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Pasování prvňáčků po čtrnácté

iž tradičně se v úterý 19. 6. 2018 otevřely brány Písmenkového království a přivítaly prvňáčky ze Základní školy Sezemice. V sále Sezemického
domu jsme pro ně připravili slavnostní pasování, při kterém děti, společně se svými třídními učitelkami, paní Mgr. Ivanou Menclovou a paní
Mgr. Kateřinou Enderovou, musely plnit drobné úkoly. Ty pro ně připravila městská knihovna. Paní královna, Petra Procházková, společně
s vílou Abecedou, Markétou Chrobokovou, děti doprovázely na pohádkové cestě a nezbytným pomocníkem jim tradičně byl pan rádce, Zdeněk
Levinský. Králem nemohl být nikdo jiný než starosta města pan Martin Staněk, který děti po splnění všech úkolů pasoval na rytíře čtenářství a přijal
je do své družiny. Knihovna má tak o 51 nových čtenářů více a my věříme, že průkazku čtenáře, kterou jim spolu s krásnou knížkou, město Sezemice věnovalo zdarma, děti brzy využijí. Při prvním půjčování na ně v knihovně totiž čeká sladká odměna a další drobné dárky. Brány písmenkového
království, které symbolizují tolik potřebné čtení, se tak pro letošní rok uzavřely. Velké poděkování patří nejen třídním učitelkám, ale také rodičům
a známým, kteří přišli své prvňáčky podpořit. Mějte pohádkové prázdniny.
Petra Procházková

www.sezemice.cz
Zprávy z radnice
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prvních šest měsíců letošního roku je pomalu za námi a myslím si, že se
nám podařilo udělat zase kousek dobré práce. Tyršovo náměstí dostalo
nový povrch a určitě se tím i usnadnil příjezd pro obyvatele domu s pečovatelskou službou.
V parku Mlynářka proběhly hlavně zemní práce a pomalu se rýsuje krásný
prostor, kde se postupně budou realizovat jednotlivé části projektu, aby
poskytl co nejpříjemnější chvíle pro odpočinek, sportovní a kulturní využití pro všechny generace. Do konce letošního roku ještě oddělíme sportovní areál Spartaku Sezemice a Mlynářky novým oplocením a snad se
nám podaří zhotovit hřiště na plážový volejbal, osadit pár laviček a vytyčit základní cestičky. V prostoru parku Mlynářka bychom chtěli udržet
pořádek, čímž apeluji hlavně na pejskaře, ale i na skupinky mládeže, které
zde tráví svůj volný čas. Všude je, myslím, dost odpadkových košů a neměl by být problém do nich odpadky odklízet a nenechávat je volně pohozené v zeleni.
V současné době probíhala oprava na silnici I/36 Sezemice – Holice a jistě
jste si všimli, jak se podstatně snížila doprava přes centrum Sezemic jak
osobních vozidel, ale hlavně i doprava kamionová. Alespoň jsme si vyzkoušeli, jak by to vypadalo v Sezemicích, kdyby ŘSD, potažmo stát,
konečně pokračovaly ve stavbě nové rychlostní komunikace D 35 a při
této stavbě zhotovily i přeložku stávající komunikace I/36, nazývanou též
„Obchvat Sezemic“, jehož realizaci nám slibují již několik let. Nám však
nezbývá než opět přemlouvat dotčené orgány, aby se tato stavba realizovala v dohledné době.
V době prázdnin dojde k uzavírce Kunětického mostu, kde se letos částečně vymění výdřeva, která je v současné době opravdu na konci životnosti. Podle informací Správy a údržby silnic Pardubického kraje bude tato
oprava trvat přibližně deset dní a po skončení této opravy bude zahájena
oprava silnice v ulici Masarykova od křižovatky se silnicí I/36 až na konec
města. Tato oprava přinese částečné omezení pro obyvatele Sezemic, ale
nový povrch na této komunikaci je opravdu potřebný.
Ještě mi dovolte do nadcházejících měsíců Vám všem popřát krásnou dovolenou se svými blízkými v naší krásné vlasti nebo v zahraničí, dětem pak
krásné prázdninové dny, plné pohody a bez úrazů.
Martin Staněk, starosta města
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás již informovali, město Sezemice připravuje dokument Strategický plán rozvoje města na období 2019 až 2024. Tento dokument by
měl mimo jiné obsahovat zjištěné potřeby obyvatel města a navrhnout
možnosti a způsoby jejich řešení.
Ke zjištění těchto potřeb slouží dotazníkové šetření. Protože se doposud
do dotazníkového šetření zapojilo málo občanů Sezemic, tak bychom
Vás chtěli požádat o vyplnění všeobecného dotazníku pro dospělé. Tento
dotazník najdete na webových stránkách města nebo v dubnových Sezemických novinách, můžete si jej také volně vyzvednout ve vestibulu
budovy Městského úřadu, případně ho obdržíte v knihovně v Sezemicích.
Vyplnění můžete provést interaktivně na www.sezemice.cz, nebo
stažením formuláře z webových stránek města a odesláním mailem na
adresu místostarosta@sezemice.cz, nebo doručením do knihovny případně na podatelnu městského úřadu, nejpozději však do 2. 7. 2018.
Vyplňování dotazníků je anonymní a dobrovolné.
Staňte se našimi partnery a spoluvytvářejte budoucnost Vašeho města.
Za spolupráci předem děkuje
Martin Staněk, starosta a Vlastimil Plecháček, místostarosta
POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Vzhledem k tomu, že zítra je poslední školní den, pardubická krajská policie by ráda dala občanům několik cenných preventivních rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a nezvýšily se
nám počty pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo
teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby:
• byli zvláště pozorní a ohleduplní,
• na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,
• zajistili si během cesty dostatek tekutin,
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• cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,
• a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o riziku úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory,
které poskytují kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech,
které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak
tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látek.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro
zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je
vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení
objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří
se specializují na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou i jízdní kola
a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích, kam cestujete. Důležité rady
a upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na
stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt Dobrovolné
registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta Janovská, tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Prázdninová knihovna
Prázdniny se nezadržitelně blíží a jestli přemýšlíte, co si s sebou přibalit
na dovolenou nebo jak zabavit děti ve volném prázdninovém čase, máme
pro Vás několik námětů. Samozřejmostí je velký a rozmanitý výběr knižních titulů všech žánrů. Dále je tu zajímavá nabídka zvukových knižních titulů – audioknih a nejen pro děti najdete v dětském oddělení širokou škálu
společenských her pro všechny věkové kategorie. Prohlédnout, vyzkoušet
a vypůjčit si můžete vše od známých herních titulů až po logické, vědomostní i párty hry. Od firmy Albi, která je dodavatelem kvalitních her, jsou
tu také tituly Kouzelného čtení, třeba včetně zábavné Hry do auta na dlouhé cesty. V dětském oddělení se také v průběhu měsíce srpna uskuteční
turnaje v deskových hrách. Na zábavná odpoledne si mohou přijít zahrát
jak děti předškolní, tak i školní. Odměny tu budou pro každého.
Společně strávené letní dny se tak stanou zábavnější, veselejší a hravější.
Těšíme se na vás i o prázdninách ve stejných otvíracích hodinách. Aby vám
neuteklo, co byste si chtěli na prázdniny vypůjčit, máte možnost rezervace
přes on-line katalog, facebook, email či telefonicky. Stejnými způsoby můžete vypůjčené knihy také prodlužovat.

A po prázdninách… Jednou z novinek bude „vítání“ novorozenců
i v knihovně. Stávajícím maminkám nabídneme možnost se připojit k projektu BOOKSTART – S knížkou do života.
Ale teď přejeme krásné slunečné prázdniny.
Petra Procházková, Markéta Chroboková

Narozeníček
Březen 2018: Kryštof Jelínek
Duben 2018: Karolína Spěšná, Jonáš Sedláček
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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Mateřská škola Pohádka
Blíží se konec měsíce června a zároveň končí školní rok 2017/2018. Akce
v mateřské škole samozřejmě vrcholí.
Hned na začátku května si všechny děti vyrazily v rámci celoškolkového
projektu „Země“ na výlet. Mladší děti navštívily Obří akvárium v Hradci
Králové a starší děti vypluly na parníku Arnošt po řece Labi až do Kunětic.
Odtud se pěšky vydaly zpět do mateřské školy.
Proběhl také kurz In-line bruslí, který vedli zkušení lektoři z agentury Ski
Fanatic. Kurz je určen pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a každoročně je velmi vítanou a oblíbenou akcí.
Další neméně zajímavá akce se konala v Sezemicích na psím cvičišti. Akce
s názvem „Den na psím cvičišti“ byla dobrovolnickou akcí v rámci projektu www.zapojimese.cz a pořádala ji pojišťovna Kooperativa společně
s Agility Sezemice.
Ve druhé polovině května se celá mateřská škola zapojila do nového celoškolkového projektu, který probíhá i v měsíci červnu s názvem „Řemesla“.
Cílem tohoto projektu je, aby si děti uvědomily, že každý z nás má v sobě
intelektuální dovednosti a osobní schopnosti doplněné příslušnou zručností (nejen manuální). V rámci tohoto projektu se děti seznámily s prací
se psy a jejich výcvikem, návštěvou pekárny v Sezemicích nebo návštěvou
vojenského letiště v Pardubicích – některé akce na pozvání rodičů. Další
doplňující aktivitou byl každoroční celodenní výlet. Letos jsme navštívili
Botanicus v Ostré nad Labem, kde si děti měly šanci vyzkoušet jednotlivá
rukodělná řemesla a prohlédly si nádherný areál místních zahrad (zeleninové, bylinkové a další).

Pro naše předškoláky bylo nejdůležitější akcí tradiční Rozloučení předškoláků, které se konalo 30. 5. 2018 od 15.30 hodin v sále městské radnice
Sezemice. Děti společně se svými p. učitelkami nacvičovaly dramatizaci tří
pohádek (Dlouhý, Široký a Bystrozraký – v hlavních rolích děti ze Sluníček
a Motýlků, Ať žijí duchové – děti z Berušek a poslední pohádka Zlatovláska – děti ze Žabiček). Za své výkony byly všechny děti oceněny mateřskou školou a zástupci města Sezemice.
V pátek 1. 6. se v areálu školní zahrady konala oslava svátku všech dětí.
Byly zde připravené soutěže na jednotlivých stanovištích, při kterých nám
pomáhali i rodiče. Na závěr dorazili sezemičtí hasiči a předvedli dětem
náročnost svého povolání. Odměnou pro děti byl diplom a spousta drobností a sladkostí, kterými nás obdarovali někteří rodiče.
V měsíci červnu byl uskutečněn sběr papíru, který bude v tomto termínu
zařazen do tradičních akcí mateřské školy. V loňském roce jsme za získané peníze všem dětem na jednotlivé třídy objednali modré kšiltovky, které
slouží jako bezpečnostní prvek při mimoškolních akcích.
Mezi naše další a tradiční akce, které nás v nejbližší době čekají, patří
Olympijský běh, spaní ve školce (pouze pro předškoláky) a zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi (koná se v areálu mateřské školy).
Mateřská škola děkuje rodičům za spolupráci při organizování jednotlivých akcí, za drobné, ale i jiné sponzorské dary, které jsme obdrželi.
Přejeme Vám krásné, slunečné a pohodové letní prázdniny.
Vaše mateřská škola Pohádka
Bc. Prausová Iveta

www.sezemice.cz
Základní škola se hlásí
Blíží se konec roku, čas uzavírání známek, výletů a těšení se na prázdniny,
tak se pojďme společně poohlédnout, jak to ve škole probíhalo.
Některé třídy prvního stupně se zúčastnily bubnování v kruhu – originálního, aktivního hudebního a výchovného programu s prvky muzikoterapie.
Začátkem května proběhlo oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků,
kde si naše zdravotnice vedly výborně, zvítězily a postoupily do regionálního kola, které se konalo v Ústí nad Orlicí. Zde se umístily na krásném
pátém místě, přičemž od třetího místa je dělilo jen pár bodů.
V letošním roce opět proběhl Týden pro zdraví. Žáci si opět mohli objednat snídaně ve školní jídelně a v odpoledních hodinách využít nabídky
mnoha sportovních aktivit. V letošní nabídce byl florbal, basketbal, tabata, jóga, volejbal s učiteli, moderní tanec a další činnosti. V rámci tohoto
týdne byl zařazen i Den pro zdraví, který byl v letošním roce zaměřen
na prevenci kouření.

Koncem dubna se uskutečnil zápis do prvních tříd, kde na budoucí
prvňáčky čekala krásná pohádková cesta s plněním různých úkolů. Do
prvních tříd bylo přijato 63 žáků.
V Pardubicích proběhl 7. ročník celorepublikové soutěže v předčítání
v německém jazyce Bücherwurm 2018. Naši školu vzorně reprezentoval
Viktor Šimek, který se umístil na krásném 3. místě.
V jarních měsících se tradičně naši žáci zúčastnili mnoha sportovních soutěží, například Poháru rozhlasu, Ligy škol orientačního běhu, krajského přeboru škol v orientačním běhu, finále Ligy škol v basketbalu, McDonald’s
cupu… Na soutěžích si vedli výborně, za což jim blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Na podrobné informace o těchto akcích
se můžete podívat na našich internetových stránkách.
V letošním roce se žáci 8. ročníku zúčastnili již 25. ročníku Minitanečních
pod vedením taneční mistrové Hany Flekrové z Holic. Je pozoruhodné,
kolik let už na naší škole minitaneční probíhají a jaký je o ně stále zájem.
Žáci devátého ročníku připravili krásný Den dětí plný zajímavých disciplín
pro své malé kamarády z prvního stupně. Počasí bylo slunečné, a tak si
všichni tento den užili.
Od září 2018 bude na naší škole zavedena školní online pokladna, a to
z několika důvodů. Úhrada školních plateb tak, jak je prováděna v současné době, není vyhovující hned v několika aspektech (legislativní – hmotná
odpovědnost pedagogických pracovníků, manipulace zejména mladších
žáků s hotovostí – ztráty, rodiče nemají pohodlí, bezpečí a přesný přehled
o platbách). To se tímto programem změní a vše bude přehlednější.
Od 25. 5. 2018 i na naší škole platí obecné nařízení o ochraně údajů
(GDPR). Zaměstnanci byli seznámeni s touto směrnicí. Rodičům žáků byly
zaslány informace se žádostí o svolení k pořizování a rozšiřování fotografií
(videa) a souhlas se zpracováním osobních údajů.
S žáky 9. tříd se již tradičně rozloučíme 27. června v sále sezemické
radnice.
Na závěr bych chtěla všem čtenářům popřát krásné léto plné slunečných
dnů.
Podrobnější informace o dění ve škole se dočtete na www.zssezemice.cz.
Mgr. Stanislava Plecháčková

PĚT OTÁZEK PRO...
JIŘÍ SKALÁK je dvacetišetiletý český fotbalový útočník,
záložník a reprezentant.
Od ledna 2016 působí
v anglickém klubu Brighton
& Hove Albion. Mimo Česko
působil na klubové úrovni
na Slovensku a v Anglii.
Je odchovancem Sparty
Praha, kam přišel po letech
strávených v mládežnických
výběrech Spartaku Sezemice
a pardubického Slovanu.
Tolik o mém dnešním hostu
říká Wikipedie. Co nám
o sobě řekne on sám?
Jirko cítíte se být stále „Sezemákem“? Co pro vás Sezemice
znamenají?
Určitě se cítím být Sezemákem. Začínal jsem tady a mám tady rodinu. Rád
vzpomínám na dobu, kdy mě táta trénoval a vyráželi jsme s klukama ven
si zakopat. Mám tu dodnes spoustu přátel. Vždycky, když mám volno,
jezdím sem, rád se s nimi potkávám a zajdu třeba na trénink, jako dneska.
Společně často vzpomínáme a smějeme se zážitkům z mládí.
Když jste začínal, byl pro Vás fotbal koníčkem. Jak moc je
podle Vás sport, nebo jiná zájmová činnost důležitá
pro mladého člověka, nebo pro život vůbec?
Myslím, že to je hodně důležité, protože mladý člověk má vyplněný volný
čas, nějaký řád a disciplínu, a to je třeba u sportu důležité. To, že se můj koníček změnil v moje povolání, to je to nejlepší, co se mohlo stát, protože dělám, co mám rád. Fotbal mě bavil, baví a bavit bude. Doufám, že se kolem
fotbalu budu pohybovat celý život. Je pravdou, že za nás byla jiná doba.

Kluk neznal nic lepšího než vyrazit ven s partou, vlastně jsem sám zvědavý,
jak to s mládeží půjde dál…
Wikipedie říká že jste odchovanec Sparty Praha. Co odvěká
rivalita Sparta x Slavie?
Musím říct, že maminka mé přítelkyně fandí Slavii, vlastně celá její rodina,
takže tu rivalitu zažívám, ale v dobrém. Nikdy jsem to nebral příliš vážně.
Já jsem se tomu vždycky spíš smál. Samozřejmě nás to tam vždycky učili,
že Slavie je ten největší soupeř, ale mám i mezi přáteli spousty Slávistů
a opravdu to neřeším. Samozřejmě by bylo složité jít třeba za Slavii hrát,
když jsem celý život Sparťan, ale v tomhle povolání si člověk nevybírá.
Jak se nyní má Jiří Skalák?
Já mám teď dobré období, sice poslední rok nebyl fotbalově úplně ideální
a podle mých představ, protože jsem toho moc neodehrál, ale jsem zdravý, rodina také, moje přítelkyně Sára mi porodila krásnou dceru Vanessu,
takže asi z mého pohledu je to takové nejlepší období, jaké jsem kdy
zažíval a byl bych rád, kdyby to vydrželo.
A ještě nám prosím prozraďte něco z budoucnosti?
Momentálně jsem už tři týdny tady v Sezemicích, užívám si rodiny a pohody. Protože v Anglii je fotbalová sezona dlouhá, jsem za odpočinek rád.
V letošním roce jsme vynechali pobyt v zahraničí, protože je dcera ještě
malá, aby letěla, takže spíš nějaké to wellness. Pomalu už také začínám
individuálně trénovat. Jak jsem říkal, po fotbalové stránce chystám změnu.
Doufám, že se mi podaří zase nastartovat kariéru směrem nahoru a vybrat ten správný klub.
Přejme společně mladému sportovci a jeho rodině jen to nejlepší. Ať
zdraví vydrží a ruka při výběru nového klubu je šťastná. Sezemice budou
fandit.
Petra Procházková

POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A ZDRAVÍ

Jalovec obecný

Jalovec na zahrádku, pro zdraví i kuchyni
Mezi nejznámější druhy jalovců patří jalovec obecný, který má podobu stromu a nejčastěji se s ním setkáme na prosluněných kamenitých
stráních, případně na loukách. Vyskytuje se téměř na celém evropském
kontinentu včetně naší země, u nás je však na seznamu chráněných
ohrožených druhů. Mohutným vzrůstem se může pochlubit jalovec
virginský, který se hodně vysazuje v parcích. Naopak vzpřímený i zakrslý může být silně jedovatý jalovec chvojka. Mezi běžné druhy
patří také jalovec čínský, který má mnoho barevných variant olistění.
Do vřesovišť se výborně hodí jalovec polehlý, protože je nízký a plazivý. Svému krásnému vzhledu, rozmanitostí i nenáročností a zároveň
odolností vůči vnějším podmínkám vděčí jalovec za to, že se z něj stala
velmi oblíbená okrasná dřevina.

Má velmi pestré uplatnění, záleží na konkrétním druhu a jeho vzhledu.
Místo nalezne například ve skalkách, živých plotech, vřesovištích či na
zahradě jako solitérní strom.
Jalovec červenoplodý má rozmanité využití
Podobu stálezeleného stromu či keře má poměrně vzácný jalovec
červenoplodý (latinsky Juniperus oxycedrus), kterému příliš nevyhovuje chladné počasí, a proto se s ním v Evropě setkáme zejména v jižní části (například ve Středomoří). Má dlouhé a ostré listy šídlovitého
tvaru, tmavé trny a červené až hnědočervené plody. Tyto plody jsou
výrazně větší než u jalovce obecného.
Jalovec červenoplodý má velmi kvalitní a voňavé dřevo, které je načervenalé a pro své vlastnosti se dříve využívalo v řezbářství. Z větviček
a také z plodů se destilací získává léčivá silice, která se vyznačuje výraznou dřevitou až kouřovou vůní. Má antiseptické vlastnosti, a proto
se používá k léčbě kožních onemocnění (ekzému, lupenky či různých
zánětů).
Podobně jako plody jalovce obecného také plody „červeného jalovce“
se výborně hodí k použití v kuchyni. Asi nejznámější je využití jako koření při přípravě zvěřiny a tmavých omáček, je ale vynikající také do nejrůznějších marinád. Kombinace s těžkými pokrmy je ideální, protože jalovčinky usnadňují trávení a zabraňují nepříjemnému nadýmání. Navíc
mají antiseptické a diuretické vlastnosti. Proto lze plody připravovat také
jako léčivý čaj. Ten by však neměly pít děti, těhotné a kojící ženy a vyvarovat by se mu měly i osoby se sníženou funkcí ledvin.
Půvabný načervenalý vzhled sušených plodů lze využít dokonce při
výrobě různých dekorací. Hodí se například do domácího potpourri,
tedy nádoby obsahující směs voňavých sušených bylin a koření, které
vytváří příjemné ovzduší v interiéru
Zdroj informací: Bylík.cz
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PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA

Rákosník velký
Na území České republiky bylo dosud zjištěno přes 400 druhů ptáků. Samozřejmě jsou mezi nimi druhy
běžné, ale i velmi vzácné, které byly pozorovány třeba jen 1x. Máme druhy, které vídáme celoročně každý
den (např. vrabec, hrdlička, kos) pouze v době hnízdění a vyvádění mláďat (migranti – čáp bílý, vlaštovka,
břehule, pěnice), v zimě. Některé druhy díky jejich skrytému způsobu života můžeme v určitém období jen
slyšet. Jedním z takových ptáků je rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus).
Rákosník velký je největším druhem rákosníka v Evropě, dosahuje téměř velikosti drozda; dorůstá délky
17 až 20 cm, v rozpětí křídel měří 24–26 cm a váží cca 28–38 g. Je nenápadně zbarvený, převážně tmavě
hnědý se světlejší, žlutavě bílou spodinou, bílým hrdlem a světlým nadočním proužkem. Obě pohlaví jsou
zbarvena stejně. Podobá se rákosníku obecnému (A. scirpaceus), je však viditelně větší, má výraznější nadoční proužek a delší silnější zobák. Varuje drsným „krrr“; zpěv, kterým se samci ozývají při prolézání rákosin
nebo z větví stromů, tvoří výrazné skřehotavé „karra karra kit kit“.
V České republice hnízdí po 600 m n. m. v počtu 1,5–3 tisíc párů. Hnízdí v hustých, vysokých, z vody rostoucích rákosinách větší rozlohy. Je stěhovavý, z ČR odlétá během srpna a září a přilétá v dubnu až květnu.
U nás je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh (§ 2).
Vzhledem ke specifickým stanovištním podmínkám se s rákosníkem velkým můžeme potkat v okolí
Sezemic jen na rybníce Labská, kde ho ale spíše uslyšíme, než uvidíme (foto Michal Pešata).
Mgr. Jiří Rejl

Archeologický nález století v Kladině
V minulém roce vyšel v Sezemických novinách článek zmiňující osídlení Sezemic a nejbližšího okolí v pravěku a středověku.
Mezi lokality, kde docházelo v minulosti k zajímavým archeologickým nálezům, patří Kladina. Pozdní doba kamenná zanechala své stopy v náplavu říčky Zadní Lodrantky, kde byl mezi Kladinou a Časy nalezen fragment hliněného džbánku
z doby kultury nálevkovitých pohárů (3800–3300 př. n. l.).
Velmi intenzivně se rozvíjelo osídlení ve zdejším kraji zejména
v mladší a pozdní době bronzové a ve starším halštatu. V té době
se osídlení lokality Sezemic a okolí stává součástí rozsáhlého
východočeského kulturního komplexu popelnicových polí, který
získal název podle převládajícího žárového pohřbívání.
Z doby lidu popelnicových polí pochází řada keramických
fragmentů dokumentujících sídliště a pohřebiště z doby lužické
a slezskoplatěnické kultury objevená v okolí Sezemic, v Lukovně
a v Časech.
Mezi významné archeologické nálezy patří bronzová sekera
ze starší doby kamenné (únětická kultura) nalezená v Dražkově,
zachovalá velká hliněná zásobnice (výška 71 cm a největší průměr 100 cm) nalezená v roce 1933 při těžbě písku „Ve válcích“
poblíž Labe na hranici katastru Sezemic a Lukovny, bronzová
břitva a bronzový hrot šípu nalezené v Lukovně, poklad bronzových hřiven ve Velkých Kolodějích, ale i četné keramické nádoby
nalezené v Lukovně, v Kuněticích a v Kladině.
V nedávné době zveřejnili archeologové z Východočeského muzea v Pardubicích unikátní archeologický objev nalezený v září
2017 v písečné duně na východním okraji katastru obce Kladina.

Místo nálezu Kladinské situly

Ke zveřejnění nálezu došlo až po důkladném prozkoumání okolí
nálezu. Tři tisíce let stará bronzová kladinská nádoba, tzv. situla,
má největší průměr 60 cm, výšku 65 cm a je vyzdobena obrazci
tažných ptáků, kteří táhnou sluneční kotouč.
Téměř stejné nádoby s podobným zdobením, avšak ne tak zachovalé, byly dříve nalezeny v Maďarsku. A tak je Kladinská situla předmětem nemalého zájmu i maďarských archeologů. Není
vyloučeno, že nádoba sloužila jako dar nebo oběť bohu při některém z obřadů. Podle jedné z hypotéz je možné, že se v nádobě
v době bronzové vařilo pivo. Složení bronzu, ze kterého je nádoba vyrobena, ukazuje na možného výrobce nádoby z oblasti
Alp nebo Karpat.
Kladinská situla je jedinou toho druhu se zachovaným dnem. Podle vyjádření archeologů je vzácným dokladem řemeslné zručnosti našich předků a zároveň dokladem provázanosti vzdálených evropských území již v době bronzové. Lze předpokládat,
že Kladinská situla bude představena veřejnosti po rekonstrukci
na pardubickém zámku v roce 2021.
M. Balcar

Kladinská situla před rekonstrukcí

Detail zdobení Kladinské situly
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Bohuslav Kosina
Dne 11. 5. 2018 jsme se rozloučili se vzácným
a obětavým člověkem a naším dlouholetým
členem Bohuslavem Kosinou. Již nikdy
nebude vlát vlajka, na které jsou hvězdy
a pruhy se srpem a kladivem nad boudičkou.
Slávek nebo pro mnohé z nás Sláveček,
Kosák, Američan, Miminko se narodil
12. května 1944 a celý život prožil se svoji
ženou Vlastou a dcerami Danou a Slávkou.
Díky pochopení rodiny se mohl věnovat
činnosti nejmilejší – hasičině. Od svých 15 let
byl platným členem našeho spolku. Byl
členem bezmála 60 let. Ve spolku vykonával
řadu funkcí, ať již to byl praporečník, člen
výjezdového družstva nebo strážce pokladny
spolku. Pokladníka spolku vykonával s hrdostí
a velice ochotně po spoustu let, účty
a všechno, co patřilo k funkci pokladníka,
měl v naprostém a přehledném pořádku.
Nikdy se nestalo, že by chyběl jediný halíř.
Slávečku, budeš nám chybět.
Čest Tvoji památce.
Hasiči Sezemice, z. s.

Hasiči Sezemice
JEDEN VÍKEND DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Je sobota podvečer. Krásné, na duben velmi teplé počasí. Někdo
jej využije k procházce, někdo griluje, někdo pracuje na zahrádce,
nebo jen tak odpočívá. No prostě idylka.
Je právě 18.30 a několika lidem přijde SMS a vzápětí zazní siréna. Několika lidem upadne od ruky to, co v ní právě drží a hurá
na kolo, nebo do auta a jedem. Směr hasičská zbrojnice. Po šesti minutách se rozezní houkačka na hasičském autě a vyjíždí se
směr Mnětice. Hoří tam stodola a co čert nechce, na půdě je sláma.
To znamená spoustu dýmu a nekonečné hašení a vyklízení půdy
s dýchacím přístrojem na zádech. Teplo je opravdu hodně velké.
Ale vše je pod kontrolou a po 3 hodinách může několik lidí nasednout do auta, sundat ochranný oblek a jet domů. To byl ale den.
Zasloužené pivko jenom zasyčí a raději hned pod sprchu a do postele, těch několik lidí toho má plné zuby.
Nedělní ráno je krásně slunečné, bude hezký den strávený na procházce, na zahrádce, nebo se bude jen tak odpočívat. No prostě
idylka.
Je právě 8.30 a několika lidem přijde SMS a vzápětí zazní siréna. Několika lidem upadne od ruky to, co v ní právě drží a hurá

na kolo, nebo do auta a jedem. Směr hasičská zbrojnice. Ale to by
se jen opakovalo. Ona ta potvora sláma, i když na termokameře
nebylo nic, znova chytla. Po 6 hodinách vše naštěstí končí.
Ještě štěstí, že takovéto víkendy nejsou pravidlem. Jó, hasič, ten
umí žít.
Ing. Jiří Košťál

MLADÍ HASIČI
Dne 16. 6.–17. 6. mladí sezemičtí hasiči pořádali první noční závody v Sezemicích O putovní proudnici starosty a mladých hasičů
města Sezemic. Na noční útoky přijelo deset soutěžících družstev
z okolí a dvě ze spřátelených Sezemic u Mladé Boleslavi a k nim
také putovaly obě proudnice za první místa. Našim dětem utekla
obě první místa jen o pár vteřin, jak mladší, tak i starší se umístily
na druhém místě. Závody jsme ukončili v časných ranních hodinách opečením buřtů. První ročník závodů proběhl úspěšně a už
se těšíme na druhý.
Mladí hasiči

SEZEMICKÝ RODÁK
ARNOŠT BAREŠ
(dokončení z čísla 2/2018)
V pražském bytě na Vinohradech bydlela po dobu války Arnoštova manželka se starším
synem Ivanem, Ivanův bratr Milan studoval na Střední zemědělské škole v Chrudimi. Po
absolutoriu na Vysoké škole zemědělské v Praze pracoval v zemědělství na Pardubicku.
Byl i zastupitelem města Pardubice.
Arnošt Bareš absolvoval na konci války spolu s 3500 vězni pochod smrti z věznice
Ebrach v Horních Frankách do 250 km vzdáleného vyhlazovacího koncentračního tábora
v Dachau. Americká letadla tento pochod sledovala a rozhazovala německý varovný leták, kde německý doprovod vyzývala k řádnému zacházení s vězni.
Pochod smrti byl osvobozen Američany ve vsi Unterheldenberg u Landau v Bavorsku
1. května 1945. Po Pražském povstání chodil Arnoštův syn Ivan každý den pěšky na Loretánské náměstí (tramvaj nejezdila), kam přiváželi osvobozené politické vězně, protože
o otci nic nevěděli. V té době Arnošt díky svým jazykovým znalostem (mluvil francouzsky, anglicky, rusky a německy) pomáhal organizovat návrat vězňů a domů se vrátil ve
čtvrtek 17. května 1945.
Po návratu z nacistického vězení jej uvítala závodní rada ČTK, avšak vedení ČTK, které
bylo ve funkci po dobu protektorátu, mu dalo raději dvouletou placenou dovolenou, jen
aby do ČTK nenastoupil a oni ještě nějakou dobu zůstali ve funkci. Arnošt Bareš nechtěl zahálet, a tak v té době zpracovával přehledy tisku z doby věznění pro své přátele
na ministerstvu národní obrany. V roce 1946 byl ministerstvem informací vyslán do Paříže
na mírovou konferenci, kam dojížděl po dobu dvou let.
V roce 1947 byl pak ministry Kopeckým a Masarykem pověřen vybudováním Informačního ústředí OSN v Praze, jehož se stal ředitelem. Zde pracoval až do odchodu do
důchodu v roce 1961.
Mezi svými četnými přáteli byl ceněn pro osobní statečnost, oplýval nevídanou pamětí
a nechyběl mu ani smysl pro humor.
O smyslu pro humor svědčí i recesistický cestovní pas předaný Arnoštu Barešovi
vrchním barmanem hotelu Jiří V. v Paříži za to, že zachovává jejich hotelu věrnost.
Po vzniku Klubu přátel Pardubicka a jeho odbočky v Praze se aktivně účastnil jeho
činnosti.
Sezemice a Počáply byla místa Arnoštova dětství a mládí, kam se i po letech rád vracel.
V roce 1954, krátce po návratu z vojny, zakoupil syn Ivan své oblíbené Borovcovo stavení
čp. 13 při řece Loučné v Počáplích. To se stalo nejen oblíbeným místem syna Ivana, ale
také místem setkávání rodiny Barešovy a místem, kde trávil chvíle odpočinku i Arnošt
Bareš se svými přáteli. Zde při dlouhých rozpravách sedávali u řeky Loučné.
Arnoštův syn Ivan Bareš řekl, že se řada lidí domnívala, že byl otec členem agrární strany. Je pravda, že jeho nadřízenými byli členové agrární strany, že psal mj. do Venkova, ale
organizován v žádné politické straně nebyl. Po válce volil sociální demokracii, i když také
nebyl jejím členem. Podstatu jeho úspěchů vystihl před několika lety ředitel České tiskové
kanceláře při křtu Stejskalovy knihy „Zprávy z českého století tiskové agentury a česká
společnost 1848–1948“. Když mu Ivan Bareš řekl, že otec uměl kupovat a prodávat zprávy,
ředitel ČTK odvětil: „A o to nám dnes jde. Uplatnil by se i dnes. Ne proto, že s někým
sdílel názory, ale proto, že uměl. Prokázal to v různých životních situacích.“
Arnošt Bareš zemřel (na diabetes) 10. května 1974 v Praze. Popel Arnošta a Anežky Barešových je uložen na vsypové loučce (vsyp č. 4) na hřbitově u pardubického krematoria.
Rodiče Arnošta Bareše jsou pochováni na hřbitově v Sezemicích. Jejich hrob je za hrobem rodičů praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka. Ivan Bareš vzpomíná, jak babička
chodila denně na hřbitov v Sezemicích zalévat a Arnoštovu synu Ivanovi ukazovala na
hroby – „tam je strejc, tam tetka“ a malému Ivanovi se zdálo, že všichni na sezemickém
hřbitově museli být jejich příbuznými…
Použité prameny:
Rozhovory se starším synem Arnošta Bareše prof. PhDr. Ivanem Barešem, CSc., z let 2008 a 2016
Bareš Ivan: Fotografie z rodinného archivu rodiny Barešovy
Gottwald Karel: Arnošt Bareš a odboj, ZKPP, č. 4, 1975
Thein Pavel: Žili mezi námi – Arnošt Bareš, ZKPP, č. 1–2, 1974
Stejskal Jan: Zprávy z českého století tiskové agentury a česká společnost 1848–1948, TRITON,
Praha, 2008
Státní reálka v Pardubicích: Slavnostní zpráva vydaná u příležitosti otevření nové reálky,
Pardubice, 1929
Havlík Hugo: V ČTK před 30 lety – Nepohodlná cesta plná zákrutů, Rozhovor s Arnoštem
Barešem, 1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Bare%C5%A1
http://www.databazeknih.cz/prekladatele/arnost-bares-7997
http://i4.cn.cz/ctk/PDF/90_vyroci_CTK.pdf – Četka slaví devadesátiny, ČTK, 2008
M. Balcar

Arnoštův recesistický hotelový pas

U papeže Pia XII. v roce 1955, Arnošt Bareš druhý zprava

Arnošt Bareš na penzi v Počáplích, 60. léta 20. století

Čtyři generace Barešů, zleva syn Arnošta Bareše
Ivan (*1925), otec Arnošta František (*1859)
s malým Ivánkem (*1954), Arnošt Bareš (*1898)
a zcela vlevo Arnoštův syn Milan, Ivanův otec, foto 1956

Současné čtyři generace Barešů,
zleva prof. Ivan Bareš (*1925), Amanda Barešová
(*2012), Michal Bareš (*1983), Maxmilián Bareš
(*2015) a Ivan Bareš (*1954), foto 2017

JUDr. František Schiller
a jeho otec

František
Schiller,

Sezemický Slavín
JUDR. FRANTIŠEK SCHILLER
(* 6. 8. 1876 v Sezemicích – † 5. 10. 1920
v Praze), syn řídícího učitele v Sezemicích Františka Schillera, byl odborný
publicista, spisovatel, právník a sociolog. Absolvoval pětitřídní obecnou školu v Sezemicích, prvé čtyři třídy vyššího
gymnázia ve Vysokém Mýtě a tři roky
vyššího gymnázia v Praze, kde maturoval. Poté vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a získal titul doktora práv. Soudní praxi vykonával v Parfoto kolem roku 1910
dubicích, v Chrudimi, v Hradci Králové
a v Praze. V roce 1906 byl přidělen k Vrchnímu zemskému soudu
v Praze, kde setrval do roku 1919. V tomto roce byl jmenován soudním radou na ministerstvu spravedlnosti. Soudní praxi několikrát
přerušil za účelem studia na Právnické fakultě Královské univerzity
Bedřicha Viléma v Berlíně a na Sorboně v Paříži. Osvojil si cizí jazyky – němčinu, francouzštinu, angličtinu, italštinu a ruštinu.
Je autorem spisů Kartely a trusty (1911) a Princip hospodárnosti
(1912) a dlouhé řady odborných článků (K psychologii poslední
peněžní krise 1908, Průmysl železářský, Kartely, trusty a stát, Standard Oil, Kartelle und das allgemeine Strafrecht, K otázce celní
ochrany výrobků železáren a otázce hospodářského sblížení s Německem, Některé otázky národohospodářské aj.), které publikoval
v časopisech Naše doba, Obzor národohospodářský, Přehled, Allgemeine österreichische Gerichts Zeitung, Čas, Obzor průmyslový,
Národ a Česká stráž. Pod pseudonymem Luděk Raab vydal sbírku
básní Kde život chodíval a pod pseudonymem Petr Zbirov esej Láska
pravá a nepravá.

emeritní ředitel
sezemické školy

FRANTIŠEK SCHILLER
(*27. 3. 1844 v Dašicích –†1. 2. 1922
v Sezemicích), emeritní ředitel sezemické obecné školy, je jednou z nejvýznamnějších osobností sezemického školství.
Svoji učitelskou kariéru zahájil jako
podučitel v Dobrušce a poté ve Ždánicích. Od roku 1871 působil jako učitel
na obecné škole v Sezemicích a v letech
1874–1904 jako řídící učitel. Navštěvoval školské výstavy doma i v zahraničí
a získané poznatky aplikoval na sezefoto rok 1900
mické škole. Ta v době jeho působení
patřila k nejlepším v širokém okolí. Její učitelé jezdívali přednášet
o své práci i do vzdálených okresních měst.
František Schiller byl vynikající učitel a obdržel řadu vyznamenání. Při odchodu do důchodu byl vyznamenán Ministerstvem kultu
a vyučování titulem ředitel, což bylo pro učitele v té době nejvyšší
možné vyznamenání.
Řadu let byl členem obecního zastupitelstva. Přičiněním Františka Schillera a děkana Josefa Petráně byla v roce 1873 provedena
oprava kostela Nejsvětější Trojice podle návrhu architekta Františka
Schmoranze.
Podle kreseb Františka Schillera byla později pořízena okna do presbytáře kostela. Pro obec projektoval dnešní dům zahrádkářů, novogotickou kapli Panny Marie u hřbitova, městské jatky a novou školní budovu z let 1897–1898, která byla vybavena lavicemi, tabulemi
a ostatním školním nábytkem podle jeho nákresů.
M. Balcar

Hrobka Schillerovy rodiny v Sezemicích, kde odpočívá spisovatel JUDr. František Schiller a jeho otec František Schiller, emeritní ředitel sezemické
obecné školy, foto 1943 a 2016.

V pátek 25. května jsme se opět po roce sešli při Noci kostelů. V Zámostí v kapli svatého Josefa, na Kozích Vrchách v kapli Nanebevzetí Panny
Marie, po kratší přestávce bylo také možné obdivovat zručnost starých mistrů zvonařů a tesařů ve dřevěné zvonici. Večerní program po mši
svaté byl inspirován Nejsvětější Trojicí, které je náš kostel zasvěcen; úryvky z Písma svatého, nástropní fresky i varhanní hudba k nám promlouvaly o tomto velikém Tajemství. Rozjímali jsme také nad ikonou Nejsvětější Trojice Andreje Rubljova a na závěr zazněla trojitá fuga Es dur J. S.
Bacha zvaná Trojiční. Její tři části jdou po sobě tak, jak vyslovujeme jednotlivé osoby Trojice – Otec, Syn a Duch svatý. Témata fugy osoby hudebně charakterizují a ve finále dojde v této majestátní kompozici k jejich propojení. Jsme rádi, že jsme mohli strávit příjemné dopoledne také
se žáky třetích tříd základní školy a s jejich učiteli. Své zážitky z návštěvy kostela děti zachytily ve výkresech, které budou vystaveny v předsíni
kostela při oslavách pouti 19. srpna. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přijali pozvání, i těm, kteří pomohli s přípravou a organizací. Doufáme, že kostel i kapličky budou i nadále místem oslav a setkávání. Kostel je otevřen každou neděli. I po odchodu věřících a uzavření ozdobné
mříže je možné vstoupit do prostoru předsíně a strávit zde chvilku ve ztišení.
Za farnost Sezemice Pavla Marešová, Barbora Scholleová

Oslavy patrocinia a poutě

Noc kostelů nás už připravovala na oslavu patrocinia kostela. Slavnost Nejsvětější
Trojice letos připadla na neděli 27. května. Na řadě míst je oslava svátku patrona
kostela spojena s poutí. V Sezemicích se ale pouť tradičně slaví až v neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie podle zasvěcení hřbitovní kaple, letos tedy v neděli
19. srpna. I letos bychom vás chtěli pozvat na oslavu Sezemické pouti. V kostele Nejsvětější Trojice bude v 9.30 hod. sloužena slavnostní mše svatá. Po jejím skončení
bude do 12 hodin otevřena kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova. V 16 hodin
bychom vás chtěli pozvat do kostela na poutní koncert pod záštitou starosty města
Sezemice Martina Staňka. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Salvátor se sbormistry
Tomášem Židkem a Janou Mimrovou. V předsíni kostela bude výstava výtvarných
prací žáků základní školy inspirovaných návštěvou kostela.
Když se řekne „pouť“, možná se nám vybaví kolotoče nebo jiné atrakce. Původně
je ale význam slova „pouť“ odvozený od slova „putovat“, to znamená podniknout
cestu, která má určitý cíl s hlubším smyslem. Doba prázdnin může být pro nás dobrou příležitostí podniknout nějakou pouť, překonat nepohodlí při putování, zasvětit
cestu nějakému dobrému úmyslu a duchovně se tak obohatit. Po staletí lidé putují
do Jeruzaléma, do Říma, nebo do Santiaga de Compostela, ale i v naší vlasti je řada
krásných poutních míst.
za farnost Sezemice Pavla Marešová

Dobrý anděl
Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Jedna rodina ze Sezemic a dalších osmdesát dva rodin z Pardubicka již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční
podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich
se ale přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná
o onkologické onemocnění, selhání ledvin či jater, vážné metabolické
poruchy, nemoc motýlích křídel, cystickou fibrózu a další těžká kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let
fungování nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý
– stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního
haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

TJ Spartak Sezemice
– oddíl kopané ve spolupráci
s městem

Sezemice Vás zve na

Tradiční
sezemickou pou
SOBOTA 18. SRPNA 2018

SEZEMICKÁ LÁVKA

66. ročník – O pohár starosty města Sezemice
začátek ve 14.00 hodin
20.00 hodin – pouťová zábava – skupina STRESOR

Hledáme nový domov – chcete nás?
Hledáte nového parťáka k sobě nebo ke svým blízkým? Pokud ano, máme pro vás čtyřnohé kamarády.
V případě, že byste jim chtěli dát domov a lásku, kterou vám několikanásobně vrátí,
kontaktujte nás – telefon 602 413 250 – MP Sezemice nebo 603 471 712 – Majka Schillerová.
Moc děkujeme. Majka Schillerová, radní města Sezemice
Jsem klidná, pohodová
psí paní a hledám nový
domov… našli mě s růžovým
obojkem na krku a nikdo
mě nehledá… je mi samotné
smutno a chtěla bych mít
zase svůj pelíšek…

Jsem už starší psí dáma,
ale lásky a pohybu mám
ještě stále na rozdávání,
budu vám dobrou
kamarádkou…
(byla jsem odchycena
v ulici Na pile v Sezemicích)



Ohlédnutí za akcemi tohoto roku
TRADIČNÍ SEZEMICKÉ ČARODĚJNICE
PŘILÁKALY STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ



Sezemické čarodějnice odstartovaly po zimě opět venkovní akce
v našem krásném areálu TJ Spartak Sezemice. Pondělní odpoledne 30. dubna prožili naši nejmenší hlavně ve společnosti našich
zájmových organizací a Městské policie Sezemice. Soutěžní klání bylo patřičně odměněno dárkovými balíčky plných dobrých
sladkostí a dárků. Skvělým zpestřením byly přítomné postavičky
z filmu Madagascar. Král Jelimán nebo lev Alex byli stále v obležení dětí a focení s nimi nebralo konce. Opékaly se buřty. Děti
měly zdarma skákací hrad. Porota měla nelehký úkol ocenit ty
nej… čarodějnice, protože všechny byly nádherné a perfektně
tak nazdobily své kostýmy na půlnoční létání.
Večerní zapálení velké vatry odstartovalo program pro dospělé.
Neopakovatelnou zábavu nám všem znova připravily naše sezemické kapely Sešlost a Vypuštěné koupaliště. Tak zase za rok.
Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.
Majka Schillerová, předsedkyně komise kultury

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNOVÝMI CYKLOZÁVODY
V sobotu a v neděli 5. a 6. května se konaly v Sezemicích silniční závody. V sobotu časovka jednotlivců a v neděli již po třiačtyřicáté hlavní závod – Memoriál Jarky Krátkého jako vzpomínka na významného
reprezentanta československé cyklistiky – občana Sezemic. Je to již
úctyhodná tradice, kterou si město Sezemice zaslouží.
Oba tyto závody uspořádalo Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci s městem Sezemice. Oba závody proběhly úspěšně za velké účasti
nejlepších závodníků Extra ligy masters ČR společně s mladšími závodníky a žáky. Ceny závodníkům uděloval s ředitelem závodu Leošem
Mittnerem i místostarosta Sezemic Ing. Vlastimil Plecháček.
Sdružení cyklistů Pardubicka děkuje vedení města Sezemice za účinnou
spolupráci a podporu a městským hasičům a policistům za obětavou
pomoc při pořádání těchto závodů. Poděkování si zaslouží i samotní
občané Sezemic za příznivou atmosféru v průběhu obou závodů a fandovství vůči závodníkům, které jim pomáhalo ke skvělým výkonům.
Poděkování patří i mnoha sponzorům, bez nichž by se závody nemohly
uskutečnit.
M. Grulich, za SCP

PRO MAMINKY
SE HRÁLO, TANČILO, RECITOVALO I ZPÍVALO…
Tradiční koncert ke Dni matek vyšel letos na neděli 13. května. Děti
ze Sezemic a okolí si i tentokrát připravily krásná čísla – viděli jsme
tanec, slyšeli jsme zajímavé básničky, užili jsme si hudební vystoupení
– hru na hudební nástroje i zpěv. Na pódiu se vedle známých tváří
objevilo i několik nováčků. Poprvé zazněl akordeon a také sólový zpěv.
Nejenom maminky se na závěr koncertu mohly těšit z drobného dárku – keramické kytičky. Děkujeme všem účinkujícím dětem za krásná
vystoupení, ZŠ Sezemice za spolupráci na přípravě koncertu a dárku,
členům kulturní komise za pomoc při organizaci. Všem maminkám
přejeme, ať se ze svých dětí radují celý rok. Druhou květnovou neděli
roku 2019 se budeme těšit na viděnou!
Barbora Krejčíková

DĚTSKÝ DEN V DRAŽKOVĚ
V sobotu 9. 6. se uskutečnil již 6. ročník oslavy Dětského dne v Dražkově. Program byl i tentokrát velmi bohatý. Se svým vystoupením se
letos dětem představil i kouzelník David Kopecký. Svými magickými
schopnostmi všechny návštěvníky ohromil, ale před špatným počasím
nás ani on kouzly zachránit nedokázal. I přes nepřízeň počasí jsme se
ale rozhodli v programu pokračovat a to se vyplatilo. Děti se tak mohly
zúčastnit různých her a soutěží, za jejichž splnění je čekala sladká odměna. Dále byly pro malé návštěvníky připraveny celkem dva skákací
hrady, malování na trička, jízda na koňském povozu nebo i příjezd
traktoru. Jako každý rok i letos jsme se dočkali občerstvení přímo z grilu,
spousty limonády a dalších nápojů a samozřejmě i tradičního utkání ve
vybíjené. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravách
Dětského dne a všem, kteří se akce zúčastnili i přes deštivé počasí.
Doufám, že se všichni potkáme i na příštím, tentokrát již na 7. ročníku
Dětského dne v Dražkově.
Za organizátory akce Aleš Kačer

14

Sport
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Letošní velice teplé jarní počasí střelcům, kteří se už konečně přemístili
na venkovní střeliště, přeje. Pistolářům, těm je hej, ale puškaři, kteří si
pod neprodyšný speciální střelecký „mundur“ ještě navlékají termoprádlo
a střelecký svetr, ti si tepla opravdu „užívají“.
Sezonu na domovské půdě jsme zahájili 16. 4. malorážkovým závodem
„Memoriál J. Březiny“ v LM, SM 60 ran vleže. V mužské kategorii jsme
měli jen jednoho závodníka, a tím byl J. Novák. Vystřílel si 4. místo. Za to
v dorostu se to našimi jen hemžilo. První místo získal J. Puhlovský, druhé
K. Procházková, třetí B. Lidák. Dále pak S. Kišáková, A. Zrůstová, J. Adamová. Svůj první střelecký křest z malorážky si odbyli M. Brett, M. Svobodová a V. Seidler. Další víkend 22. 4. jsme vyrazili do Ostravy na „Jarní
cenu Olympu“. V dorostech se slušně umístil J. Puhlovský 1. a 3. místo.
V dorostenkách obsadila A. Zrůstová 2. a 4. místo a K. Procházková
3. a 5. místo. Druhým závodem na domovské půdě pořádaným 1. 5.
v pistolové disciplíně byla „Sezemická třicítka“ SP 30 ran. V mužích se
po delší střelecké odmlce opět chopil pistole J. Forman. Ukázal, že ze
svého střeleckého umění nic nezapomněl a vystřílel si pěkné 3. místo.
Svůj střelecký um ještě předvedli naši střelci J. Straka, V. Ouzký, V. Hájek,
L. Sůra a mladičký J. Patřičný. Je vidět, že malorážková sezona je v plném
proudu. Po dvě soboty se v Pardubicích pořádaly závody pro pistoláře:
12. 5. „Jarní cena Pardubic“ a 27. 5. „Memoriál J. Lichého“. A aby
to puškařům nebylo lito, v Hradci Králové si odstříleli také dva závody:
12. 5. „Memoriál dr. Rýdla“ a 2. 6. „Memoriál J. Pospíšila“, který byl
zároveň vyhlášen jako krajský přebor. Rádi jezdíme na střelnici do Ostroměře. Ta sídlí v krásné lokalitě přírodního lomu a závody zde mají slušnou
úroveň. Nejlepším střelcem se 5. 5. stal náš T. Čihák. Ze závodu si odváží
1. místo a hodnotnou cenu – soudek plzeňského piva.
Tak jako každý rok, tak i letos se rozjely dva velice důležité závody: Český pohár talentované mládeže (Janků, Licková, Puhlovský, Zrůstová)
a Český pohár – KZR (Čihák, Procházková, Novák). Byli bychom rádi, kdyby se někomu podařilo prostřílet se až do finálového klání na konci srpna.

Někteří naši starší a pokročilí střelečtí mazáci, kteří už dospěli do veteránské kategorie, se rozhodli reprezentovat naše barvy 16. 7. v Plzni na mezinárodních závodech veteránů.
V areálu TJ Spartaku Sezemice jsme nechyběli 31. 4. na čarodějnicích
ani 4. 6. na Dni dětí v pohybu. Střelecké stanoviště perfektně připravila
S. Kišáková se svými pomocníky J. Novákem, M. Brettem a V. Seidlerem.
Tím jim patří velký dík. A z čeho se vlastně střílelo? Z palné zbraně už
na veřejnosti nesmíme a tak přišla na řadu tradiční klučičí zbraň – PRAK.
Věřte nevěřte, většině soutěžícím to dalo zabrat vůbec se trefit a někteří
drželi prak v ruce poprvé. Takže lidičky poctivě trénujte, příští rok se opět
na prakostřelbě setkáme. Naše mladičká A. Zrůstová podává výborné výkony i na mysliveckých soutěžích. V minulých letech s přehledem vyhrála
soutěž FOMEICUP a i letos se jí daří. Dokonce v sobotu 2. 6. pokořila
starý a vytvořila nový dorostenecký rekord 399 b ze 400 možných.
Zpráva o konání střelecké soutěže „Memoriál Josefa Planky 2018“ se
letos mezi pistolníky sezemického Západu roznesla velmi rychle, a tak příležitost získat pohádkovou odměnu nepropásly legendy divokých historek
ani náhodní lovci štěstěny. Nejlepší mušku prokázal Přesná Ruka (Petr Vlasák) následovaný vycházející hvězdou pistolnického nebe Jessie Jamesem
(Vojta Řehák) a nejchladnokrevnějším překvapením soutěže Lussy Django
(Petra Kochwasserová). Všichni poražení přijali svůj výsledek čestně a vyhlášení výsledků se tak obešlo bez násilností a ztrát na životech. Proklatě
dobrou formu přeje všem do dalšího ročníku Pobožný Střelec (Ivo Ender).
Kvapem se blíží čas prázdnin a dovolených. Všem přejeme krásné
a pohodové léto.
L. Čiháková, ČSS, z. s. SSK Sezemice

www.sezemice.cz
KANOISTICKÝ KLUB PROSPORT SEZEMICE
Kanoistická sezona je v plném proudu a závodníci z Prosportu Sezemice
mají již za sebou několik důležitých závodů.
O víkendu 21. 4.– 22. 4. 2018 se naši závodníci zúčastnili prvního závodu
ze seriálu Českého poháru – Mistrovství ČR na dlouhých tratích. Letos se
závodilo v Praze-Podolí na pravém břehu Vltavy. Na tuto dobu nezvyklé
letní počasí přilákalo do Prahy kromě závodníků z celé republiky také
zástupy fandících fanoušků. I přes velkou konkurenci se našim závodníkům dařilo. Vybojovali celkem 6 medailí – 2 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové. Cenné kovy získali Eliška Seidlerová (C1), Vojtěch Burda (C2),
Michal Hovorka (C2), Otakar Štursa (C1, C2), Tomáš Doktor (C1, C2)
a Adam Košnar (C2).
První nominační závod, který byl zároveň 2. Českým pohárem, proběhl
ve dnech 5. 5.–7. 5. 2018 v Račicích. Závodníci si na tratích 200 m,
500 m, 1 000 m a 2 000 m vyjeli celkem 18 medailí, a to 4 zlaté, 7 stříbrných a 7 bronzových. Tyto závody byly premiérou pro našeho nového
kanoistu Matěje Hovorku, který se nezalekl velikosti kanálu a ve větru
absolvoval půlkilometrovou trať. Druhý den už s větší jistotou zdolal svůj
první račický dvoukilák.

Seriál Labsko-orlického poháru odstartoval v sobotu 12. 5. na Labi v Nymburce. Konal se zde 65. ročník Nymburské pětistovky. Naši závodníci byli
i tentokrát velice úspěšní. Na tratích 200 m, 500 m, 2 000 m a 3 000 m
získali celkem 20 medailí, z toho 7 zlatých, 5 stříbrných a 8 bronzových.
A spolu s medailemi si zapsali i mnoho bodů do již 8. ročníku Labsko-orlického poháru.
Druhý den v neděli pokračoval seriál Labsko-orlického poháru na Pastvinské přehradě. Časně ráno se naši závodníci přesunuli na Pastviny, kde za
krásného počasí bojovali o další body a o cenné kovy. Celkem se jim podařilo získat 30 medailí, z toho 11 zlatých, 12 stříbrných a 7 bronzových.
Třetí pokračování Českého poháru se uskutečnilo ve dnech 1. 6.–3. 6.
2018 v Račicích. I přes zdravotní indispozici našeho vynikajícího kanoisty Michala Hovorky, který se nemohl zúčastnit, se klubu velmi dařilo.
V kategoriích K1, K2, K4, C1, C2 a C4 si závodníci na tratích 200 m,
500 m a 1000 m vyjeli celkem 17 medailí, a to 1 zlatou, 7 stříbrných
a 9 bronzových. Spolu s našimi závodníky změřili síly i nejlepší slovenští
kajakáři a kanoisté.
Další klání o cenné kovy se přesunulo na severozápad Čech do Kadaně.
V sobotu 9. června se konal 47. ročník Kadaňského kilometru. V malebném povodí řeky Ohře pod unikátní stolovou horou závodili naši kanoisté,
kanoistky, kajakáři a kajakářky na tratích 500 m a 1 000 m. V sobotním
závodě vybojovali celkem 33 medailí (17 zlatých, 9 stříbrných a 7 bronzových). V neděli následoval memoriál Karla Leštiny, jehož součástí je
i memoriál Ondry Březiny. Tentokrát se závodilo na tratích 3 000 m. Také
v nedělním závodě nezůstali naši závodníci pozadu a získali dalších 19
cenných kovů, a tak nikdo z oddílu neodjel domů bez medaile. Na zisku
medailí se podíleli: Anička Košnarová (3x zlato, 1x bronz), Karolína
Bláhová (1x zlato, 4x stříbro, 1x bronz), Tereza Bláhová (4x zlato,
3x stříbro, 1x bronz), Eliška Seidlerová (4x zlato, 1x stříbro, 1x bronz),
Sabina Doktorová (2x zlato, 2x stříbro, 1x bronz), Klára Kvasilová
(2x zlato, 1x stříbro), Sonia Rudolfová (1x zlato, 2x stříbro, 2x bronz),
Matěj Hovorka (2x zlato, 1x stříbro), Jan Takáč (2x bronz), Hani Al-Robai (2x bronz), Vojtěch Takáč (1x zlato, 2x bronz), Adam Hrádek
(1x bronz), Adam Košnar (3x zlato, 2x stříbro), Tomáš Doktor (5x zlato),
Otakar Štursa (4x zlato, 2x bronz), Jakub Dvořák (1x zlato, 2x stříbro,
2x bronz), Martin Dumek (1x zlato, 2x stříbro, 1x bronz).
Doufáme, že i v dalších závodech sezony se bude Prosportu dařit jako
doposud. Před prázdninami čekají kanoisty ještě závody v Pardubicích
a Hradci Králové. Začátkem prázdnin pak vyrazí na letní soustředění
na Zvíkově, kde se budou připravovat na vrchol sezony – Mistrovství ČR
na krátkých tratích v Račicích.
Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

www.sezemice.cz
DEN DĚTÍ V POHYBU
Komise sportu uspořádala na hřišti TJ Spartak Sezemice dne 4. 6. 2018
sportovní akci pro děti „Den dětí v pohybu“. Od prvního uspořádání
této sportovní akce je každým rokem více a více pohybově aktivních dětí.
Letošní třetí ročník je toho důkazem. I když některá stanoviště se sportovními disciplínami byla náročnější, děti s nadšením vytrvale zkoušely,
překonávaly a usilovaly o co nejlepší sportovní výsledek. Je fajn, že sezemické děti jsou sportu chtivé a pohybově nadané. Již nyní komise sportu
pracuje na uspořádání čtvrtého ročníku, kde díky letošnímu sportovnímu
nadšení a zájmu dětí bude více sportovních stanovišť a různých lehčích
i těžších disciplín.
Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá
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Sport pro všechny
Regionální soutěž v atletickém víceboji se uskutečnila 16. května tradičně
na hřišti TJ Pardubičky.
Za SPV Sezemice se zúčastnilo 7 dívek a 4 chlapci s těmito výsledky:
kategorie mladší žákyně I – Zuzana Hájková 5., Kateřina Hynková 13.,
Zora Srazilová 16., Lucie Hnilicová 14. místo
mladší žákyně II – Aneta Hnilicová 6., Lucie Tomášková 9. místo
starší žákyně I – Sára Kuclerová 3., Terezie Koubková 5. místo
starší žáci I – Matěj Culka 1., Filip Ehrenberger 3. místo
starší žáci II – Jakub Eliáš 4. místo
V postupovém krajském kole konaném 19. května na hřišti při ZŠ Benešovo nám. v Pardubicích se Zuzana Hájková umístila na 3. místě, Terezie
Koubková na 4. místě, Sára Kuclerová na 7. místě, Matěj Culka na
1. místě, Filip Ehrenberger na 3. místě a Jakub Eliáš na 2. místě.
Republikové soutěže konané 26. května v Třebíči se zúčastnila Zuzana
Hájková a skončila 20., Sára Kuclerová byla 14., Jakub Eliáš byl 20.
A Matěj Culka za krásné výkony – sprint 60 m v čase 8,67 sekund, 800 m
za 2:33 minuty, skok do dálky 471 cm a hod 43,44 m získal opět zlatou
medaili.
Mladým závodníkům děkujeme a přejeme jim i vám krásně prožité období
prázdnin.
Za SPV Anna Remešová

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
V úterý 5. června bylo závěrečné cvičení dětí a rodičů. Děti a maminky
přišly v karnevalových maskách, všem jim to velice slušelo. Soutěžilo se,
tančilo, zpívalo u kláves, děti vše úžasně zvládly. Při loučení si připily dětským šampaňským, které spolu s koláčky přinesla „Karkulka“ Jůlinka.
Poděkování patří všem aktivním maminkám, které si našly vždy čas a přišly si s dětmi zacvičit. Na svůj věk byly děti velice pohybově šikovné, věřím,
že budou vedeny ke sportu i nadále.
Děkuji i panu řediteli Mgr. Březinovi, který nám vždy vyšel vstříc.
Od září se těším na další šikovné dětičky a jejich maminky, které přijdou
do tělocvičny ZŠ Sezemice.
Alena Knytlová

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Naše děti 17. května 2018 závodily v atletickém víceboji předškolního
žactva 2018 v běhu na 20 m, hodu tenisákem a skoku z místa do dálky.
Gratulujeme Kristýnce Píšové ke stříbrné medaili za 2. místo, Štěpánku
Krejčíkovi ke zlaté medaili za 1. místo a všem závodníkům Sofince Kubešové, Toníčku Kopeckému, Terezce Lingrové, Davídku Novotnému, Terezce
Dostálové, Marušce Vojtíškové, Julince Haklové, Andrejce Kopecké, Vašíku Vojtíškovi, Honzíku Zelendovi, Evičce Francové, Karolínce Srazilové
ke sportovním výsledkům. Rodičům děkuji za účast a Barunce Krejčíkové
za pomoc při organizaci se závody.

S blížícím se koncem školního roku nám pomalu končí i společné cvičení
Rodičů s dětmi. Letos se sešla veliká a veselá skupina dětí s rodiči a prarodiči . Jedno z posledních cvičení byla sportovní procházka na zmrzlinu
do Počapel. Cestou jsme děti zapojili do drobných soutěží a v cíli byla
sladká odměna pro všechny. Tímto děkujeme Andrejce Hartmanové a jejich Zmrzlině U Kamenů v Počaplech za spolupráci .
Při posledním cvičení 14. 6. jsme se sešli u vody. Nejprve rozcvička s plastovou lahví vody, která byla rovnou i občerstvením. Následně nám manželé Haklovi připravili v Loučné paddleboardingy. A myslím, že dětem
a rodičům se moc líbilo vyzkoušet si i jinou sportovní aktivitu.
Zároveň to byla závěrečná hodina našeho cvičení, a tak jsme poděkovali a rozloučili se s dětmi, které jdou příští rok do školy. Děkujeme rodičům Honzíka Zelendy, Lady Čeloudové, Evičky Francové, Elišky Vrbenské,
Marušky Vojtíškové, Vašíka Vojtíška, Tomáška Kloudy a mé Karolínce
a dětem přejeme dobrý vstup do nového školního roku.
Vám všem přeji pohodové a sportovní prázdniny a budu se těšit opět
na viděnou.
E-mail: srazilova@centrum.cz
Tereza Srazilová

www.sezemice.cz
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Inzerce

Truhlářství
Hrdlička
VÝROBA KUCHYNÍ, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, NÁBYTEK
Tel.: 605 480 739, e-mail: matrixl@seznam.cz

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
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PÉTANQUE KLUB SEZEMICE

SEZEMICKÝ FOTBAL

Zdravíme všechny příznivce sezemického fotbalu!
Jarní sezona je pomalu za námi a již se rozbíhají přípravy na sezonu
novou. Přesto mi dovolte krátké zhodnocení. Hra i výsledky A-týmu
diváky zřejmě bavily. Jsme moc rádi, že vás chodí (i jezdí) na zápasy
našeho týmu tolik. Jen doufáme, že se nám bude i na podzim dařit
podobně. První zápas nás čeká již na pouť.
Stejně tak nám dělají radost děti. Ač výsledky jsou velmi nevyrovnané, tak jak do přípravky, tak do mladších žáků chodí velký počet
chlapců a také pár dívek. Vzhledem k tomu jsme se pro další sezonu
rozhodli otevřít společnou přípravku elévů, kde budou trénovat děti
od 6 do 10 let. Počítáme, že nás bude přes 30, takže jsme rozšířili
i stávající trenérský tým a Jana Plíška, Zdeňka Lábu a Zdeňka Plecháčka (tímto jim moc děkujeme) doplní ještě Matěj Hrdý, Lukáš
Knaute, Filip Mezera, Martin Kočiš a občas i Martin Holeček.
První trénink bude v pondělí 20. 8. od 17.00 hodin.
Mladší žáci již také končí svou soutěž. Tento ročník se ve své kategorii
rozehrávali. Pro příští rok si přejeme, aby je fotbal stále bavil. S tím
přijdou i další pěkné výsledky.
Nakonec patří ještě poděkování
Pardubickému krajskému úřadu
za dotaci, která nám pomohla pořídit
další dvě menší bezpečné branky
pro nejmenší fotbalisty.
Za oddíl fotbalu
Filip Mezera

Zveme občany všech věkových kategorií
každý prázdninový čtvrtek od 18.00 do
cca 20.00 hodin na petanqueové hřiště
v Sezemicích. To se nachází pod kostelem
Nejsvětější Trojice nedaleko penzionu. Vyzkoušíte si zde skvělou a pohodovou hru, poznáte třeba nové přátele a možná se přidáte i do našich řad v petanqueovém klubu.
Přidejte se k fanouškům hry petanque!
Těšíme se na Vás poprvé ve čtvrtek 5. července.
Ladislav Chocholouš,
předseda PK Sezemice

KALENDÁŘ NA ROK 2019

Město Sezemice pro Vás na rok 2019 chystá opět kalendář,
tentokrát stolní. Již nyní sbíráme vhodný materiál, a proto
bychom Vás rádi oslovili. Pokud máte zajímavé fotografie
Sezemic a okolí a chcete se o ně s námi podělit, zašlete nám je
prosím přes úschovnu na knihovna@sezemice.cz, předmět
„kalendář“, popřípadě je na USB nosiči zaneste přímo do
knihovny, kde se o ně pracovnice postarají.
Rádi bychom touto cestou také oslovili podnikatele, kteří by
měli zájem umístit do kalendáře svá reklamní loga, aby se přihlásili na stejnou adresu.
Redakční rada
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