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Pardubický Zámeček, dnes národní kulturní památka, byl za heydrichiády místem hromadných poprav občanů z Ležáků, Pardubic a z oko-
lí. Mezi popravenými byli spolupracovníci výsadkové skupiny Silver A i nejbližší příbuzní Alfréda Bartoše. Dne 24. června 2019 se v odpo-
ledních hodinách u památníku obětí na pardubickém Zámečku konalo pietní setkání s kladením věnců a květin k uctění památky popra-
vených. Vedle zástupců Pardubického kraje, měst, obcí, veteránů, vojska a řady institucí se pietního aktu účastnili i zástupci ze Sezemic. 
Za město Sezemice položili květiny starosta Martin Staněk a místostarosta Ladislav Kubizňák, nechyběla delegace Občanského sdružení 
Československých dobrovolníků ve Francii 1914–1918 a 1939–1945, z. s., Sezemice, vedená předsedou Bohuslavem Kopeckým. Po proslo-
vech připomínajících tragické události za heydrichiády a minutě ticha byl pietní akt zakončen státní hymnou.

Ohlédnutí za pietními akty k uctění obětí heydrichiády

Pietnímu aktu u Zámečku předcházelo pietní setkání u památníku 
Jiřího Potůčka v pardubické čtvrti Trnová. Zde v  lesíku Dubinka 
2. července 1942 zastřelil štvaného radiotelegrafi stu skupiny Silver 
A český četník. Pietního aktu se rovněž zúčastnili zástupci vedení 
našeho města a Občanského sdružení Československých dobrovol-
níků ve Francii 1914–1918 a 1939–1945.

Pietní vzpomínkový akt k 100. výročí narození parašutisty a radisty 
Jiřího Potůčka „Tolara“ se konal 29. června 2019 v místě jeho mládí
– Břasech. Za  Sezemice se aktu zúčastnili zástupci Občanského 
sdružení Československých dobrovolníků ve  Francii 1914–1918 
a  1939–1945 a  Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Seze-
mice.                                                                               M. Balcar

Dne 23. června 2019 si Ležáky připomenuly 77. výročí od vypálení obce nacisty. Obec Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 jako od-
vetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Zahynulo 51 obyvatel Ležáků. Konce války se dožily pouze dvě ležácké děti 
– sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, vybrané na převýchovu do Německa. Osada byla vyrabována, vypálena a srovnána se zemí. Na pietním 
shromáždění uctili památku obětí nacismu vedle premiéra, řady osobností a institucí politického a společenského života i zástupci seze-
mického Občanského sdružení Československých dobrovolníků ve Francii 1914–1918 a 1939–1945, z. s.
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a čas dovolených je pomalu za námi. Určitě jste si užili za-
slouženou dovolenou a odpočinuli jste si od všedních starostí a navští-
vili jste spoustu krásných míst, ať již v zahraničí, nebo v naší krásné 
vlasti.
Já sám trávím těch pár dní dovolené výhradně v naší vlasti a poslední 
roky nám přeje i krásné teplé počasí, které nám ale přináší i trochu 
starostí. Počet srážek v poslední době rapidně klesá a obnova vody 
v krajině bude pro nás zásadním, ale jistě nelehkým úkolem.
Mnoho se mluví o tom, že by se mělo zadržovat více vody v krajině, dra-
hocenná půda by neměla být odplavována přívalovými dešti a vysou-
šena větrem. Chceme se tedy pokusit pro udržení vody v naší krajině 
něco udělat. Zajímavým projektem by mohlo být obnovení historických 
polních cest, ať už pouhým zatravněním nebo i výsadbou stromových 
alejí. Trochu asi v tomto případě budeme narážet na činnost země-
dělců, kteří mají naše pole pronajaté a „pilně“ na nich hospodaří. Ale 
budoucnost naší krajiny je pro nás velkým závazkem a musíme pro to 
udělat, co bude v našich silách.
Pokusíme se spolu s vámi, našimi spoluobčany, co nejvíce dešťové 
vody zadržet i na soukromých pozemcích, aby nám neodtékala napří-
klad do kanalizační sítě. Určitě to nebude lehký úkol, ale pro budoucí 
generace nezbytný. Jistě se o tomto problému bude hodně diskutovat, 
ale musíme se zasadit i o to, aby od slov a popsaných papírů došlo 
i k činům.
Chci vám všem popřát krásný zbytek letních dnů, pestrý podzim 
a spoustu krásných chvil se svými rodinami a přáteli.

Martin Staněk, starosta města

Narozeníček

Městská policie Sezemice
Léto se pomalu blíží ke konci a děti za pár dní nastoupí povinnou škol-
ní docházku. Někteří půjdou do školy poprvé, jiní už mají tuto zku-
šenost za sebou. V rámci besed, které v posledních letech proběhly 
v Základní a Mateřské škole na téma dopravní výchovy, se děti učily, 
jak přecházet přechod pro chodce. Jak se rozhlédnout před vstupem 
na přechod pro chodce, jak se zachovat v případě průjezdu složek 
IZS, jak se zachovat v krizových situacích, kdy dojde ke střetu vozidla 
s chodcem. Rodiče nejsou vždy schopni doprovodit své dítě do školy. 
Uvědomujeme si, že kolony, které se tvoří během ranní špičky, vytváří 
nebezpečné situace. Proto každý školní den strážníci Městské policie 
Sezemice dohlíží na přechodech pro chodce u pošty v ulici Masary-
kova a u školy v ulici Havlíčkova na to, aby děti bez problémů došly 
do školy. Hustý provoz silnic, které protínají naše město, je rok od roku 
narůstající a bezpečnost našich děti je pro nás prioritou číslo jedna. 
Po ukončení BESIPu se jeden ze strážníků přesune na křižovatku ve-
doucí od Holic, kde usměrní provoz a usnadní projíždějícím řidičům 
průjezd městem Sezemice. 
Můžeme tedy konstatovat, že přispíváme k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích.                                                                     Jsme tu pro Vás!

Jaroslav Mohaupt, velitel Městské policie Sezemice

Duben 2019:  Noel Línek
Červen 2019: Jiří Pitaš
Červenec 2019:  Emma Stráníková, Liliana Brožková

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

AKCE NA 2. POLOLETÍ 2019 (až 2020):

Datum/čas Akce
1. září Rozloučení s prázdninami

8. září Petanque turnaj o pohár starosty města Sezemice

6. říjen Veselý duatlon 2019

19. říjen Festival pěveckých sborů (Hluboká Orba)

říjen, listopad Taneční pro manželské a partnerské dvojice

3. listopad Lampionový průvod

9. listopad Sezemické vinobraní

1. prosinec 1. Adventní neděle – rozsvícení stromu + koncert

4. prosinec Mikulášská nadílka

15. prosinec Rodinný adventní podvečer

20. prosinec Vánoční koncert – Bohuš Matuš – předprodej zahájen
22. prosinec Adventní koncert – Dolce Vita

25. prosinec Sváteční koncert Rolnička

1. leden 2020 Přivítání Nového roku

5. leden 2020 Tříkrálový koncert

22. únor 2020 Masopust

Aktuální dopravní situace v Sezemicích
Jak jistě víte začala výstavba dálnice D35 v úseku Opatovice nad La-
bem – Ostrov. Dlouho očekávaná výstavba nám ale přináší zvýšenou 
intenzitu dopravy přes naše území.
„Výstavba dálnice D35 je veřejně prospěšnou stavbou, na níž uživa-
telé silnic dlouhodobě čekají. Navážení násypového materiálu spojené 
s výstavbou dálnice je realizováno z kamenolomů a zemníků, které se 
prakticky všechny nacházejí na území Pardubického kraje. Trasy pře-
pravy jsou schváleny silničním správním úřadem, Policií ČR a správ-
ci jednotlivých komunikací. Vozidla navážející materiál na dálnici jsou 
označena logem „D35“, které je umístěno za oknem u spolujezdce 
vozidla. K výstavbě výše uvedeného úseku dálnice je zapotřebí 2,8 
milionů metrů kubických vhodného násypového materiálu. Staveništní 
dopravou je na území Pardubického kraje dotčeno cca 316 km silnic II. 
a III. třídy a 95 měst a obcí. Oba rozestavěné úseky dálnice, Opatovice 
nad Labem – Časy a Časy – Ostrov, měří přes 27 km a bez použití pří-
stupových silnic II. a III. třídy nelze tuto výstavbu dálnice uskutečnit. Dle 
informace zhotovitelů stavby budou prováděny přepravy násypového 
materiálu až do října 2021.“
Toto jsou základní informace z Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství.
Na začátek září je svolána schůzka zástupců dotčených obcí, kde se 
bude mimo jiné projednávat dopad této dopravy na životní prostředí 
v obci, poškozování vozovek, bezpečnost provozu, zvýšená hlučnost 
a poškozování majetku občanů.
Na této schůzce budeme žádat o snížení rychlosti přes obce pro ná-
kladní dopravu nad 7,5 t na rychlost 30 km / h. a omezení dopravy o ví-
kendech a svátcích. O jednání vás budeme informovat v dalším vydání 
Sezemických novin.                                 Martin Staněk, starosta města

Poplatek za odpady
Připomínáme poplatníkům – občanům města Sezemice a přislou-
čených obcí, kteří zde mají trvalý pobyt, že se blíží splatnost druhé 
poloviny poplatku za provoz systému nakládání s odpady (TKO). Den 
splatnosti druhé poloviny uvedeného poplatku podle Obecně 
závazné vyhlášky je termín 31. 8. 2019. Poplatek je možné uhradit 
v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice nebo převodním příkazem na 
účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p. 
Tel.: 466 741 015 Bc. Hana Volfová
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Památky v Sezemicích a okolí
Město Sezemice pokračovalo i letošní rok s opravou památek ve svém 
správním obvodu.
Podařilo se dokončit opravu křížku v Lukovně včetně doplnění chybějící 
sošky panenky Marie. Tato oprava stála 134 000 Kč a od Ministerstva 
zemědělství jsme na ni obdrželi dotaci ve výši 94 000 Kč.
Byla také zrealizována oprava křížku v Kladině nákladem 196 000 Kč 
opět s příspěvkem Ministerstva zemědělství ve výši 137 000 Kč.
Asi nejviditelnější je však dokončení opravy domu č.p. 92 na Huso-
vě náměstí. Oprava začala v roce 2014 výměnou oken v hodnotě 
150 000 Kč, pokračovala v roce 2015 a 2016, kdy bylo provedeno 
statické zpevnění budovy v hodnotě 605 000 Kč. V roce 2017 byla 
kompletně vyměněna střecha včetně krovů v hodnotě 1 050 000 Kč 
a celá oprava byla dokončena letos kompletní restaurátorskou opra- 
vou fasády a výměny dveří a oken do dvora v hodnotě 2 280 000 Kč. 
Na opravě budovy se finančním přispěním podílel Pardubický kraj část-
kou 190 000 Kč a Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč.
V následujícím období předpokládáme, že dojde ještě k opravě budov 
ve dvoře tohoto objektu a nalezneme pro tento objekt důstojné využití 
a bude sloužit široké veřejnosti.

Jiří Košťál

Základní škola
Pomalu se loučíme s létem a začíná nový školní rok. Absolventům pře-
jeme úspěšná studia na středních školách. Základní vzdělávání ukončilo 
celkem 46 žáků. 5 z nich bude pokračovat na gymnáziu, 30 na střední 
odborné škole s maturitní zkouškou a 11 na středních odborných ško-
lách s učňovskou zkouškou. Našim novým prvňáčkům přejeme hodně 
kamarádů, nových zážitků, dovedností a vědomostí.
A co se dělo ve škole o prázdninách? Pro lepší bezpečnost a kom-
fort žáků byla položena nová zámková dlažba místo asfaltových ploch 
ve venkovním areálu. V prostorách 1. a 6. tříd, části společných prostor, 
školní jídelně a oddělení školní družiny se malovalo. V prvních třídách 
byly nainstalovány keramické tabule. Jedno oddělení družiny se dočka-
lo nové podlahy. Kuchyň má nová plastová okna. Ta nahradila zcela ne-
vyhovující okna stará, která zůstávají již jen ve školních dílnách. Probí-
haly také pravidelné revize všech elektrických spotřebičů. V nářaďovně 
vznikl prostor vyhrazený samostatně pro školu a TJ Spartak Sezemice, 
protože tělocvičné nářadí školy podléhá přísnějším revizím. Od 1. led-
na pak po vzájemné dohodě a se souhlasem města část nářadí škola 
zdarma převede Spartaku Sezemice. Nejvíce práce o prázdninách měl 
pan školník a paní uklízečky, kteří museli vše připravit a uklidit uvnitř 
školy i venku. Učitelé v posledním prázdninovém týdnu pak připravili 
třídy, odborné učebny a pomůcky pro nový školní rok 2019/2020.
Nyní se ještě ohlédněme za koncem uplynulého školního roku. Červen 
vyplnily dlouho očekávané školní výlety. Žáci poznávali krásy, historii 
i současnost naší země. Třeťáci v květnu ukončili projekt Čti s Beksou 
(basketbalový oddíl Pardubice). A co mají sport a čtení společné? „Obě 
aktivity vyžadují píli a pravidelnost, chceme-li v nich být dobří,“ konsta-
tovala Jitka Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích. Žáci 4. až 9. tříd 
si procvičili angličtinu s rodilým mluvčím Neilem. Deváťáci se stali novi-
náři pod vedením lektorů ze společnosti Europe Direct Pardubice. Dále 
se zúčastnili besedy o drogách, kterou si pro ně připravila strážnice 
Městské policie Sezemice Eliška Jelínková a pan Lubomír Frei.

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře. Osmáci se učili tanci a společenské-
mu chování v minitanečních. Letošní EVVO projekt nesl aktuální téma 
Voda – nezbytná podmínka pro život, boj se suchem, vodní ekosys-
témy a mokřady, šetrné užívání a zacházení s vodou. Program zajis-
tili lektoři neziskové organizace Zelený dům Chrudim. 2.–9. ročník se 
vydal i na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Rybitví. Michal Mládek 
postoupil do okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Ně-
kteří žáci se opět zapojili do sběru víček od PET lahví, finanční výtěžek 
je určen ve prospěch Rebeky Čihákové, holčičky, která trpí vzácnou 
nemocí motýlích křídel. Úspěšný byl i tradiční jarní sběr starého papíru, 
kterého se shromáždilo 8 971 kg. Nejlepším sběračem byl Matěj Boháč 
z 5. A s 482 kg.
Školní družina se těší na staré i nové kamarády, hračky, sportovní utkání 
i kreativní činnosti.
Všem čtenářům přejeme krásný slunečný podzim s pozdním koupáním 
a košíky plnými hub. 
Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová

Křížek v Lukovně Křížek v Kladině
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Také tebe poprosím, 
Lukáši, aby ses 

              čtenářům Sezemických 
novin představil?

Odjakživa, tedy 27 let, bydlím v Sezemicích. Základní vzdělání jsem 
získal zde, poté jsem zamířil na Gymnázium do Holic a vysokou školu 
jsem absolvoval na Univerzitě Hradec Králové. Ještě v průběhu stu-
dia jsem získal místo na naší prestižní sezemické základní škole, kde 
vychovávám budoucí elitu národa. K vidění mohu být také například 
na hřišti coby fotbalista našeho TJ Spartaku, ve volné sezemické pří-
rodě během vykonávání nejrůznějších sportovních aktivit, které jsou 
mým oblíbeným způsobem trávení času, nebo na radnici jako zastu-
pitel, případně pán vítající nové sezemické občánky. 

 Tvoje práce učitele na ZŠ Sezemice je především 
pro naše děti velice přínosná. Proč ses rozhodl 
přidat k ní komunální politiku a kandidovat 
do zastupitelstva města Sezemic?

Abych byl upřímný, moje kandidatura původně nebyla spojena s po-
litickými ambicemi, ale především se snahou podpořit lidi a stranu, 
zastávající hodnoty, které se ze společnosti dle mého začínají vytrá-
cet. Podpořit lidi, kteří vědí, že slušnost není slabost a poctivost není 
hloupost.
O tom, že do mého života vstoupí komunální politika ale v konečném 
důsledku rozhodli až naši voliči, což pro mě byl v prvních chvílích 
poměrně šok. 

 Vím, že jsi čerstvě ženatý muž. Jak se dívá  
tvá novomanželka a vlastně celá rodina na tvoji 
roli zastupitele?

Myslím, že má žena Anežka mé časové vytížení nese velmi statečně, 
naopak mám ve funkci její podporu. A jinak jsem od členů rodiny 
měl před volbami pár hlasů již dopředu avizovaných, takže pokud to 
z jejich strany nebyla jen snaha uchlácholit budoucího politika, měli 
z mého zvolení upřímnou radost.  Podle jejich gratulací bych řekl, 
že tomu tak opravdu bylo. 

Co bys jako zastupitel chtěl ovlivnit?
Rád bych, aby Sezemice zachovaly svůj charakter bezpeč-

ného města, do kterého lidé rádi přicházejí a neradi jej opouštějí, 
což v současné době souvisí například s pracemi na sportovně rela-
xačním parku Mlynářka. Jinak z dlouhodobého hlediska bych chtěl 
využít své každodenní zkušenosti z konfrontací s dětmi z naší školy, 
s jejich rodiči a pozitivně ovlivnit možnosti jejich vyžití v Sezemicích 
a okolních vesnicích.

Když je už práce moc, jak ralexuješ a doplňuješ 
energii, co ti vždycky udělá radost?

Vzhledem k náročnosti mého povolání především v oblasti psychic-
kých sil si rád kompenzuji svůj úbytek energie buď fyzickou zátěží 
– nejraději hraju fotbal, běhám nebo plavu, anebo prováděním na-
prosto nenáročných činností – s Anežkou koukáme na film, nebo se 
sejdu s kamarády a hrajeme FIFu. No a rád také vařím, nejlépe pořád 
něco nového… A co mi vždy udělá radost? Když to lidem chutná. 

Rozhovor s tímto mladým skromný učitelem, zastupitelem a sportov-
cem v jedné osobě, který je plný ideálů, byl velice příjemný. Je samý 
úsměv a dobré slovo, jak ostatně napovídají odpovědi plné smajlí-
ků, které znamenají právě ten úsměv na jeho tváři. Upřímně mu pře-
ji do začínajícího manželství hodně štěstí a lásky a ve sportu samé 
úspěchy bez zranění. Věřím, že v něm spoluobčané našli zastupitele, 
který vyslechne jejich starosti a připomínky a bude svoji funkci vyko-
návat s myšlenkami na své voliče.                         Petra Procházková

Pět otázek Pro…
Mnohým z Vás není tento 
zastupitel neznámý, přesto 
je na poli komunální politiky 
nováčkem, proto jsem se 
rozhodla pokračovat  
v započatém představování 
nových tváří v zastupitelstvu 
a otázky jsem položila  
Mgr. Lukáši knauteMu.

o knižních novinkách a vybraných zajímavých titulech. Středeční do- 
poledne budou opět patřit společnému setkání maminek a jejich ra-
tolestí. Těšit se můžete i na další tradiční podzimní akce, jako je lam-
pionový průvod, nebo Halloweenské čtení. 
Využít můžete našich stálých služeb, jako je skenování, kopírování, 
veřejný internet, wifi free, vyhledávání informací na PC atd.
Klidný závěr léta.

Markéta Chroboková, Petra Procházková

V KNihOVNě
nejen o knihách

Léto v knihovně pokračuje…
Letní provoz knihovny nebyl omezen, a proto měli návštěvníci mož-
nost se po celé léto zásobit knihami, audioknihami, časopisy i hra-
mi nejen na svoji dovolenou. Desítky dětí využily dětské oddělení 
ke společným hrám a trávení společného volného času. Stejně jako 
v loňském roce, i letos do knihovny zavítal příměstský tábor, jehož 
hlavní náplní byla angličtina. U dětí i rodičů si tato forma výuky získala 
velkou oblibu. Děti, které se budou chtít dále zdokonalovat v ang-
ličtině, budou mít možnost přihlásit se do kurzů angličtiny, které od 
podzimu započnou opět v knihovně.

A co chystá knihovna na podzimní měsíce?
Do knižního fondu stále přibývá nově vydaná beletrie, detektivky 
i naučné knihy, a proto všechny nové i stávající čtenáře zveme do 
knihovny, aby se přišli přesvědčit, že právě „tu svoji“ knihu u nás na-
jdou. Pro děti z mateřské a základní školy jsou připraveny přednášky 

Půjčovací doba knihovny:
po, st, čt: 9.00–17.00
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PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA
Netopýři naši sousedi

Žádná skupina savců není opředena tolika tajemstvími, jako jsou netopýři. Je to 
dáno především jejich nočním způsobem života a využíváním úkrytů, které se velmi 
těžko hledají.
Netopýři patří mezi savce (základní společnou vlastností této skupiny živočichů je 
sání mateřského mléka mláďaty). Jako jediní savci aktivně létají. Některé druhy mi-
grují i na vzdálenost několika tisíc kilometrů. Svých leteckých schopností především 
využívají při lovu kořisti. Výjimečná je i jejich orientace v terénu a schopnost zaměřit 
svou kořist pomocí ultrazvukových vln. Tyto vlny vydávají nosními výrůstky (vrá-
penci) nebo tlamičkami (netopýři). Některé druhy vydávají ultrazvukové vlny až do 
vzdálenosti 500 m a jsou schopni rozlišit překážku nebo kořist o velikosti 0,01 mm. 
Zvláštností je také jejich schopnost hibernace (zimní spánek), kdy například jejich 
tepová frekvence (v době aktivity až 900 tepů za minutu) klesá na 5 tepů za minutu. 
Klesá i činnost ostatních orgánů, tělesná teplota se pohybuje okolo 5 st. Celsia 
a méně. V létě a v zimě se liší jejich úkryty. V létě si můžeme všimnout nápadných 
kolonií na půdách hradů, zámků, kostelů, hájoven, některé druhy najdeme za oke-
nicemi, v dutinách stromů, mysliveckých kazatelnách, ve štěrbinách domů, větra-
cích otvorech atd. K zimování vyhledávají především podzemní prostory, jako jsou 
jeskyně, sklepy, chodby, opuštěné štoly, vypouštěcí štoly u přehrad atd.
I v Sezemicích a okolních obcích netopýři žijí. Vidět je můžeme především v noci, 
v létě, při lovu potravy. Víme ale o nějaké kolonii nebo zimovišti? Zatím ne. Že by 
v našich obcích nebyla žádná půda nebo sklep, kde bychom nenalezli nějakého 
netopýra? Budu rád, když mi pomůžete nějaké netopýry v Sezemicích a okolí na-
lézt, bez vaší pomoci mi to bude trvat hodně dlouho a výsledek? Ten není zaručen. 
Informace můžete poslat do Městské knihovny Sezemice. Hezké letní dny.

Mgr. Jiří Rejl

Letní byLinky ii.
Měsíček je odedávna známý a vysoce oceňovaný ve Francii, u nás se 
pěstuje hlavně na zahrádkách, někdy i planě roste na rumištích. Kve- 
toucí je od konce května do pozdního podzimu svým nezapomenutel-
ným oranžovým květem. Pokud si chcete měsíček vysadit na zahrádku, 
sázejte jej tam, kde hodně svítí slunce. Květy sbíráme výhradně za su-
chého počasí. Následně je rozložíme a sušíme, nejlépe při pokojové 
teplotě ve stínu, v dobře větrané místnosti. Následně měsíček uscho-
váme do skleněných lahví.
Měsíček lékařský platí za účinné antivirotikum, kterým můžeme mírnit 
jakoukoli virózu, ať už chřipku, rýmu, ale také neštovice. Pozitivně ovliv-
ňuje činnost jater a žlučníku, klidní zánětlivá onemocnění zažívacího 
traktu. Zevně se používá proti plísním, urychluje regeneraci bércových 
vředů, špatně se hojících zanícených ran. Měsíčkové obklady lze také 
použít při zánětech uší a očí. Při bolestivých křečových žilách lze apli- 
kovat zábal z čerstvých rozdrcených květů, které přikládejme do zmír-
nění obtíží. Listy a květy rozetřené se solí odstraňují bradavice. Odvar 
z květů zjemňuje a zvláčňuje pleť.
Květy měsíčku se používají zevně na špatně se hojící rány, na vyrážky, 
na bércové vředy, na spáleniny a křečové žíly. Je to dáno jeho proti-
zánětlivými a protiinfekčními účinky. Vnitřně se užívá na podporu čin-
nosti žlučníku a jater. Uklidňuje centrální nervovou soustavu a zlepšuje 
činnost srdce. Hlavní léčebné použití měsíčku je zevní, osvědčuje se 
na akné, ekzémy, opařeniny, pohmožděniny, většinou ve formě masti. 
Velmi dobře pomáhá při drobných poraněních a bolestech okolo neh-
tů. Květní plátky rozvařené v sádle jsou velmi dobré i na křečové žíly, 
podlitiny, otoky, osvědčují se také proti plísni na nohách. Pro doplnění 
širokých účinků měsíčku lze doporučit jeho použití i do sedacích kou-
pelí při zánětu tlustého střeva. Působí příznivě na žlázy s vnitřní sekrecí. 

Dále se měsíček užívá při zánětu hltanu, na proleženiny, odřená místa, 
při zánětu kůže a při poškození kůže z ozařování.
Zajímavou vlastností měsíčku je, že při každém vnějším použití podpo- 
ří jeho účinky i vnitřní užívání, to znamená pít současně měsíčkový čaj 
v obvyklém dávkování. Měsíčkový čaj je účinný u gynekologických one-
mocnění, tlumí menstruační bolesti a ulevuje při potížích v přechodu. 
Příznivě působí na poruchy krevního oběhu a upravuje činnost srdeč-
ního svalu. Pomáhá při špatném zažívání, tlumí křečové stavy trávicího 
traktu, hojí vředy v žaludku.
Užívání měsíčku lékařského nevykazuje žádných vedlejších účinků 
a můžeme jej bez obav užívat dlouhodobě.

Zdroj informací: lindamahelova.cz, bylik.cz, celostnimedicina.cz

bYLINKY A ZDRAvÍ
Měsíček lékařský
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Na Vaše přání si nově budete moci v Sezemických novinách přečíst poví-
dání a rady od zahrádkáře FRANTIŠKA HLUBOCKÉHO. 
Řekl nám o sobě: „Zahrádkaření a přírodu mám rád od dětských let. Za-
hradníkem – profesionálem, jsem již téměř 50 let. Pro svaz zahrádkářů 
dělám instruktora a v Českém rozhlase Pardubice a Hradci Králové máme 
pravidelné poradny pro zahrádkáře. Proč pro Sezemice? Znám tam některé 
kolegy zahrádkáře a Sezemice byly první obcí v okrese, kde se zahrádkáři 
začali sdružovat a měli zájem o zvýšení svých znalostí v oboru. Budu rád, 
když tradice bude pokračovat dál.“
Součástí rubriky budou také odpovědi na Vaše dotazy, které můžete 
zasílat na: knihovna@sezemice.cz, popřípadě donést do knihovny.
Věříme, že Vám nová rubrika udělá radost.

Zajímavosti kolem nás

K LÉTU PATŘÍ RŮŽE
Všemu v tomto čase kvetoucímu vládne královna květin – paní 
Růže. Je to dáma, co umí být okouzlující, krásná, užitečná, skrom-
ná, náročná, ale zároveň žádná „puťka“, co se neumí ohradit vůči 
nepřátelům.
Plané růže najdeme v mnoha druzích na různých místech světa. Je-
nom u nás je jich asi sto třicet. Od miniaturních až po mohutné keře 
růže šípkové. Pro jejich vůni a mnohdy léčivé účinky započali je pěs-
titelé již ve staré Indii a Persii šlechtit dlouho před naším letopočtem. 
Růže okouzlily celý antický svět. Dle starých Řeků růže dostala čer-
venou barvu a vůni od bohyně Afrodité, která, když pronásledovala 
sličného Adonise, si zranila nohu o její trny a na květy padaly kapky 
její krve. Podle Římanů se jedná o dar bohyně Venuše, která se s nimi 
vynořila z mořské pěny. Zakládali velká rozaria a jejich plocha prý byla 
větší než je dnes. Růže doprovázely Římany snad všude. Poznali, že 
vůně růží má úžasné účinky na lidskou psychiku. Uklidňuje a uvolňuje 
mysl, člověk se stává sdílnější, ale i chápavější k druhým. Neobešly 
se bez nich žádné hostiny a slavnosti a samozřejmě se jejich okvětní 
plátky dávaly do koupelí, aby ženy zkrásněly a byly milé. Při menších, 
dnešním jazykem řečeno párty se zavěšovaly nad hlavy stolovníků. 
To proto, aby byla jednání úspěšná. Platila však zásada, že co se při 
oné hostině řeklo, se nesmí nikde opakovat, je to tajné. Nevím, jestli
k rozvázání jazyků nedopomohlo také vypité víno, ale růže se stala
symbolem mlčenlivosti. Odtud pochází úsloví „sděliti něco sub Rosa“, 
v překladu znamená sděleno pod růží. Značí to „je to pouze mezi 
námi“. Asi jako láska, co může vzniknout darováním jedné růže. První 
zpovědnice bývaly také zdobené květem růže. Ještě jeden příběh 
z historie si dovolím čtenářům vyprávět. Koncem středověku vedli 
mezi sebou spory páni z Yorku a Lancasteru. Říkalo se jim spory Bílé 
a Červené růže, protože je měli tito pánové ve znacích. Až se povedlo 
zahradníkovi Midlecovi červenou a bílou růži zkřížit a vyšlechtit tak 

růži bílou s červeným žíháním, došlo k usmíření obou rodů a ona, 
růže Lancasterská, se začala objevovat na mincích s podobiznou 
krále Jindřicha VIII.
A teď k oné zmiňované užitečnosti královny květin. V pravlasti dneš-
ních velkokvětých růží Indii vznikla skupina vonných růží používa-
ných k přípravě čaje. Jsou předchůdkyněmi dnešních hojně pěsto-
vaných růží pro řez. Po zahradnicku se jim říká čajové růže a neznačí 
to barvu květů, ale jejich původ. Bohužel však při šlechtění mnohdy 
ztratily svojí krásnou vůni. Všechny růže, ať plané či šlechtěné, jsou 
něčím nejen krásné, ale i léčivé. Byly proto již od středověku pěsto-
vané v klášterních zahradách a používané k výrobě léků. Ve Francii 
v 16. století vznikla růže stolistá – Rosa centifolia. Ta je dodnes po-
važována za jednu z nejléčivějších. Nejenže zahání černé myšlenky 
a přispívá k pocitu radosti ze života, posiluje paměť, ale v kombinaci 
ještě s jinými bylinami z ní lze připravit asi 30 dalších léků. To píší 
staré herbáře. Výborné je také okvětní plátky naložit do čisté pálenky 
a denně maličko oné tinktury užívat. Nápoje jako čaj anebo studená
voda s ledem a citronem, ve kterých jsou její květy vylouhované, ne-
mají konkurenci. Jsou to velmi lahodné nápoje, kterými překvapíte 
každého hosta, můžete je pít dle chuti a ještě navíc děláte něco pro 
své zdraví a pohodu. Současní léčitelé se k nim vracejí a doporučují 
je i při alergiích a jen potvrzují, co bylo dříve známo. Zbývá ještě, aby 
cukráři našli staré receptury na třeba kandované růžové plátky a rů-
žový krém, a toto mlsání by bylo vlastně zdravé.
A co říci na závěr, važme si růží jako daru matky Přírody či pána Boha 
nebo oněch antických bohyň. Jak kdo chce. Kéž by bylo možné těm, 
co sedí „nahoře“, servírovat denně několikrát růže v jakékoliv podobě 
pro zlepšení duševní pohody, aby takto zklidnění moudře vládli, ná-
rod dávali dohromady a byli ochotni naslouchat i těm druhým. Jako 
ve starém Římě.
Závěrem přeji všem hezký zbytek léta s růžemi a až letní čas pomine, 
růže zase dají šípky, a to je také pokladnice všeho dobrého.

František Hlubocký, zahradník

POVÍDÁNÍ pro zahrádkáře
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651 dětí a 583 rodičů z 321 rodin v Pardubickém kraji podpo-
řili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodičů nebo 
dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří 
andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se 
objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými 
fi nančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní 
období.

„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se ro-
diny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také 
na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace 
Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – pod-
porují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy 
nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát 
oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tá-
bor či školní výlet,“ dodává.

PRAVIDELNOST POMOCI
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé v Par-
dubickém kraji stovky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale 
stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s on-
kologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny 
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovaný-
mi postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často 
v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši 
částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst pří-
běh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace 
Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém 
Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvět-
luje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpo-
ra Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen fi nanční, ale 
také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější 
a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“

KONTAKT NADACE DOBRÝ ANDĚL
Markéta Křížová, PR manažerka
e-mail: Marketa.krizova@dobryandel.cz
tel.: +420 730 820 089

Dobrý anděl

Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé, foto Andrea Sovová

http://nesoudimepomahame.cz

Součástí této pomoci je poradna AQUA VITAE, která nabízí bezplatné pora-
denství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocit-
ly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí 
o právě narozené dítě.

Zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s lékaři (např. 
gynekology, genetiky), sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a vý-
chovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vy-
učujícími metodám plánovaného rodičovství, duchovními. 

PORADNA AQUA VITAEPORADNA AQUA VITAEPORADNA AQUA VITAE
Vzájemná pomoc je v dnešní uspěchané době velmi přehlížená, ale o to 
více naléhavá. Proto se zde nabízí pomoc ženám, které se nečekaně ocit-
nou ve složité životní situaci. Jiří Kožnar

pOMŮŽE VÁM ZEJMÉNA:

•zorientovat se v sociální síti

•najít seriózní odborný kontakt v příslušné oblasti, 
kterou potřebujete

•najít azylové ubytování

•analyzovat konkrétní výsledky 
prenatálních těhotenských vyšetření

•vyrovnat se s obavami z narození nemocného dítěte

•pomoci nalézt další možnosti k dosažení početí dítěte 
přirozenou cestou – naučit se znát své tělo a mechanismy, 

které ovlivňují plodnost

•najít funkční a reálnou, zcela konkrétní pomoc, abyste se 
nemusela rozhodovat pod nátlakem

http://linkapomoci.cz
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Jedna z našich nejstarších tradic letos opět přilákala na břehy řeky Loučná stovky diváků a nabídla skvělou podívanou v obou kategoriích. 
21 m dlouhou a 20 cm širokou lávku překonávali soutěžící různými způsoby a jejich výsledky uvidíte v tabulce. Nechyběla zvučná jména 
známých borců a své štěstí zkusili i mladí závodníci. 
Účast v kategorii kola byla letos trochu „slabá“. 12 závodníků se proto utkalo ve třech kolech. Vítězi však stačila jediná jízda. Prostě přijel, 
jednou přejel a zvítězil. Na putovním poháru bude u roku 2019 zaslouženě zapsáno jméno Tomáš Karel. 

67. ROČNÍK Sezemické LÁVKY

Trakaře se oproti tomu stále těší velké oblibě, a tak i letos bojovalo 28 dvojic o krásné 
ceny. Viděli jsme dvojice sourozenecké, manželské, smíšené, a dokonce i jednu prezi-
dentskou. Úžasně zábavnou jízdu předvedli divákům bratři Tomáš a Martin Holečkovi 
jako „Miloš a Donald“. Jejich čas sice nebyl nejlepší, ale cenu za fantastické masky si 
odnesli. Vítězný čas zajela dvojice Marek Spálenský a Jan Bret, jejich jízda byla rychlá 
a bezchybná.
Ceny jsme také předali jedinému účastníkovi kategorie do 12 let, Honzovi Málkovi,
a zapomenout nesmíme ani na Sezemického močáka. Soutěž našich zahrádkářů vy-
hrál Aleš Hynek. Děkujeme všem, co lávku stavěli, bourali, nebo jinak přiložili ruku 
k 67. ročníku Sezemické lávky a těšíme se spolu s vámi zase za rok na shledanou.

Petra Procházková

Kategorie JUNIOŘI (do 12 let)
Málek Jan

Kategorie OPEN (od 13 let)
1. Karel Tomáš
2. Brett Jan
3. Spálenský Marek

Kategorie TRAKAŘ
1. Spálenský Marek, Brett Jan
2. Reinberk Pavel, Šmarda Jakub
3. Rudolf Jiří, Aleš Hynek

Kategorie TRAKAŘ – smíšené dvojce
1. Brett Jan, Machová Markéta
2. Vašek Zbynďa, Vašková Ája
3. Skalický Jakub, Doležalová Květa

VÝSLEDKY 67. ROČNÍKU:
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SE SLOŽKAMi iZS V OBCi KLADiNA–SEZEMiCE DNE 22. ČERVNA 2019 

V určený den se v malé obci u Sezemic rozezněly zvuky sirén a na místo postupně přijížděly složky záchranného 
systému. 
Pro děti byly připraveny soutěže ve formě první pomoci. Vyzkoušely si píchnout injekci do bůčku, resuscitaci, 
stabilizovanou polohu, trefi t se hadicí na cíl, střelbu ze vzduchovky, běh s hadicí, postup hovoru na linku IZS a jak 
v přírodě poskytnou první pomoc s tím, co mají po ruce. 
Obrovské poděkování patří složkám IZS: Jednotce sboru dobrovolných hasičů Sezemice, Městské policii Seze-
mice a ZZS Pk Pardubice, kteří přijeli ve svém volném čase a připravili pro děti ukázky své činnosti s odborným 
výkladem. Děti si mohly prohlédnout zásahové vozy, vybavení a na chvilku se stát malou součástí integrovaného 
záchranného systému.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat podpoře a pomoci města Sezemice, Lesům ČR, Městské knihovně 
Sezemice a všem, kteří poskytli sponzorský dar na nákup odměn pro děti. 
Během akce si děti osvojily základy první pomoci, a ačkoli doufáme, že je nikdy nebudou potřebovat, je dobré to 
znát a vzpomenout si na sympatické posádky IZS, které říkaly, že takhle by se to mělo dělat a díky tomu správně 
poskytnout první pomoc či uhasit vznícený olej na pánvičce. 
Všem zúčastněným moc děkujeme a velice si vážíme, že jste přijeli a věnovali se všem malým návštěvníkům.

S pozdravem organizační tým obce Kladina
Martina S. , Alča F. , Verča T. , Monča B. , Zuzka V. , Janča Ch. , Renča L., Martina R. a Iva L. organizace, 
nápady, příprava, kostýmy a realizace; Péťa T., Patrik S., Míra F. a Mára Š. organizace a technická pomoc; 

Luboš K. a Martin K. hašení žízně účastníků

Dobrovolní hasiči Sezemice
Léto pomalu končí a pro dobrovolné hasiče bylo zase plné zásahů. Jen od dubna letošního roku vyjížděli k 10 zásahům. 
Nejčastější příčinou výjezdu byly požáry obilí a strnišť, nechyběly ani popadané stromy a monitoring hladiny řek po pří-
valových deštích. Snad nejzávažnější byl výjezd 17. července k požáru obilí za Rokytnem. Bohužel však ze samotného 
zásahu fotky nemáme, protože to byl opravdu fofr. Takže si o rozsahu můžete udělat představu z fotky při dohašování.

Jiří Košťál
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Vážení přátelé drobného pěstění, dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat do našich řad. Místní organizace Zahrádkářského svazu má 
v Sezemicích dlouholetou tradici a my, místní nadšenci, ji chceme i nadále udržet. 
Pokud jste tedy nadšení pěstitelé květin, ovoce, zeleniny nebo milovníci přírody, přijďte se podělit o své zkušenosti, poslechnout si 
rady od odborníků, které si zveme na své schůze, a pomoci nám s tvorbou našich tradičních výstav.
Scházíme se pravidělně vždy každou první neděli v měsíci na schůzkách, kde řešíme aktuální stav na našich zahrádkách, besedujeme 
s odborníky na různá témata, popřípadě připravujeme organizaci našich akcí, jako jsou každoroční výstavy, plesy, výlety a další akce, 
které celoročně podnikáme. 
V září začíname v neděli 1. 9. 2019 od 9.30 hodin v Zahrádkářském domě v Sezemicích, Nešporova ulice 272. Těšíme se na vás.

Za MO ČZS v Sezemicích Ing. Martin Srazil, předseda

Sobota 7. září 2019
od 10.00 do 17.00 hodin
areál pod Kunětickou horou
Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Pardubice
Heleny Dvořáčkové a pod záštitou radního Pardubického kraje Václava Kroutila

PROGRAM:
10.30 h – dechová hudba Pardubická šestka 
11.00 h –  loutková pohádka O červené Karkulce

(divadlo Kozlík – stan pro děti)
13.00 h  – slavnostní předání dožínkových věnců
13.30–17.00 h – country kapela Medvědi
16.00 h –  fi nále soutěže pro dospělé na el. býkovi 

„Kdo s koho“ – 1. cena – předuzená kýta
 –  fi nále soutěže o nej… dojičku/dojiče (o ceny)
 –  losování dožínkové soutěže 

Zkus a vyhraj čuníka – 1. cena – živé sele

DOPROVODNÝ PROGRAM: soutěže Zemědělství žije • hospodářská zvířata 
• regionální prodejci • jízdy na oslících a na traktůrcích • lunapark Rochl • luko-
střelba • skákací hrad, elektrický býk a simulátor dojení zdarma…

Výborná kuchyně našich zemědělců, trdelník, kunětická zmrzlina…
moderuje MAJKA SCHILLEROVÁ VSTUP ZDARMA

Srdečně vás zveme na 5. ročník
Dožínky zemědělců  okresu Pardubice a okolí
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Ne, že bych mohl čímkoliv rozhojnit naše vědomosti o vévodovi 
české země; ale stalo se kdysi jedno zjevení, o kterém bych vám 
chtěl dát opožděnou zprávu. Bylo to za války, v jedné z nejsmut-
nějších a nejtěžších zim; tehdy se všechno zdálo skoro ztraceno 
a jen s námahou jsme v sobě udržovali malý a zoufale vytrvalý 
ohníček naděje. (Jak je to dávno, Bože, jak je to dávno!) V tako-
vých dobách se člověk ohlíží po znameních; i hledal jsem za jed-
noho nedělního odpoledne – bylo to právě kolem Vánoc jako teď 
– nějaké znamení na temném a sirém Hradě pražském.
Svatý Vít byl kupodivu otevřen; bylo tam šero jako teď, jen ma-
ličko lidí se modlilo ve zšeřené lodi chrámové a několik svíček 
zimomřivě svítilo před vysokými temnými oltáři. Bylo to straš-
ně smutné a přísné jako znamení.
A tu se otevřely železné dveře kaple svatováclavské a z nich vy-
cházel průvod kněží s hořícími svícemi jako z jiného věku a zpí-
vali. Zpívali mešními, silnými, stářím jakoby nazrněnými hlasy: 
„Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás, pros za nás 
Boha, Svatého Ducha…“
V katedrále se udělala docela tma, jenom ty ornáty, jenom ty 
stříbrné a plešaté hlavy velikých starců zářily v kmitavém plá-
polání svěc. „Ty jsi dědic české země; rozpomeň se na své plé-
mě… Nedej zahynouti nám ni budoucím.“
Svatovítští canonici už zašli do sakristie, tma zalila katedrálu, 
a ještě jsem oběma koleny klečel na tvrdém a mrazivém kamení; 

ale pak už ve mně nebyl malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje, 
nýbrž zářivá a slavnostní řada hořících svěc.
Málo, maličko toho víme o knížeti země české, kdybychom se-
sbírali všecko, co víme, byl by to, upřímně řečeno, do veliké 
a převeliké míry svatý Václav Alšův, svatý Václav Myslbekův, 
svatý Václav Tomanův.
Nezapomeňme na tuto tradici svatováclavskou.
Ano, ale tak se mi zdá, že jsme i ve svých dějinách méně dáv-
ných mohli mnoho a mnoho slyšet o křesťanství: o demokracii 
a humanitě jako o uskutečňování křesťanské lásky k bližnímu, 
o svobodě a spravedlnosti ke všem rovné, jako o přirozeném prá-
vu nesmrtelných duší, o politice jako nástroji k budování Boží 
obce na zemi. Snad nezapomeneme, že i toto je naše slavná tra-
dice křesťanská, i když nese jiné jméno národního knížete. Nese 
totiž jméno Ježíšovo a vyslovoval je věřící Masaryk.
Mám před sebou knížečku; jmenuje se Good King Wenceslaus, 
vyšla loni v Chicagu a obsahuje vánoční hru, kterou napsal pan 
Cloyd Head pro jednu školu na Floridě. Teď o Vánocích se po 
celém anglosaském světě bude zpívat koleda o dobrém králi 
Václavu.
I když nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy po hřejivých 
stopách, jež zanechal ve sněhu dobrý kníže Václav.
(Tyto řádky Karel Čapek napsal pro Lidové Noviny 18. 12. 1938  
– týden před svou smrtí)                                         Pavla Marešová

Karel Čapek o sv. Václavovi

římsKoKatolicKá farnost sezemice

I letos jsme se společně vydali hledat hlubší a původní smysl 
slavení poutě. Pouť byla součástí duchovního života již od staro-
věku, kdy lid Izraele putoval do chrámu v Jeruzalémě. Putování 
provází židovsko-křesťanskou tradici od počátku, rozkvět nastal 
ve středověku. K nejznámějším poutním místům patří Jeruza-
lém, Řím a Santiago de Compostela. Za první české poutní místo 
je považován Svatovítský chrám, kam bylo přeneseno tělo sva-
tého Václava.
V časech osvícenství zájem o poutě klesal. Ve dvacátém století 
však lidé kouzlo a smysl putování začali znovu objevovat. I dnes 
je řada lidí, kteří směřují k posvátnému cíli s vyššími úmysly. 
Současní poutníci často hledají alternativy a východiska z osob-
ních i společenských problémů a pocitů odcizení. Mnozí z nich 
se vydávají na cestu s přáním vyjít z každodenní rutiny, strávit 
čas jen sami se sebou a přemýšlet o svém životě i o tom, co je pro 
ně to nejdůležitější a co by mohli změnit.
Pouť je však také společnou místní slavností, obdobou Vánoc 
nebo Velikonoc. Slaví se podle svátku patrona kostela. V Sezemi- 
cích se hlavní pouť slaví podle zasvěcení kaple u hřbitova, v ne-
děli po svátku Nanebevzetí Panny Marie, letos tedy připadla na 
18. srpna. Duchovní program byl vskutku bohatý. Po dopolední 

poutní mši svaté přilákala návštěvníky kaple Nenebevzetí Pan-
ny Marie Na Vrchách vystavěná podle projektu emeritního ře-
ditele sezemické školy Františka Schillera. Slavnostním dnem 
nás provázel hlas zvonu pojmenovaného po svatém Václavovi, 
který byl již v roce 1553 odlit „skrze Václava Faraře konváře ku 
cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu a velebné Trojici svaté do 
městečka Sezemic“, jak praví nápis přímo na zvonu. Práci mis-
trů zvonařů i tesařů mohli obdivovat ti, kdo zavítali do dřevěné 
zvonice. Celá slavnost vyvrcholila poutním koncertem v kostele 
Nejsvětější Trojice. V podání sboru Salvátor a Vysokoškolského 
uměleckého souboru Pardubice zazněla za řízení Tomáše Židka 
mj. Mše Aloise Hniličky a také výběr z pravoslavné liturgie sva-
tého Jana Zlatoústého zhudebněné Petrem Iljičem Čajkovským. 
Na varhany zahrál letošní absolvent Konzervatoře Pardubice 
Ondřej Mejsnar.
V tomto výjimečném dni jsme mohli s vděčností načerpat ze 
studnice moudrosti předků, obdivovat jejich dílo a snažit se na 
něj podle našich možností navázat. 
Děkujeme vám všem, kteří jste s přípravami a organizací poutě 
pomohli.

Za farnost Sezemice Blanka Scholleová a Pavla Marešová

oslaVy sezemicKé pouti
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Pozvání na kulturní a sportovní akce
OD VODY ROVNOU DO ŠKOLY!
Město Sezemice srdečně zve všechny školáky i jejich rodiče i pra-
rodiče na tradiční zábavné rozloučení s prázdninami. Než zasednete 
do lavic, můžete si vyzkoušet aquazorbing a paddleboardy na Louč-
né, uvidíte i požární útok v podání mladých hasičů nebo si můžete jen 
tak užívat vodní hrátky.
KDY A KDE: neděle 1. 9. 2019 od 14.00 hod., u Loučné vedle 
areálu TJ Spartak Sezemice

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Město Sezemice pořádá podzimní taneční pro dospělé. Pod vedením 
manželů Šimkových se naučíte základy společenských tanců. Termín 
první lekce je 6. října. Přihlásit se můžete v Městské knihovně Se-
zemice, nebo nás kontaktujte na adrese: simkova.olina@gmail.com.

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ
Pěvecký sbor Hluboká Orba společně s městem Sezemice pro vás 
připravuje přehlídku pěveckých sborů zaměřenou mimo jiné na pro-
vedení lidových písní. Pořádající sbor si pozval i místní Rolničku, tak 
se mají posluchači určitě na co těšit! Večerní koncert potom doplní 
recitál pardubické folk-folklórní skupiny TRDLO.
KDY A KDE: sobota 19. 10. 2019 od 16.00 hod., Sezemice, 
sál radnice

ŠPICBERKY – SEVERNÍ PÓL NA DOHLED
Město Sezemice pokračuje v cyklu cestopisů o zajímavých místech 
naší planety. Zveme vás na přednášku pana RNDr. Antonína Nováka, 
CSc., který vám přiblíží souostroví Špicberky.
Longyearbyen na Špicberkách je nejsevernějším trvale obývaným 
městem. Souostroví bylo důležitým místem při hledání severní moř-
ské cesty a pro výpravy k severnímu pólu. Lidé však tyto ostrovy 
osídlili hlavně kvůli těžbě uhlí. Některá těžební místa jsou již opuštěna 
a o to více kontrastují s nádhernou severskou přírodou. Hory, ledov-
ce, fjordy. Setkáme se mimo jiné se soby, polárními liškami, běluhami.

Z ptáků jsou k vidění hlavně bernešky, kajky, rybáci a sněhule. V mís-
tech mimo civilizaci vládne lední medvěd.
KDY A KDE: středa 2. 10. 2019 od 18.30 hod., Sezemice, 
sál radnice, vstupné 100 Kč

VESELÝ DUATLON bude první říjnovou neděli
Zveme všechny malé sportovce i jejich rodiče na další ročník Vese-
lého duatlonu. Těšíme se na vás první říjnovou neděli 6. 10. 2019 
od 13.00 hodin v parku Mlynářka v Sezemicích. Závod je určen 
pro všechny děti narozené v roce 2006 a mladší. Přihlášky můžete 
posílat už nyní na luboskrejca@centrum.cz nebo barakrejca@cen-
trum.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte a rok narození. Podrobné 
informace najdete na fb Veselé volno a Sezemáci Betlémáci. Přijďte 
si zasportovat, užít báječné odpoledne a vyhrát skvělé ceny! 
Tým Veselé volno.

PETANQUEOVÝ TURNAJ o Pohár starosty města Sezemice
Petanqueový klub Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice zvou 
všechny příznivce oblíbené hry nejen ve Francii na tradiční turnaj, 
který se bude konat v neděli 8. září 2019 v parku Mlynářka. 
Přihlášené dvojice se utkají o Pohár starosty města Sezemice a další 
hodnotné ceny. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – děti do 12 let 
od 9.00 hodin a kategorie open od 12.00 hodin. 
Znalost hry není podmínkou, rádi vám poradíme, jak hrát. Vyhrát ale 
budete muset sami!

RODINNÝ ADVENTNÍ PODVEČER PODLE VÁS
Připravujeme rodinné setkání v předvánočním čase a věříme, že nám 
s tím pomůžete. Zveme ke spolupráci všechny rodiny ze Sezemic 
a okolí. Stačí, když si dva či více členů rodiny připraví krátký kulturní 
program (společná hra na nástroj, zpěv, recitace, tanec, dramatická 
scénka, …). Další informace na barakrejca@centrum.cz, termín při-
hlášek do konce října. Pojďme se společně bavit, vždyť jsme jedna 
velká sezemická rodina!

KAŽDÝM ROKEM VYKVÉTAJÍ SEZEMICE DO VĚTŠÍ KRÁSY. ZACHYŤTE TYTO BAREVNÉ OKAMŽIKY NA PAPÍR!

� soutěž se koná pod záštitou města Sezemice
� nejlepší práce v každé kategorii budou oceněny
� oceněné literární práce si přečtete v Sezemických novinách

KATEGORIE A PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE:
obrázek vztahující se k Sezemicím „v květu“, 
vytvořený libovolnou výtvarnou technikou
I. kategorie – do 6 let IV. kategorie – 15 až 18 let
II. kategorie – 7 až 10 let V. kategorie – nad 18 let
III. kategorie – 11 až 14 let

KATEGORIE A PODMÍNKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE:
příspěvky vztahující se k Sezemicím „v květu“, 
libovolný literární útvar (rozsah maximálně dvě stránky A4)
I. kategorie – 8 až 10 let III. kategorie – 15 až 18 let
II. kategorie – 11 až 14 let IV. kategorie – nad 18 let

� výtvarné práce budou vystaveny na radnici
� zapojit se může každý bez ohledu na věk
� práce budou hodnoceny odbornými porotami

ZAPOJTE SE DO VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ SEZEMICE

Na práce napište, že souhlasíte s jejich uveřejněním! Kontaktní osoby za kulturní komisi města Sezemice:
BARBORA KREJČÍKOVÁ – barakrejca@centrum.cz; PETRA PROCHÁZKOVÁ – tel.: 737 420 924, knihovna@sezemice.cz

Svoje výtvarné či literární dílo označte jménem a věkem a doneste ho do knihovny v Sezemicích 
nejpozději do 16. prosince 2019
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Sport

Kanoistický klub Prosport Sezemice
Loděnice kanoistického klubu Prosport Sezemice v Lukovně po 
zaslouženém více než třítýdenním odpočinku již opět ožila a kanoisté 
se začínají připravovat na závody, které je ještě v této sezoně čekají. 
Doposud si vedli v těžké republikové konkurenci výborně.
Třetí pokračování Českého poháru se uskutečnilo ve dnech 7.–9. 6. 
2019 v Račicích. Naši závodníci nezůstali bez úspěchu a vyjeli si cel-
kem 11 medailí – 8 stříbrných a 3 bronzové. Stříbro vybojovali: Anička 
Košnarová, Tomáš Doktor, Adam Košnar, Adam Rudolf, Adam 
hrádek, Vojtěch Takáč, Matěj hovorka, Vojtěch Burda, Michal 
hovorka a Otakar Štursa. Pro bronz si dojeli: Matyáš Mohaupt, 
Otakar Štursa a Tomáš Doktor. Za obrovský úspěch můžeme pova-
žovat skutečnost, že se náš juniorský reprezentant Vojtěch Burda díky 
výborným výsledkům nominoval na juniorské mistrovství Evropy, které 
proběhlo v Račicích ve dnech 11.–14. 7. 2019 a Vojta zde reprezen-
toval Českou republiku v kategorii C4 500 m.
V sobotu 15. 6. 2019 se konal 48. ročník Kadaňského kilometru. V ma-
lebném povodí řeky Ohře pod unikátní stolovou horou závodili naši nej-
mladší kanoisté, kajakáři a kajakářky na tratích 500 m a 1000 m. Náš 
oddíl tentokrát reprezentovali za kajakářky Anička Košnarová, za žáky 
kanoisty Adam hrádek, Vojta Takáč, Matěj hovorka, z mladších 
kanoistů honza Takáč, hani Al-Robai, z kajakářů Matyáš Mohaupt 
zvaný Ořech, Matyáš Krejčí a náš nejmladší benjamínek Vítek Krejčí. 
V sobotním závodě si za krásného letního počasí vybojovali celkem 26 
medailí. Druhý den následoval memoriál Karla Leštiny, jehož součástí 
je i memoriál Ondry Březiny. Tentokrát se závodilo na tratích 3000 m. 
Také v nedělním závodě nezůstali naši závodníci pozadu a získali dal-
ších 14 cenných kovů.
Letní prázdniny pak byly zahájeny tradičním soustředěním pod hradem 
Zvíkov na soutoku Otavy a Vltavy. Závodníky čekal třífázový trénink 
na vodě i na souši. Absolvovali měřené úseky na 500 m, 1 km, 2 km, 
5 km resp. 8 km. V běhu pak oblíbené kopečky a běh 4 km na čas. 
Během celého soustředění najezdili mladší závodníci přes 100 km, 
starší členové oddílu více než 300 km. Skvěle se zapojila i naše nová 
kajakářka Magda Štěpánková, která celé soustředění hravě zvládla, 
přestože s pádlováním začala o pouhých 14 dnů dříve. Při této příleži-
tosti bychom také rádi poděkovali sezemickým hasičům za zapůjčení 
dodávky nutné k dopravě dětí.

Myslivecký spolek Sezemice

Ve čtvrtek 18. 7. 2019 nastal pro většinu závodníků vrchol letošní se-
zony – mistrovství ČR na krátkých tratích. Od čtvrtečního rána závo-
dili kajakářky, kajakáři, kanoistky a kanoisté na tratích 200 m, 500 m 
a 1000 m. Kromě závodů singlů a deblů bojovali naši závodníci o cen-
né kovy také v závodě čtyráků.
Zlaté medaile a tituly Mistrů republiky získali: honza Takáč (C2 
1000 m, C2 500 m) a hani Al-Robai (C2 1000 m, C2 500 m). Stříbro
vybojovali: Tomáš Doktor (C1 1000 m, C1 500 m, C2 500 m, C2 
1000 m, C4 500 m), Adam Košnar (C2 500 m, C2 1000 m, C4 
500 m), Adam Rudolf (C4 500 m) a Vojtěch Burda (C2 1000 m). 
Bronz získali: Otakar Štursa (C1 1000 m, C2 1000 m, C4 500 m), 
Adam Rudolf (C2 1000 m), Michal hovorka (C4 500 m) a Matyáš 
Mohaupt (K1 500 m). Výborným čtvrtým místem v kategori K4 500 m 
se rozloučila se závodní kariérou dorostenka Karolína Bláhová, která
odchází studovat Střední pedagogickou školu do Litomyšle a místo 
závodění bude dále předávat své zkušenosti našim mladým kajaká-
řům. Celkem náš oddíl získal 13 medailí, a to 2 zlaté, 6 stříbrných a 5 
bronzových. Díky výborným výsledkům na MČR se 3 kanoisté z naše-
ho oddílu – Tomáš Doktor, Adam Košnar a Otakar Štursa kvalifi -
kovali na Regatu olympijských nadějí, která se bude konat v po-
lovině září v Bratislavě. Po zaslouženém odpočinku se kanoisté a ka-
jakářky vypraví opět závodit, a to na Mezinárodní mistrovství Moravy 
do Ostrožské Nové Vsi, kde změří síly se soupeři z dalších šesti států. 
V neděli 8. září bychom Vás rádi pozvali na 22. ročník poháru Seze-
mic a zároveň 5. ročník memoriálu Venci Dolejše, který se bude konat 
tradičně v Kuněticích U Přívozu. Přijďte si zafandit a podpořit domácí 
borce a borkyně!                      Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Mnozí obyvatelé Sezemic ještě pamatují, jak vypadalo nejbližší okolí 
města. Zemědělské pozemky byly děleny sítí polních cest a u většiny 
z nich nechyběly aleje ovocných stromů, keřů a úzký pruh trávy. Bylo 
zde několik příkopů a struh s rákosovým a keřovým porostem, které 
dokázaly udržet celoročně vláhu a byly zároveň přírodní vodotečí. 
V neposlední řadě to byla místa sloužící drobné zvěři i zpěvnému 
ptactvu jako zdroj potravy, ale i dobrý úkryt a místo pro zahnízdě-
ní a kladení mláďat. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého 
století docházelo k masivním pozemkovým úpravám. Většina poros-
tů byla vytrhána, cesty rozorány a vodoteče převážně zatrubněny. 
To byl i jeden z hlavních důvodů postupného vymizení kdysi hojných 
koroptví a také rapidního poklesu stavu zajíců a bažantů. Bohužel ani 
další období nepřineslo v této oblasti žádné pozitivní změny. Velké 
polní plochy zůstávají nebo se i zvětšují, kdysi v Polabí pěstovaná 
a pro zvěř přijatelná cukrovka byla nahrazena kukuřicí, řepkou a slu-
nečnicí, to vše s masivním používáním chemického ošetření. O nut-
nosti změn tohoto stavu se sice často hovoří a píše, ale potřebné 
legislativní kroky jsou zatím v nedohlednu.
Proto členové MS Sezemice velice uvítali možnost využití části po-
zemku v majetku města u Lukovny k výsadbě remízu. Ještě v zimě 
letošního roku proběhla potřebná jednání, došlo k zaměření pozemku 
a přesnému vytýčení hranic. Od jara jsme postupně nakupovali sa-
zenice a ty vysazovaly do budoucího remízku. Část pozemku byla 
zorána a bude oseta vhodnou plodinou. V současné době bylo vysá-
zeno několik stovek sazenic většinou listnáčů, jako je dub, buk, jasan, 

vrba, nechybí ani zástupci jehličnanů. Problém je se suchým počasím, 
na pozemku není zdroj vody. Jeden z našich členů poskytl několika-
kubíkovou cisternu, kterou i doplňoval vodou. Z ní jsme pomocí kon-
ví a věder roznášeli vodu k sazenicím a snažili se alespoň částečně 
minimalizovat dopady sucha. Abychom ochránili novou výsadbu před
okusem zvěří během zimních měsíců, bylo nutné alespoň část plo-
chy oplotit. To se nám podařilo provést během několika dní začátkem 
srpna. Založení remízu si vyžádalo mnoho hodin práce i značné fi -
nanční náklady a není to záležitost jednoho roku. Chceme i v další 
době pokračovat v dosazování dalších stromů a keřů, remíz postupně 
zahustit, aby nejen poskytoval kryt pro drobnou zvěř a ptactvo, ale 
také zadržel srážkovou vláhu. Mělo by být v zájmu nás všech, aby se
podobných osázených ploch objevovalo více, a to nejen v okolí na-
šeho města.                    Miroslav Jeník, Myslivecký spolek Sezemice
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Sportovně střelecký klub Sezemice
A máme tu poslední – čtvrté kolo Šumperské ligy mládeže, které si 
naši nejmladší střelci odstříleli 22. 6. na střelnici v Šumperku. Orga-
nizátoři soutěže připravili pro první tři závodníky ve všech kategoriích 
krásné poháry a bohaté věcné ceny. Ostatní závodníci však také nepři-
šli zkrátka a i oni si odváželi drobné dárky. No a jak jsme dopadli my? 
Po součtu 3 nejlepších výsledků: 1. místo obsadili F. Josíf a S. Špaček, 
třetí M. Kohout a K. Hrubešová, čtvrtá skončila M. Müllerová, pátí byli 
K. Valenta, M. Svobodová a F. Vojtěch. 
Dva roky utekly jako voda a v Libereckém kraji se konají „hry iX. letní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2019“. Opět se zde utkají nejlepší mla-
dí sportovci z různých sportovních odvětví. Pardubický kraj vyslal mimo 
jiné i naše střelecké zástupce: puškaře J. Puhlovského s A. Zrůstovou, 
pistoláře S. Špačka s L. Vyhnálkovou. Trenéry F. Čiháka a J. Nováka. 
Naším přáním bylo umístit se na medailových pozicích a to se nám 
splnilo zásluhou A. Zrůstové a J. Puhlovského. Ve vzduchové pušce se 
Aďa probojovala ze základního závodu až do finálového rozstřelu a tam 
ukázala, co v ní je. Toto finále přenášela v přímém přenosu Česká tele-
vize s odborným komentářem olympioničky Kateřiny Emmons. Všichni 
neuvěřitelně sledovali její střelecký koncert. Po dvou pětiranných po-
ložkách končila až na 7. místě a potom to nastalo! Postupně po dvou- 
ranných sériích vyřazovala jednu soupeřku za druhou, až se probojova-
la na to senzační 1. místo. HURÁ! První zlatá medaile je doma. Druhou 
zlatou medaili jsme získali ve vzduchové pušce MIX – smíšené družstvo 
J. Puhlovský a A. Zrůstová. Souboj družstev byl opět velice napínavý. 
Ještě tři rány před koncem závodu naši ztráceli 2,5 bodů na prvenství. 
A pak padla poslední rána a trenérům spadl kámen ze srdce. S radostí 
jsme mohli opět slavit. Získali jsme 1. místo a druhou zlatou medaili 
jsme měli v kapse. Třebaže nedosáhli na medailové pozice, i ostatní 
naši reprezentanti statečně bojovali na svých palpostech. 

V jednotlivcích se puškař 
J. Puhlovský umístil na 8. 
místě. Pistolář S. Špaček 
obsadil ještě pódiové umís-
tění – 5. místo a L. Vyhnál-
ková byla devátá. Smíšené 
družstvo pistolářů v MIXU 
skončilo na 11. místě.
Na základě výborných vý-
sledků byla A. Zrůstová no-
minována na Světový po-
hár juniorů v německém 
SUhLU a v září by měla 
odjet s čs. reprezentací na 
Mistrovství Evropy 2019 
do italské Boloně.
Mimo tradičních puškových 
a pistolových disciplín se 
u nás začala trénovat i střel-
ba ze sportovní kuše. Už  
se dostavily první úspěchy. 
V rakouském Innsbrucku 

se J. Novák umístil na 12. místě v závodě „AUSTRALiA OPEN“ 
a v závodě „WORLD CUP“ na 5. místě. Na další závod z kuše odje- 
ly spolu s Jakubem závodit do rakouského Königsteinu S. Kišáková 
a N. Licková. Tady si J. Novák vybojoval senzační 3. místo, N. Licková 
7. místo a jako jediná střílející žena S. Kišáková získala 1. místo.
A co nás ještě čeká? Finálové klání ČPTM a Českého poháru. V září 
Mistrovství ČR 2019 z kulových zbraní. 
První trénink mládeže začíná po prázdninách ve středu 11. 9. 2019.

L. Čiháková, ČSS, z.s. SSK Sezemice

TJ SPARTAK Sezemice – foTbAl Podzim 2019                                                                                                                     Tučně – Sezemice doma

datum den Čas A – tým Čas mladší žáci Čas U11 Čas U9

31. 8. SO 10.15 mnětice

1. 9. NE 17.00 Přelouč b

5. 9. ČT 17.30 Mnětice

7. 9. SO 17.00 Chvojenec A 15.00 Dříteč 10.00 Roveň

9. 9. PO 17.00 Staré Hradiště

11. 9. ST 17.00 Staré Hradiště

14. 9. SO 10.15 moravany / dašice

15. 9. NE 16.30 Moravany B

17. 9. ÚT 17.00 Rosice

19. 9. ČT 16.30 Horní Ředice

20. 9. PÁ 16.30 FK Pce – dívky

22. 9. NE 16.30 Starý máteřov A

25. 9. ST 17.00 Nemošice b

26. 9. ČT 17.00 Paramo

28. 9. SO 10.15 býšť

29. 9. NE 16.00 Křičeň

30. 9. PO 17.00 dříteč

2. 10. ST 17.00 Nemošice B

5. 10. SO 13.30 H. Ředice / Chvojenec

6. 10. NE 16.00 Nemošice A

9. 10. ST 17.00 Horní Jelení 17.00 dříteč

10. 10. ČT 17.00 Nemošice B

12. 10. SO 15.30 Mikulovice

14. 10. PO 17.00 mikulovice

16. 10. ST 17.30 Mnětice

19. 10. SO 10.00 Roveň

20. 10. NE 15.30 Roveň

21. 10. PO 14.30 Býšť

24. 10. ČT 16.30 AFK SKP Pce

26. 10. SO 14.30 Újezd A 10.15 Horní Jelení

29. 10. ÚT 16.30 Mikulovice

3. 11. NE 14.00 dříteč A

9. 11. SO 13.30 Ostřešany



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

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární 
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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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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

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

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

  Hřbitovní doplňky, keramické fotogra� e
   Konzultace zdarma
  Žádné hromadné nábory
  Volejte, přijedeme individuálně 

za vámi zdarma

Kamenictví Raška je členem Společenstva kamenosochařů a Svazu kameníků ČR

Sezemicím s Láskou – tak by se podle mého názoru měla jmenovat nová kniha 
Ing. Miroslava Balcara, kronikáře obce a našeho člena „Pohlednice vyprávějí 
– Sezemice a okolí“ vydaná v prosinci 2018 s úvodním slovem starosty M. Staňka 
ke 100. výročí vzniku ČSR.
Autor nejdříve v úvodu zasvěceně informuje čtenáře o předchůdcích pohlednic – ko-
respondenčních lístcích – až se přes zlatou éru pohlednic v letech 1896–1918 dostává 
k elektronické pohlednici. Výběr sezemických pohlednic je skutečně krásný a repre-
zentativní, knihu lze otevřít kdekoli a vše čtenáře okouzlí a potěší. Každou pohledni-
ci provázejí základní údaje (určení místa, rok vzniku či datum a místo odeslání po-
hlednice, údaje o původci, t.j. vydavateli, fotografovi atd.) Bonusem knihy je odborná 
studie „Z historie Sezemic a připojených vesnic“ (s. 11–18). Práce obsahuje i seznam 
místních jmen uvedených pohlednic (s. 286). Obsah knihy přibližuje pěkné struktu-
rování obrazové části: 1. Předchůdci pohlednic, 2. Zlatý věk sezemických pohlednic, 
3. Sezemické fotopohlednice, 4. Pohlednice a fotopohlednice ze Sezemic, 5. Pohled-
nice z blízkého okolí Sezemic, kde kritériem pro výběr byly v minulosti či nyní připo-
jení či přiškolení k Sezemicím.
Škoda, že Pardubice zatím podobně fundovanou publikaci postrádají, recenzovaná 

sezemická napsaná s láskou M. Balcarem je přímo vzorným metodickým návodem, jak podobné práce vytvářet. Obdiv je 
třeba vyjádřit i obálce O. Kaplana a grafi ce J. Vohralíkové a P. Mareše. Tiskla fi rma fronte, s.r.o., Sezemice, jež připravuje 
do tisku i náš časopis. Město Sezemice – vydavatel – může být hrdé, jde totiž o vzornou regionální publikaci odvedenou 
na vysoké profesionální úrovni.
Velké díky za ni!                                                                                                                                                              PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.

(Recenze knížky je převzata z regionálního časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubicka)

KALENDÁŘ 2020
Pro sezemický stolní kalendář 2020 bylo vybráno téma „kulturní, sportovní 
a společenské akce v Sezemicích a přisloučených obcích“. Prosíme spolu-
občany, kteří by mohli poskytnou svoje fotografi e, ne starší než 5 let, aby 
nám je zaslali (ideálně přes úschovnu) na e-mail knihovna@sezemice.cz. 
Pomozte nám a staňte se spolutvůrci kalendáře na příští rok.


