!
PŘÍLEŽITOST K ZASTAVENÍ – Mnozí z vás někdy touží i v běhu všedních dní
krátce si vydechnout, ponořit se do vlastního nitra či pomodlit se. Pro takové
chvilkové ztišení je pro vás otevřen sezemický kostel, vždy půl hodiny před a po
mši svaté. Příležitost pro načerpání duchovní posily bude také ve sváteční vánoční dny v zádveří kostela od konce mše do 16.00 hodin.
Blanka Scholleová
POZVÁNKA K BOHOSLUŽBÁM – Vánoce 2019 – kostel Nejsvětější Trojice
úterý 24. 12. 2019: 24.00 hod. – půlnoční mše svatá obětována za nenarozené
děti a děti v dětských domovech
středa 25. 12. 2019: 9.30 hod. – Slavnost Narození Páně
čtvrtek 26. 12. 2019: 9.30 hod. – Svátek sv. Štěpána
neděle 29. 12. 2019: 9.30 hod. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
středa 1. 1. 2020: 9.30 hod. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
neděle 5. 1. 2020: 9.30 hod. – Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Všem lidem dobré vůle přejeme hodně lásky, víry a naděje u štědrovečerního
stolu. Ať se nově narozený Ježíš zrodí znovu také ve vašich srdcích a rozdává
nám radost do budoucna…

12 | www.sezemice.cz

Přejeme krásný a dobrý nový rok 2020.
Za Římskokatolickou farnost Sezemice
P. Mariusz Łuczyszyn

Krásné a pokojné vánoční svátky
a dětem alespoň trochu zasněžené Sezemice
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M. Balcar
www.sezemice.cz
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Sport
Sportovně střelecký klub Sezemice
Místo konání: Brno 26. 10. 2019. Závod: „Mezinárodní mistrovství
ČR ve střelbě ze sportovní kuše“. Tohoto závodu se zúčastnili i naši
„kušaři“ J. Novák, N. Licková a S. Kišáková. A ukázali, že umí. Přesná střelba vynesla J. Nováka v mužské kategorii na příčku nejvyšší,
tj. 1. místo. Za něj obdržel i titul „Mistr ČR 2019“. V Juniorkách se
mohla radovat z 2. místa N. Licková. Pátou příčku obsadila S. Kišáková. V kategorii družstva jsme získali 2. místo.
A další skvělý úspěch Jakuba Nováka. Na střelnici „Der Bund“ v Mnichově se 16. 11. 2019 konalo „Finále Světového poháru ve sportovní střelbě ze sportovní kuše“. Na základě výsledků dvou základních kol se do finále probojovalo 16 nejlepších střelců v mužské
a ženské kategorii. Z Čechů se dokázal kvalifikovat pouze náš J. Novák. V základním závodě obsadil 5. místo a zúčastnil se osmičlenného
finále. V něm porážel soupeře jednoho za druhým a skončil na krásném
3. místě. Je to velký úspěch českých barev. Pohledy i komentáře střelců a trenérů z kušařských velmocí byly nevěřící a nechápající, co se
vlastně stalo, že mladý český střelec porazil borce z kušařských velmocí. Ještě jednou Jakube – gratulujeme!
Ale vraťme se do našich střeleckých vod. Áďa Zrůstová je střelkyně,
která zkouší kdejakou disciplínu, a proto se přihlásila na neobvyklý závod „Tvrďák duelu 2019“. V něm střílí tříčlenná družstva svoji disciplínu (VzPu 60 ran, VzPi 60 ran) po 24 hodin (tj. 2 hod. střelba a 4 hod.
odpočinek – toto celé celkem 4x). Adéla je opravdu tak dobrá, že svůj
závod 4x vyhrála a stala se absolutním vítězem Tvrďáku.
Na vítězné vlně se nesla Adéla i na dvoudenních závodech 9. 11.–10. 11.
2019 v Bílovci. Velké střelecké úsilí vynaložili i ostatní naši závodníci:
N. Licková osmé a sedmé místo, J. Puhlovský osmé a páte místo,
S. Špaček desáté a páte místo, K. Procházková osmé místo.
Vynikající výkony předvedla A. Zrůstová v Plzni na „Grand Prix Rapid

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 opět velmi úspěšná.
Prosport Sezemice se letos v Českém poháru v celkovém pořadí klubů
umístil na krásném 4. místě.

O podzimních prázdninách vyrazili naši závodníci do Jizerských hor.
Malebná vesnička Černá Říčka, která leží na okraji obce Desná v Jizerských horách, se stala pro naše závodníky centrem podzimního soustředění. Horské podzimní počasí, vyšší nadmořská výška, mírné kopečky, čerstvý vzduch, chutná domácí kuchyně z Lukovny a výborné
zázemí v Nymburské boudě připravily závodníkům ideální podmínky
pro zvýšení fyzické i psychické kondice. Každodenní běh doplnilo posilování, cvičení s vlastní váhou těla a plavání v Jabloneckém bazénu.
V neděli 10. 11. 2019 se v Nymburce konaly testy k přijetí do Sportovního centra mládeže. Do 1. kola výběru SCM 2020 na základě výborných výsledků na Mistrovstvích republiky a v Pohárech mládeže postoupili tito závodníci: Otakar Štursa, Tomáš Doktor, Adam Košnar,
Adam Rudolf a Matěj Hovorka. 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
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Plzeň“, kde opět slavila vítězství. I osmé místo J. Puhlovského z finálového souboje není k zahození. Patnáctá skončila N. Licková.
Nezahálejí ani naši pistoláři (V. Ouzký, V. Hájek, J. Straka, S. Kišáková),
kteří si v Pardubicích odstříleli dva závody „Střelecký festival a O Štít
města Pardubic“. Také už máme za sebou dvě kola rozjíždějící se ligy
v Týništi a v Chrasti.
A ani ten náš nejmladší potěr nezahálí. V Hradci Králové se utkal se
svými soupeři na „Hradecké diabolce“. F. Jozíf si vystřílel 2. místo,
M. Brett a M. Kohout 3. místo, O. Klepešta a K. Valenta 5. místo.
V družstvech obsadili Jozíf, Brett a Kohout 2. místo. Závodu se zúčastnili také Valenta Lukáš, Kovařík Vojta a bratři Varečkové Ondra a Lukáš.
Chtěli bychom ještě jednou pogratulovat našemu dlouholetému členovi
Jiřímu Čechovi, který se ve zdraví a aktivní střelecké kondici dožil krásných 90 ti let.
Za střelecký klub všem přejeme krásné a pohodové svátky vánoční
i novoroční. V novém roce 2020 hodně zdraví, životních a sportovních
úspěchů.
L. Čiháková, ČSS, z. s. SSK Sezemice

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.
V Prosportu Sezemice se nevěnujeme pouze sportu, ale pořádáme
i různé kulturní a zábavní akce. Na tradičním Zavírání vody, které se konalo 16. listopadu, se sešla spousta příznivců kanoistiky. Jedlo se, pilo
se, tančilo se, nechyběla bohatá tombola a raut. V sobotu 14. prosince
klub pořádal předvánoční výlet pro závodníky i rodiče a příznivce klubu. Tentokrát byla v plánu cesta vlakem do Olomouce, návštěva ZOO
a Vánočních trhů. V pátek 20. prosince 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!
Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Sportovní kynologie
Sezemičtí pejskaři sportovní kynologie zářili i letos
Už mnoho let je tradicí, že naše město je spojeno a zároveň výrazně
reprezentováno na národním i mezinárodním poli členy Základní kynologické organizace Sezemice. Nebylo tomu jinak ani letos. Členové zdejšího „cvičáku“ opět zanechali viditelnou stopu na každé významnější
akci v oblasti sportovní kynologie. Mezi ty nejvýraznější patří vítězství
Martina Slováka na mezinárodním kynologickém festivalu Cacit Dobříš, druhé místo Michaely Krupkové na téže akci, stříbrná a bronzová medaile Martina Slováka a Denisy Šafářové na Mistrovství
republiky Belgických ovčáků, případně druhé místo Dity Finsterle na
Výběrové soutěži republiky mezi všemi plemeny.
Bezesporu je třeba zmínit i zahraniční příspěvek na sezemickou tabuli
slávy. Loňská mistryně Slovenska Michaela Kollárová letos, již šestým rokem v řadě, reprezentovala sezemické barvy na mistrovství světa
v dresu slovenské reprezentace. Jméno Sezemice je spojeno i s týmovou prací. Důkazem toho je vítězství Sezemického týmu v soutěži družstev na již zmíněném festivalu Cacit Dobříš. Skutečně můžeme hrdě
a zároveň upřímně říci, že zdejší „pejskařina“ je ozdobou české kynologie a málokdo dokáže narušit dominanci zdejších nadšenců. Odměnou
budiž nominace Martina Slováka a Michaely Krupkové do reprezentace
České republiky pro mistrovství světa, které se bude konat v květnu
příštího roku ve Francii. Důkazem kvality práce organizace Sezemic je
i povolání vedoucího cvičáku Martina Plecháčka do České reprezentace, kde bude plnit roli vedoucího výpravy. Jak se říká – hlavně neusnout na vavřínech. Naši pejskaři se tohoto motta už spousty let drží.

Sezemičtí závodníci CACIT Dobříš 2019
Tak držme palce, ať ta vlajka s naším znakem vlaje v ČR i ve světě co
nejvýše i nadále.
Jitka Krupičková za ZKO Sezemice, foto: Beata Štýbrová

Cvičení rodičů s dětmi

Sport pro všechny

Zdravíme všechny čertíky a čertice z našeho cvičení rodičů s dětmi.
Na Mikulášský večer k nám zavítala celá družina: Mikuláš s andílkem
a s čertíkem, kteří oživili naše tajemné čertí cvičení . Děkuji všem rodičům a prarodičům za letošní společné cvičení, které je díky vám hravé,
veselé a hlavně inspirativní .
Těším se na viděnou, Tereza Srazilová
srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159

ROZPIS CVIČENÍ od 1. ledna 2020
Oddíl

Den / hodina

Cvičitel

Rodiče a děti 2–3 roky

čtvrtek 10.40 –11.20

A. Knytlová

Rodiče a děti 3–6 let

čtvrtek 17.00 –18.00

T. Srazilová

pondělí 17.00–18.30

A. Remešová

čtvrtek 17.00–18.00

A. Foglová

pátek 17.00–18.30

J. Remeš

P-class

pondělí 18.30–19.30

R. Málková

Bodyform

středa 19.30–20.30

Zadek / břicho

čtvrtek 19.30–20.30

Dance AE – pokročilé dívky
10 –14 let

pátek 18.00–19.00

M. Ptáčková

Zdravotní cvičení

úterý 19.00–20.00

M. Ptáčková

Relaxační cvičení

úterý a pátek 17.00–18.00

J. Levinská

Muži mladší

úterý a pátek 20.00–21.00

P. Vlasák

Muži starší

pátek 19.00–20.00

M. Valenta

Karate dívky a chlapci

středa 18.00–19.30

M. Mojžíšek

Karate dospělí

čtvrtek 19.30–20.30

M. Mojžíšek

Dívky od 6 let
Chlapci od 6 let

Ženy
a dívky

E. Kunátová-Holečková
I. Moravcová
M. Ptáčková

Cvičení probíhá v tělocvičně Základní školy Sezemice
Více informací na tel. č.: 728 439 895, web: spvsezemice.webnode.cz

Veselé svátky vánoční, šťastnou cestu na půlnoční.
Pod stromečkem velký ranec, na Silvestra pěkný tanec.
Ze Silvestra pevný krok a pak šťastný nový rok.

Vám přejí za SPV Anna Remešová, Alena Knytlová, Tereza Srazilová, Alena Foglová,
Martina Ptáčková, Renata Málková, Eva Kunátová Holečková, Iveta Moravcová,
Jana Levinská, Jan Remeš, Petr Vlasák, Martin Valenta, Marek Mojžíšek.

www.sezemice.cz
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Inzerce

KAMENICTVÍ RAŠKA
JIŽ PŘES ČTVRTSTOLETÍ JSME TU PRO VÁS, FIRMA ZALOŽENA JIŽ V ROCE 1989

Kvalitně za velmi přijatelné ceny
 Nabídka kompletních kamenických služeb
 Výroba a montáže pomníků a jejich částí
 Broušení a opravy hrobů, rovnání hrobů
 Zhotovení nápisů do kamene

i černého skla

 Hřbitovní doplňky, keramické fotografie
 Konzultace zdarma
 Žádné hromadné nábory
 Volejte, přijedeme individuálně

za vámi zdarma

Pod břízkami 800, Pardubice, tel.: 603 281 831
e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

www.kamenictviraska.cz

Kamenictví Raška je členem Společenstva kamenosochařů a Svazu kameníků ČR

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

Pan KAREL KUČERA děkuje komisi pro občanské
záležitosti za gratulaci k jeho 85. narozeninám.
Pan JOSEF VLASÁK děkuje městskému úřadu
a komisi pro občanské záležitosti za blahopřání
a dárek k narozeninám.

Přejeme Vám
příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce
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