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Setkání „Silver A v paměti tří generací“  
u Památníku Zámeček a již potřetí také v Sezemicích

Památník Lidice a Památník Ležáky v součinnosti s Pardubickým krajem, 
městem Pardubice, městem Sezemice, Českým svazem bojovníků za svobo-
du, Československou obcí legionářskou a Ing. Janou Bobošíkovou uspořádaly 
12. slavnostní setkání pamětníků a jejich potomků věnované výsadku Silver 
A, odboji na  Pardubicku za  II. světové války, tragédiím v  obcích Ležáky,  
Lidice, v židovském ghettu a věznici gestapa Terezín a koncentračním táboře 
Litoměřice. 

Program setkání „Silver 
A v paměti tří generací“ se 
konal na pardubickém Zá-
mečku a v sále Sezemické-
ho domu 9. ledna 2020 pod 
záštitou ministra kultury 
Lubomíra Zaorálka a hejt-
mana Pardubického kraje 
Martina Netolického.

Setkání bylo zahájeno 
v  odpoledních hodinách 
uctěním památky obětí na-
cismu a kladením věnců na bývalém popravišti pardubického Zámečku, kde 
promluvili ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, ministr kultury 
Lubomír Zaorálek, senátor Jan Tecl a první náměstek primátora Pardubic Petr 
Kvaš. Po položení květin k soše plk. in memoriam Alfréda Bartoše v Sezemi-
cích, kde velitel výsadku Silver A strávil svá školní léta a kde žily rodiny obou 
jeho rodičů, se společenská část setkání konala v sále Sezemického domu. 

Mezi hosty setkání byli přeživší a pamětníci pardubického odboje a ležácké 
a lidické tragédie, již jmenovaní ministr kultury Lubomír Zaorálek, senátor 
Senátu Parlamentu ČR Jan Tecl, zástupce velvyslanectví Ruské federace Ev-
geny Golikov, zástupce velvyslanectví Spolkové republiky Německo pplk. gšt. 
Oswald Holger, ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický, vedoucí odboru kultury, sportu a ces-
tovního ruchu Pardubického kraje Milan Novák, náměstci primátora měs-
ta Pardubice Petr Kvaš a  Jakub Rychtecký, starosta a  místostarosta města 
Sezemice Martin Staněk a  Ladislav Kubizňák, zástupce ředitele Krajského 
vojenského velitelství v Pardubicích pplk. Vojtěch Chaura, řada významných 
osobností z řad ozbrojených sil, vojenských a policejních veteránů, Českého 
svazu bojovníků za  svobodu, Československé obce legionářské, historiků, 
škol, politiků a dalších hostí.

Se svými přednáškami na téma II. světové války vystoupili historik a pe-
dagog, náměstek ředitele a vedoucího historického oddělení Památníku Te-
rezín doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc., s přednáškou „Vykonavatelé zločinů 

– Represivní aparát SS v  Terezíně a  Litoměřicích 
1940–1945“ a historik PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., 
autor knihy Bestie – Československo a stíhání naci-
stických zločinců. Program vyplňovalo vystoupení 
Ústřední hudby Armády České republiky a panelová 
výstava na téma Vykonavatelé zločinů.

M. Balcar
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Odpady TKO
Poplatek za provoz systému nakládání s odpady (TKO) v roce 2020
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří  
zde mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2020  
alespoň polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2020. Celý poplatek je 
splatný nejpozději do 31. 8. 2020. Výše poplatku se nezměnila, i pro 
rok 2020 je 500 Kč na osobu, občané nad 80 let platí polovic, tedy 
250 Kč. 
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice  
nebo převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800,  
v.s. 3722č. p. Případné dotazy na tel.: 466 741 015

Bc. Hana Volfová

Zvýšení poplatku ze psů pro rok 2020 
Upozorňujeme občany, že pro rok 2020 je v platnosti nová 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Touto vy-
hláškou se mění výše poplatku ze psů a to takto:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a)  za prvního psa chovaného v sídlištní zástavbě v bytových domech 

s více než 3 bytovými jednotkami             400 Kč
b)   za prvního psa chovaného v rodinných domech a domech se třemi 

a méně bytovými jednotkami    200 Kč, (bylo 100 Kč)
c)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle 

písm. a) tohoto ustanovení            600 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba podle 

písm. b) tohoto ustanovení     250 Kč, (bylo 150 Kč)
e)   za prvního psa, jehož držitelem je osoba podle písm. a) a b) tohoto 

ustanovení a zároveň je osobou starší 65 let          100 Kč 
f)  za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. e) tohoto 

odstavce              300 Kč

Tel.: 466 741 015                                                         Bc. Hana Volfová

Slovo starosty
Na začátku roku došlo ke zpoplatnění okolních silnic I. třídy, a to hlavně 
komunikace I/35 Hradec Králové – Svitavy – Olomouc a silnice I/37 
Pardubice – Hradec Králové. Tyto změny vedou k tomu, že někteří 
dopravci volí nezpoplatněné trasy po komunikacích II. a III. tříd. Sledu-
jeme, jaký dopad bude toto opatření mít na provoz po komunikacích 
v našem městě a místních částech. Pohyb nákladních aut během vý-
stavby dálnice D 35 je tak velký, že jen těžko budeme další navýšení 
dopravy hodnotit. 
V měsíci lednu proběhlo další jednání se zástupci ŘSD ČR a Pardu-
bického kraje, kde byl projednáván další postup při výkupu pozemků 
pod přeložkou komunikace I/36, kde investorem je Ředitelství silnic 
a dálnic, potažmo Česká republika a přeložkou komunikace II/298, kde 
investorem bude Pardubický kraj. Projednán byl i způsob připojení ko-
munikace II/298 na komunikaci I/36. Věřím, že další na sebe navazující 
úkony proběhnou bez větších problémů a v dohledné době dojde k re-
alizaci plánovaných přeložek komunikací.
Z hlediska dopravy je tu i otázka bezpečnosti pohybu chodců, hlavně 
na přechodech. V poslední době jste možná zaznamenali neuvážené 
činy některých našich dětí, které si na přechodech lehají před jedoucí-
mi automobily na vozovku a riskují tak zranění, někdy i život. Případy 
vyšetřuje Policie ČR a na prevenci v této oblasti se zaměřila i Měst-
ská policie Sezemice, která musela přizpůsobit i záznam kamerového 
systému na vytipovaná místa, hlavně na přechod u školy a u městské 
knihovny. Tímto bych chtěl poprosit i rodiče, aby svým dětem vysvětlili, 
že existuje i jiná a určitě bezpečnější zábava.

Martin Staněk, starosta města

Městská policie Sezemice
Majitelé psů, kteří do konce roku 2019 nesplnili svou zákonnou povin-
nost označit psa mikročipem, se od 01. 01. 2020 dopouští přestupku 
proti veterinárnímu zákonu. Nejen že vám hrozí velmi vysoká pokuta, 
ale v případě, že budete chtít očkovat psa proti vzteklině, které je ze 
zákona povinné, bude vakcinace platná pouze v případě, že pes bude 
označen identifikačním mikročipem. Státní veterinární správa bude 
provádět plánované, tak i náhodné kontroly. Může se také stát, že při 
venčení vašeho mazlíčka potkáte strážníky městské policie, kteří jsou 
vybaveni čtečkou čipů, a vyzvou vás, abyste nechali svého psa zkon-
trolovat. Označení psa mikročipem provádí všichni veterinární lékaři, 
kteří jsou registrování u Komory veterinárních lékařů. Nicméně majitelé 
psa již nejsou povinni psa registrovat a v tom vidíme kámen úrazu. 
V případě, že se vám pes ztratí nebo uteče není tak jednoduché ma-
jitele zjistit. V současné době není pouze jeden Centrální registr zvířat 
a jediný kdo je schopný takového psa dohledat, jsou veterinární léka-
ři v evidencích Veterinární komory. Proto vás touto cestou žádáme, 
abyste své čtyřnohé kamarády zaregistrovali, usnadníte tím strážníkům 
práci a odchycený pes najde rychleji cestu k majiteli. Pes na fotografii 
níže byl odchycen 30. 12. 2019 v katastrálním území obce Horní Ředi-
ce, byl bez obojku, známky, mikročipu a v současné době je umístěn 
u náhradních majitelů. Jsme tu pro Vás! 

Jaroslav Mohaupt,
velitel Městské policie Sezemice

Narozeníček
Listopad 2019:  Eliáš Řezníček, Aneta Roubová
Prosinec 2019:  Jan Jeník, Eliáš Sedláček
Leden 2020:  Michaela Mizerová,  

Ema Snížková,  
Karla Šidlíková,  
Alex Pícha

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

Zprávy z radnice

Změna jízdního řádu
S platností od 1. března dojde na základě žádosti cestu-
jících k úpravě odjezdu spoje 69 linky 6506110 z Pardubic 
o 10 minut. Nově bude odjezd z Pardubic ve 21.20 hod., 
příjezd do Sezemic v 21.37 hod.
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JaK a PROČ TvOřiT PříRODNí zahRaDy?
Město Sezemice vás zve na besedu s prezentací fotografií 
o přírodních zahradách 17. března 2020 v 18 hodin v sále 
sezemické radnice, vstupné dobrovolné.

– Co vás čeká na besedě?
•  Představení konceptu přírodních a permakulturních zahrad. 

Povídání nad inspirativními obrázky, společná diskuze nad 
výhodami, nevýhodami, radostmi i úskalími přirodního za-
hradničení.

•  Seznámení s různými prvky a způsoby hospodaření v soula-
du s přírodou, bez rašeliny, chemických postřiků a umělých 
hnojiv. Pěstování vlastní biozeleniny, ovoce a bylinek.

•  Jak a proč vytvářet přirozené úkryty a prostředí pro živočichy,  
kteří nám budou na zahradě pomáhat udržovat rovnováhu.

•  Tipy a nápady, jak zapojit děti do práce i zábavy na zahra-
dě, představení vhodných aktivit podle knihy „Pojďme spolu 
na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě“.

•  Představení projektu Certifikace přírodních zahrad a mož-
nosti získání plakety a certifikátu Přírodní zahrada nebo 
Ukázková přírodní zahrada.

Přijďte si s námi společně popovídat o vašich zahradách, 
pojďme sdílet naše zkušenosti a učit se jeden od druhého. 

Přednášející: Mgr. PETRa FORMáNKOvá
Pracovala jako lektorka ekologické výchovy v pobytovém 
středisku Ekocentra Paleta v Oucmanicích. Nyní pracuje jako 
zahradní terapeut pro Sdružení SPLAV, z.s. na zahradě Dob-
romysl v Záměli. Přírodním zahradám se věnuje cca 12 let, má 
svoji zahradu, skoro 3000m2, kde si ověřuje a zkouší, zda to, 
co je v knihách, funguje a jak. Absolovovala úplný kurz perma-
kulturního designu a také několik seminářů a školení na téma 
přírodního zahradničení. 
Autorka knihy pro děti a jejich rodiče i učitele – Pojďme spolu 
na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě. 
Je certifikovaný poradce pro přírodní zahrady, nabízí kon-
zultace, případně certifikace soukromých i veřejných a škol- 
ních zahrad. 

DůlEžiTÉ UPOzORNěNí PRO ObČaNy zaPOJENÉ DO 
PyTlOvÉhO svOzU
Od dubna bude probíhat pytlový svoz vždy dva dny v měsí-
ci. vždy poslední středu v měsíci (sezemice) a následující 
čtvrtek (veská, Kladina, velké Koloděje, Dražkov a lukovna). 
Ve stanovených dnech musí být pytle připraveny na místě, kde 
přistavujete popelnici s komunálním odpadem k výsypu, již ráno 
nejdéle v 7.00 hodin. U později připravených pytlů nemusí být 
načteny kódy, i když budou později odvezeny. 

Odbor správy majetku a životního prostředí

HARMONOGRAM PYTLOVÉHO SVOZU – ROK 2020

Sezemice

Dražkov, Lukovna, Počaply, Veská, Kladina, Velké Koloděje
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

týden 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14

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

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

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

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

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

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

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

DUBEN KVĚTEN ČERVEN

týden 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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

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

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

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

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

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

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

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

týden 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40

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

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

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

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

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

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

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

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

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

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

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

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

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

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

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

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

Svoz za prosinec 2020 proběhne 6. a 7. ledna 2021

29 26 25
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Ve středu dne 22. 1. 2020 se v sále města Sezemice konalo tradiční 
„Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“. Za rok 2019 byly oce-
něni jako nejlepší:

aGiliTy sEzEMiCE
Martina bolehovská s Denýskem a Baileys 
Míša Rožková s Kryštofem a Ártem 
Matyáš Cinkán s Ebby a Bell 

KyNOlOGiCKÝ KlUb sEzEMiCE
sofie Štýbrová 

KaNOisTiCKÝ KlUb PROsPORT sEzEMiCE
Tomáš Doktor · Otakar Štursa · anna Košnarová 

sTřElECKÝ KlUb sEzEMiCE
Jiří Puhlovský · samuel Špaček · adéla zrůstová 

TJ sPaRTaK – sPORT PRO vŠEChNy      
zuzana hájková · Denisa Eliášová · Jakub Eliáš 

TJ sPaRTaK sEzEMiCE – ODDíl KOPaNÉ
adam Jirásek · sebastian Nedoma · adam Popler 

zvláštní ocenění získává sezemák Dominik Ráliš, který 
trénuje v Pardubicích
Dominik Ráliš – bikros

bETlÉM RiDERs sEzEMiCE 
amálie Krejčíková   

sKaUTi, skautský oddíl Sezemice – vyhodnocen celý oddíl

MlaDí hasiČi sezemice – vyhodnoceno celé družstvo

Vyhlašování nejlepších sportovních talentu°  
města Sezemice za rok 2019

Přejeme mladým sportovcům vytrvalost, píli a mnoho dalších spor-
tovních úspěchů. Trenérům patří velké poděkování za jejich vlastní 
volný čas, který věnují sportovní mládeži.

Více podrobnějších informací o vyhodnocených jednotlivcích bude 
zveřejňováno postupně během celého roku v Sezemických novinách.
V příštím vydání Sezemických novin se dočtete o oceněných za Agility 
Sezemice a o oceněné za Kynologický klub Sezemice. 
SPORTU ZDAR !

Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá

chala a uvolnila se a přišla 
na  jiné myšlenky. Na  do-
plnění energie neměla ani 
pomyšlení. Nakonec se mu 
podařilo ji přesvědčit, aby 
alespoň něco snědla. Čo-
koládový panáček, na kte-
rém si pochutnala, ji na-
konec „dovezl pro zlato“. 
Jak sama přiznala, do cíle 
už jela silou vůle. Do po-
sledního závodu na 500 m 
nezbývalo moc času, asi 
45 min na  regeneraci, tak 
se Petra nemohla připravit 
na  poslední závod, který 
jela vabank.

Za zmínku také stojí její sportovní výkon v běhu – ULTRA TRAIL 
(Trans Atlas Maraton v Maroku), na který dostala Petra pozván-
ku za  své sportovní výkony. Jedná se o  extrémní vytrvalostní  
6ti etapový běžecký závod pohořím Atlas v Africe. Výzvu přijala, 
trénování přizpůsobila charakteru závodu, kterého se v červenci 
2019 úspěšně zúčastnila. A co byste řekli? Vyhrála!!!
Gratulujeme „sezemickým rodičům Klabenešovým“ k  úžasné 
dceři a sezemické rodačce Petře do dalekého Irska přejeme nadá-
le skvělé sportovní výkony a pevné zdraví při jejich dosahování.

Petra Procházková

Zajímavosti kolem nás
Dne 11. 1. 2020 se konala v Praze (Hala Královka) největší akce 
v  halovém veslování na  území České republiky v  historii –  
MISTROVTVÍ EVROPY V  JÍZDĚ NA  VESLAŘSKÉM TRENA-
ŽÉRU (EUROPEAN ROWING INDOOR CHAMPIONSHIP), kte-
ré bylo zároveň MISTROVSTVÍM ČR 2020

Tohoto mistrovství se zúčastnila také Petra Klabenešová, se-
zemická rodačka nyní žijící v  Irsku.V  Irsku žije už několik 
10 let a pracuje tam u koní. Ve volném čase se věnuje sportu 
– běhu, jízdě na koni a veslování. V Irsku sportuje za sportovní 
klub Kilmacabea Rowing Club Glandor (Cork). Zde se účastní 
veřejných tak i mistrovských závodů – s umístěním na předních 
místech. Její nejlepší čas je 0,02s  za  Irským rekordem. Proto 
využila možnosti startovat na mistrovství Evropy ve veslování 
na trenažéru v Praze, kam ji oddíl rád vyslal.

V závodech MISTROVTVÍ EVROPY V JÍZDĚ NA VESLAŘSKÉM 
TRENAŽÉRU startovala jako jediná ve třech závodech kategorie 
W30 (30 až 39 let) a získala kompletní sadu medailí:
– na 2000 m skončila na 3. místě a získala bronzovou medaili 
– na 1000 m závod vyhrála – 1. místo a zlatá medaile 
– na 500 m skončila na 2. místě a získala stříbrnou medaili 

Protože tato soutěž trvala pouze jeden den a tento sport je fyzic-
ky hodně náročný, většina závodníků startovala pouze v jednom 
závodě, ačkoli byli přihlášeni do více závodů. Přesto Petra odjela 
všechny tratě. Po prvním závodě na 2000 m byla hodně unavená 
a rozmýšlela se, zda pokračovat dál. Do závodu na 1000 m – na-
vrhl její osobní kouč (tatínek Vladimír Klabeneš – „Sezemák“), 
v  pauze mezi závody procházku ve  Stromovce, aby se vydý- 
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Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka Sezemice Vás všechny srdečně zdraví v prv-
ním čísle Sezemických novin, magického roku 2020.
V adventním čase měly všechny děti společně s paními učitelkami velmi 
napilno. Konaly se vánoční besídky, vyráběly se drobné dárečky pro 
rodiče, někde se pekla vánočka nebo se zdobilo cukroví a perníčky. Cí-
lem nás všech bylo vytvoření příjemné předvánoční atmosféry a prožití 
spousty příjemných okamžiků.
Do nového roku jsme vstoupili s očekáváním něčeho nového a příjem-
ného. Ve čtvrtek 9. ledna jsme zahájili lyžařský kurz, který již čtvrtým 
rokem zajišťuje agentura Ski Fanatic ve Ski areálu Hlinsko v Čechách. 
V loňském roce prošel areál renovací, takže na nás čekalo příjemné pře-
kvapení v podobě několika novinek (především nové parkoviště a pří-
jezdová cesta). Děti se zde učí pod vedením zkušených lektorů velmi 
rychle a moc rády, takže po několika lekcích sjíždějí i velkou sjezdovku.

Základní škola
Začal nový rok 2020. V novém ho přivítala naše školní jídelna. Nové 
jídelní sety s pohodlnými barevnými sedáky nahradily staré již rozlepe-
né studené židle, které byly velmi hlučné a při úklidu komplikovanější. 
Téma Vánoc provázelo projekt Finanční gramotnost v osmých třídách. 

Další únorovou akcí byla odpolední „Tvořeníčka“ pro děti a jejich rodiče, 
kde si všichni společně zacvičili a následně vyrobili krmítko pro ptáčky. 
Ve druhé polovině měsíce února (po jarních prázdninách) navštíví děti 
ze Sluníček Domov důchodců v Pardubicích, aby potěšily místní seni-
ory. Rovněž bude toto období ve znamení karnevalového veselí a to 
nejen ve školce, ale karnevalem bude zakončen i lyžařský kurz.
Mezi další plánované akce, o kterých Vás budeme informovat příště, 
patří například účast našich dětí na Holické Mateřince, jarní fotogra-
fování, velikonoční tvoření pro rodiče a děti. Budoucí školáci navštíví 
ZŠ Sezemice a vyzkouší si ve školce „Zápis na nečisto“. Na přelomu 
měsíce března/dubna bude probíhat celoškolkový projekt „Kluci, po-
zor červená!“, pobyt dětí v přírodě (Hartmanice – Penzion na Vysočině) 
a spousta dalších akcí. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  
pro školní rok 2020–2021

 se bude konat v Mateřské škole Pohádka,  
Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova) 

6. 5. 2020 od 7.00 do 16.00 hod 
a 

7. 5. 2020 od 8.00 do 13.00 hod
(vice informaci na www.mssezemice.cz)

Za mateřskou školu Pohádka, Sezemice
Bc. Prausová Iveta

Koncem listopadu loňského roku se děti ze Žabiček zúčastnily soutěže 
„Pojďte stavět s Pribináčkem“. Z kelímků od pribináčků postavily origi-
nální stavbu, kterou paní učitelky nafotily a poslaly do této soutěže. Ro-
diče dětí a další známí měli možnost hlasovat na stránkách Pribináčku 
a tím podpořit naše děti v možnosti získat zajímavou výhru. V hlavním 
vyhodnocení jsme sice žádnou cenu nezískali, ale děti byly nakonec 
pořadateli oceněny za snahu a kreativitu Pribináčky.

O pololetních prázdninách 31. ledna 2020 se v naší mateřské ško-
le konal Den otevřených dveří. Rodiče společně se svými dětmi, měli 
možnost prohlédnout si všechny naše budovy a jejich prostory, popří-
padě získat podrobnější informace o organizaci a způsobu vzdělávání 
a výchovy předškolních dětí přímo od našich učitelek. 
Začátkem února se konalo na všech třídách tzv. konzultační odpoled-
ne, kde byla rodičům nabídnuta možnost pohovořit si s paní učitelkami 
ohledně rozhodování o odkladu školní docházky nebo získat potřebné 
informace o osobnostním rozvoji svého dítěte. 
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Žáci srovnávali tradiční a komerční pojetí těchto svátků. Seznámili se 
s výhodami a riziky nakupování na internetu a ve fiktivních domácnos-
tech vybírali dárky pro celou rodinu v rámci určeného rozpočtu. Druháci 
se seznámili s tradicemi Vánoc ve Východočeském muzeu, program 
obsahoval i tvořivou dílnu. Šesťáci se vydali po stopách archeologie. 
Měli možnost si prohlédnout kopie a originály vykopávek z našeho 
okolí. Zájemci z řad žáků 9. tříd se vydali strávit den do Střední zdra-
votnické školy v Pardubicích na akci Zdravohrátky. Vyzkoušeli si napří-
klad resuscitaci, složení modelu chrupu, jak se cítí nevidomí a procvičili 
si i anglický jazyk. Deváté třídy navštívily Okresní soud v Pardubicích. 
V rámci prevence absolvovaly i program Krajské hygienické stanice, 
vedený paní Mgr. Nedbalovou. Pro 3. až 8. ročníky byl v tělocvičně 
naší školy přichystán program Drogy, média a (rocková) hudba, který 
si kladl za cíl pohovořit o nástrahách, se kterými se mohou děti setkat.  
5. B si užila spaní ve škole a navázala přátelství s italskou školou „Istitu-
to Comprensivo Monte Urano”. Díky tomu si děti angličtinu trénují i do-
pisováním s italskými kamarády. Všichni jsme si připomněli výročí 30 let 

Komínková, které na klavír skvěle doprovodila Anna Krejčíková, si 
za zpěv písně v angličtině odneslo skvělé 3. místo. V dějepisné olympi-
ádě na téma Dlouhé století se loučí – 1880–1920 naši školu v okresním 
kole reprezentoval Michal Mládek z 9. A. Anna Krejčíková z 9. B a Michal 
Mládek z 9. A postoupili do okresního kola Olympiády v českém jazyce, 
která měla jazykovou i slohovou část a zúčastnili se jí žáci z 26 škol. 
V krajském kole Logické olympiády školu reprezentovali Matěj Šrámek 
z 5. B, Josef Pazdera z 3. B a Adam Rudolf z 9. B. Šachisté se zúčast-
nili Okresního přeboru škol v šachu. Všichni se velmi snažili a Družstvo 
A se umístilo v první polovině startovního pole. Basketbalistům již také 
začala závodní sezona a pilně trénují na nadcházející turnaje.
Školní družinu navštívil Mikuláš s anděly i čerty, který přinesl hodným 
dětem sladké dobroty. Historii Vánoc si děti připomněly na zámku Žle-
by v rámci programu Evropské unie – Šablony II. Pečení pro radost je 
název dalšího projektového dne, který byl realizován za podpory od-
borníka z praxe. Slečna Dominika Vančurová pekla s dětmi tvarohové 
šátečky a voňavou pizzu. Oblíbená soutěž Talentmánie přinesla opět 
mnoho skvělých vystoupení. Publikum potleskem odměnilo zpěváky, 
tanečníky, hudebníky, mistry bojových umění, kouzelníky i výtvarníky.
Žáci naší školy se rozhodli, že výtěžek ze sběru starého papíru 5 528 Kč 
poputuje na pomoc požáry ohrožené australské přírodě. Tímto byla 
ukončena podpora Nidaar z Ghany, které žáci tímto způsobem přispí-
vali na školné. Podle vývoje výkupních cen papíru bude aktuálně roz-
hodnuto o využití této částky při dalším sběru starého papíru.
Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová

od Sametové revoluce. A seznámili jsme se i se vzpomínkami pamět-
níků. Osmáci si vyzkoušeli tzv. branný den s lektory Východočeského 
muzea v Pardubicích. V čtenářské dílně 3. B si děti ukazovaly vánoční 
knižní dárky a doporučovaly si oblíbené knihy. 
Výborného výsledku v rámci Národního testování SCIO dosáhl Jakub 
Pražan z 9. A, který získal ocenění za nejlepší výsledek v matematice 
v rámci Pardubického kraje. V soutěži 5 jazyků na podiu na Gymnáziu 
doktora Emila Holuba v Holicích, které se zúčastnilo 160 soutěžících 
z 18 škol, reprezentovaly naši školu dívky z 6. B a 9. B. Trio z 9. B 
ve složení Hana Kochwasserová, Michaela Böhmová a Victoria Alexis  

Březen – měsíc čtenářů
Milí čtenáři, je tu březen a kromě toho, že je tento měsíc spojený s příchodem jara, 
u nás v knihovně je to měsíc věnovaný čtenářům a návštěvníkům knihovny. A co jsme 
pro vás zajímavého připravili?
Na podporu dětského čtenářství se bude již tradičně konat Noc s Andersenem. Děti 
z druhých tříd budou mít možnost nocovat v knihovně a mohou se těšit na dobrodruž-
ství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. V průběhu celého měsíce břez-
na přivítáme v knihovně na besedách také všechna oddělení školní družiny ze Základní 
školy Sezemice. 
Všechny milovníky čokolády si dovolujeme pozvat 12. března od 18 hodin do Městské 
knihovny na přednášku s degustací s názvem „Život s vášní a čokoládou“. Čeká vás 
povídání o historii čokolády, její výrobě i blahodárných účincích. 
Stávající čtenáři se mohou těšit opět na knižní novinky různých literárních žánrů, které 
pravidelně doplňujeme. V dětském oddělení kromě nových titulů a her budou připra-
veny i tvořivé jarní dílničky. Pro zapomnětlivé čtenáře bude trvat celý březen amnestie 
pro dlužníky.

Společně s námi si užijte březnových dnů v knihovně a těšíme se na vaši návštěvu.

v KNihOvNě
nejen o knihách
Půjčovací doba knihovny:
po, st, čt: 9.00–17.00
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Plískanice a nevlídné počasí přinášejí i zvýšené riziko 
nachlazení a chřipky. Velice dobře nám v tomto období 
mohou pomoci různé léčivé rostliny, kam česnek určitě 
patří. 

Česnek, i když to není bylinka v pravém slova smyslu, patří odedávna 
mezi léčivé rostliny a je součástí našeho jídelníčku. Do našich zemí 
přišel z Mongolska. Staří Řekové a Římané jím krmili své vojáky, protože 
ho považovali za posvátnou rostlinu. ¨
Česnek v kuchyni asi představovat nemusíme. Jsou jídla, která si bez 
něj neumíme ani představit (bramboráky, sekaná a karbanátky, zabijač-
kové pochoutky, topinky, pomazánky...). Dá se přidávat opravdu téměř 
do všeho. Výborná je také česneková polévka. Kromě výrazné chuti ale 
česnek nabízí pestrou škálu přínosů pro naše zdraví. 
O zázračných léčebných účincích česneku se ví již celá tisíciletí. Dnes 
víme, že má výrazné antibiotické účinky, hubí však nejen bakterie, ale 
i viry a plísně. Dobře působí v dýchacích cestách, proto se hodí při 
chřipkách, nachlazení s kašlem a při zánětu průdušek. Česnek přináší 
tělu vitaminy A, B a C, jód, vápník, selen a řadu dalších skvělých „dopin-
gů“ naší imunitě, hojení ran, ale i látkové výměně. Zlepšuje také trávení 
a stav střevní mikroflóry, snižuje obsah cukru v krvi a zároveň i zvyšuje 
tvorbu inzulínu, proto je vhodným doplňkem stravy při cukrovce. Nej-
známější je ale jeho použití při vysokém tlaku, který opravdu razantně 
snižuje, navíc i čistí cévy od cholesterických usazenin a zlepšuje celkově 
prokrvení těla. Stačí sníst 2 podrcené stroužky denně, kvůli zápachu 
nejlépe rozmíchané ve sklenici mléka nebo jogurtu. 

A ještě pár tipů využití česneku nejenom do jídla:
· Česnekový sirup na vysoký tlak – celou paličku česneku oloupeme, 
nakrájíme nadrobno (nebo prolisujeme) a zalijeme lihem tak, aby byla 
hmota potopená. Necháme louhovat 8 dní, poté přecedíme.
· Uvaříme cukrový sirup – na 1/4 l vody přidáme 2 lžíce cukru, pova-
říme do hustoty sirupu a na každý díl tinktury vmícháme 2 díly sirupu. 
Uchováváme v lednici, užíváme při vysokém tlaku kávovou lžičku 2–3x 
denně.
· Česnek s medem – paličku česneku oloupeme a podrtíme, smíchá-
me s medem v poměru 1:1. Užíváme polévkovou lžíci 4–6x denně při 
chřipce, angíně a nachlazení, zapíjíme vodou nebo bylinkovým čajem.

bylinky a zdraví
Česnek kuchyňský.

PŘírOdní POklady SEzEMiC OČiMa Jirky rEJla
Povídání o přírodě – Brkoslav severní náš zimní host

O tom, že naši ptáci jako je vlaštovka, jiřička, čáp a mnoho dal-
ších odlétají na zimu do teplých krajin, víme. Ale že k nám na zimu 
přilétají ptáci ze severu a dalekého východu, o tom už mnoho lidí 
neví. Dnes se podíváme na jeden nápadný a krásný druh, kterým je  
brkoslav severní. 

Dožívá se cca pěti let. Brkoslav hnízdí v severní Skandinávii, na Sibi-
ři, Dálném východě a na severozápadu Severní Ameriky. Když hníz-
dí není jeho výskyt hustý, v zimě se však v hejnech stahuje na jih 
do Střední Evropy. Na území České republiky pravidelně zimuje 
a protahuje, početnost je značně kolísavá, někdy mluvíme o jeho 
invazivním výskytu. Existuje i několik neověřených zpráv o jeho hníz-
dění. Na našem území se zdržuje do začátku dubna.

Při svých procházkách sledujte aleje jabloní, listnaté stromy s ochme-
tem, třeba tohoto ptáka, který vypadá jako papoušek, uvidíte.

Mgr. Jiří Rejl, foto Ing. Michal Pešata

brkoslav severní (Bombycilla garrulus) patří mezi pěvce a je vel-
ký asi jako špaček. Tělo má pokryté hustým opeřením a zakončené 
krátkým, žlutým ocasem. Na hlavě má pták chocholku. Jeho hlas je 
cvrčivý, let rychlý, podobný letu špačka. Jeho potravou je převážně 
hmyz, ale s oblibou ozobává bobule, především v zimě. Jako jeden 
z mála ptáků požírá jmelí bílé, ochmet evropský a kalinu obecnou.  
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Mohla by ses Jano, prosím, představit našim 
čtenářům?

Ten úvod je docela děsivý J Nepřipadám si výjimečná. Především 
jsem Jana Holá, velmi spokojená obyvatelka Sezemic, resp. Veské. 
Ano, jsem děkanka, což je manažerka, učitelka a vědkyně v jednom, 
také jsem zastupitelka, matka, manželka, aktuálně babička a peču-
jící dcera, volejbalistka Spartaku a přítelkyně svých přátel J aspoň 
doufám J. 

Co tě přivedlo ke komunální politice a jak dlouho 
se jí věnuješ a proč?

Mám nezměrnou potřebu zakořenit a angažovat se v komunitě, 
ve které žiji. Pocházím z malého města na Sokolovsku a čím jsem 
starší, tím více lnu k místu, kde aktuálně žiju. Naše rozhodnutí před 
více než 20 lety usadit se ve Veské bylo asi jedno z našich nejšťast-
nějších a já se zde opravdu cítím doma. Obecně si myslím, že Seze-
mice nabízí velmi kvalitní místo k životu, i když to může znít jako fráze. 
Já to tak cítím. Nejen díky občanské vybavenosti, dobře fungující 
samosprávě, ale hlavně díky zájmu a pospolitosti lidí, kteří zde žijí. 
Jsem u vytržení ze všech rodin i jednotlivců, kteří svázali svůj život 
mimo vlastní práci s prací pro ostatní, kteří vytvářejí příležitosti pro 
komunitní život, opírají se o tradice a budují nové, kterým není jedno, 
v čem vyrůstají jejich děti a dožívají jejich rodiče. Obdivuji všechny, 
kteří zde hrají divadlo, zpívají ve sboru, vedou děti ke sportu, uklízí 
s dětmi odpadky, aktivně se zajímají a podílí na rozvoji města, starají 
se o seniory nejen pro vlastní radost a užitek, ale i pro ostatní. Líbí 
se mi provázanost aktivit školky, školy a města. Fascinuje mne, jak 
důležité věci se řeší „u Bezdíčka“. Pro mne malé město má velké 
kouzlo, jsem ráda, když potkávám známé lidi. Jsem šťastná, že mám 
výborné sousedy, to všechno je pro mne důležité a pokud mohu, 
tak k tomu přispěju. Jsem v zastupitelstvu druhé období ve sdružení 
s panem starostou, protože je to dobrý člověk a já mu věřím. Asi 
jsem svoji „kariéru zastupitelky“ nastartovala v SRPŠ J, když chodi-
la má mladší dcera na základní školu, školu mimochodem považuji 
za velmi kvalitní a všem ji doporučuji.

Jsi první ženou ve funkci děkanky Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice.  
Jak vnímáš postavení žen na vedoucích pozicích, 

v politice, vlastně v naší společnosti obecně?
Tak to by bylo na několikastránkový článek J. Nicméně stručně. 
Já se cítím velmi dobře jako žena a nikdy jsem se tím necítila být 
hendikepovaná. Každý člověk má právo se realizovat tak, aby mu 
to vyhovovalo, a nemá se nechat vmanipulovat do role, která mu 
nevyhovuje. Ženy a muži spolu nesoupeří, ale spolupracují, jde jen 
o to nalézt ten správný vzorec. Máme každý jinou genetickou vý-
bavu, to je fakt, který leccos předurčuje, ale velkou výhodou žen je 
ochota ke spolupráci, ke komunikaci. Každá žena, která „přežije“ pu-
bertu svých dětí, je natolik zocelená, že vydrží snad všechno, proto 
se v mnoha oborech naše společnost opírá o dělnou ženu střed-
ního věku. Každopádně bych neviděla nijak dramaticky, že je žen 
ve vedoucích funkcích i politice méně, a určitě bych v tomto ohledu 
nebyla pro pozitivní diskriminaci, vždyť teprve 30 let tady budujeme 
svobodnou společnost a zbavujeme se i předsudků zakořeněných 
ve společnosti před revolucí. Společnost sama toho musí udělat pro 
ženy ještě hodně a ženy pro sebe také, aby se cítily sebevědomější, 
aby je nesvazovala jejich přirozená potřeba péče o rodinu, aby mohly 
pracovat na kratší úvazky a slušně se tím uživily… říkala jsem, že to 
je na dlouho, tak skončím.

Při tvém vytížení je jistě mnoho věcí,  
které nestíháš. Které z nich tě mrzí nejvíc?

Chtěla bych všechno, co dělám, dělat lépe a více. Ale den má oprav-
du jen 24 hodin. Některé věci, které bych chtěla dělat, už prostě 
v tomto životě nestihnu J, s tím jsem se smířila a ani se tedy do nich 
nepouštím. Všechno, co dělám, tak dělám ráda, ale chráním si 
čas pro rodinu, především pro manžela, bez kterého bych to určitě 
všechno nezvládla, rádi cestujeme. Zanedbávám přátele a to je chy-
ba, protože rychle stárneme.

Tradičně se zeptám i tebe, jak relaxuješ  
a „dobíjíš baterky“?

Všechno, co dělám, mne baví, a když z toho mám radost, tak mi vy-
stačí energie docela dlouho. Jinak klasicky mně stačí kvalitní spánek, 
dostatek pohybu venku – každý den potřebuji jít do lesa, pro relaxaci 
hraju volejbal, plavu a občas divoce tančím J. A taky potřebuji ob-
čas vidět film, v němž dobro nad zlem zvítězí, jsem velká fanynka 
Avengers J.

Sám fakt, že si Jana nepřipadá jako výjimečná žena, je důkazem její 
výjimečnosti. Osobně si říkám, že kdyby bylo takových lidiček víc, to 
by se nám krásně žilo.
PS: Avengers (akční filmová série o super hrdinech a hrdinkách) jsou 
vážně nej.

Petra Procházková

Pět otázek Pro…
Výjimečná žena,  
kterou bych Vám dnes  
ráda v této rubrice 
představila, se jmenuje  
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.  
Je zastupitelkou a členkou 
kontrolního výboru  
a jako první žena pracuje 
ve funkci děkanky Fakulty 
zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice. 
Požádala jsem ji o několik 
odpovědí.

Smutná vzpomínka
V  prosinci  minulého  roku  nás  opustila  dlouholetá  členka 
divadelního souboru J. K. Tyl, bývalá paní učitelka zdejší školy, 
paní  Božena Ryšavá.

Jako mladá hrávala různé role zdejších divadelních ochotníků, 
v  pozdějších  letech  působila  (pokud  jí  to  zdravotní  stav 
dovoloval)  jako  neocenitelná  nápověda.  Její  spolehlivost 
a precizní  sledování  textu dodávaly amatérským hercům klid. 
My, kteří  jsme  ji  znali a pracovali  s ní, budeme na „Boženku“ 
rádi a dlouho vzpomínat.

Za divadelní spolek J. K. Tyl, J. D.
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ObnOva tradic – masOpust Opět v sezemicích
„Hospodyně milá / hospodáři milý, říct mi, prosím, zkus, zda je v tuto chvíli zván k Vám masopust?“ 
To byla slova Laufera, který 22. 2. 2020 přebral na tento den od starosty Martina Staňka vládu nad Sezemicemi. Masopust-
ní maškarní průvod se potom vydal na cestu. Podle ohlasů a úsměvů, které byly vidět všude kolem během celého průvodu, 
jsme usoudili, že se akce opravdu povedla. Lidé se sešli, společně zasmáli, pobavili, počasí bylo jako na objednávku.  
Co víc si u takové akce přát. Pro téměř šedesát masek bylo připraveno úžasné pohoštění na sedmnácti skvělých zastáv-
kách. Děkujeme každému, kdo se jakkoliv podílel na organizaci nebo jakkoliv přispěl, a jsme moc rádi, že akce spojila 
skoro všechny spolky našeho města. 

Poděkování patří všem, kdo nás pohostil, kdo se s námi zapojil do průvodu či se na nás přišel podívat. 
Do kasiček se vybralo krásných 22 249 Kč, které nám pomohou uskutečnit další ročník.

Za všechny organizátory Tomáš Dohnanský
Foto Steve Švestka



www.sezemice.cz | 11

PROgRAM PLÁNOVANýCh AKCÍ 2020
Datum/čas Program Místo konání/pořadatel 

8. března
17.00

MDŽ – kulturní odpoledne nejen  
pro ženy

Sál sezemické radnice
Město Sezemice   P

12. března
18:00

Život s vášní čokolády – s historií, 
výrobou i účinky Vás seznámí Ing. 
Marcela krčálová 

Městská knihovna

17. března
18.00

Jak a proč tvořit přírodní zahrady? 
– beseda s lektorkou Mgr. Petrou 
Formánkovou 

Sál sezemické radnice
Město Sezemice

21. března 
20.00

Maškarní taneční zábava s kapelou 
Galileo band

Sál sezemické radnice
Město Sezemice a PPDN   P

27.–28. března 
18.00

Mezinárodní noc s Andersenem – 
akce na podporu dětského čtenářství

Městská knihovna

28. března 
14.00

Vynášení Morany  – rozloučení  
s „paní Zimou“ v zábavném odpoledni

Areál TJ Spartak Sezemice 
Město Sezemice

3. dubna 
19.00

MARIEN v Sezemicích – koncert 
populární folkové skupiny

Sál sezemické radnice
Město Sezemice   P

18. dubna 
19.00

KOULE – divadelní představení 
spolku Temno z Týniště nad Orlicí

Sál sezemické radnice
Město Sezemice   P

26. dubna 
17.00

Chrámový koncert – vystoupení 
v rámci Pardubického hudebního jara

Kostel Nejsvětější Trojice
Město Sezemice   P

30. dubna 
17.00

Tradiční pálení čarodějnic  
– odpolední program pro celou rodinu 
+ večerní zábava sezemických kapel

Areál TJ Spartak Sezemice 
Město Sezemice

10. května 
17.00

Koncert ke Dni matek – hudební 
pásmo nejen pro naše maminky

Sál sezemické radnice
Město Sezemice

5. června
Noc kostelů – celorepubliková 
akce umožňuje navštívit kostel ve 
večerních hodinách

Kostel Nejsvětější Trojice
Město Sezemice

AKCE, KTERé PŘIPRAVUJEME
Datum/čas Program Místo konání/pořadatel 

15. srpna Sezemická lávka

16. srpna Sezemická pouť

17. října 2. Sezemické Vorání

18. října Sezemické posvícení

14. listopadu 6. Sezemické vinobraní

Bližší informace: www. sezemice.cz, facebook – události, média
Václav Trunec – 602 412 764, Petra Procházková – 737 420 924
knihovna@sezemice.cz – P – předprodej
Změna programu vyhrazena.

Město Sezemice srdečně zve  
na vynášení Morany 
Přijďte s námi vyhnat zimu  
a přivítat jaro! 
Celou akci budou opět doprovázet  
folklórní soubory Červánek a Dupák 
sobota 28. 3. 2020 od 14.00 hodin 
Sezemice, areál TJ Spartak a park Mlynářka

Vynášení  Morany

MARIEN
Pardubická skupina Marien patří k nejvýraznějším tvářím současné 
generace žánru folkové, country a trampské hudby.  
Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají 
melodické písně převážně z dílny uznávaného písničkáře a melodika Víti 
Troníčka.  Marien jsou trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění, 
vystupují na předních festivalech i vlastních koncertech po celé republice.

pátek 3. 4. 2020 od 19.00 hod, Sezemice, sál radnice 
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

neděle 8. března 2020
od 17.00 hodin sál sezemické radnice

Vstupné: 50 Kč

K tanci i k poslechu hraje a zpívá skupina CHORUS

MDŽ
nejen pro ženy

Město Sezemice srdečně zve nejen ženy
na tradiční společenský večer plný hudby,  

tance, zpěvu a zajímavých vystoupení

Dovolte mi abych poděkoval všem maskám, spolkům, ale i jednotlivcům, kteří se podíleli na obnově masopustu v Sezemicích. 
Masopust byl i skvěle přijatý všemi obyvateli při průvodu městem. Jídla, pití a zábavy bylo všude více než dost. Věřím, že tato 
obnovená tradice bude další akcí, která se v Sezemicích bude opakovat. Poděkování patří hlavně Tomáši Dohnanskému, který byl 
vlastně strůjcem obnovy této tradice.
Ještě jednou díky všem, byli jste skvělí. Martin Staněk, starosta města

Město Sezemice srdečně zve  
všechny milovníky dobré folkové hudby  
na koncert populární skupiny MARIEN
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Koruna sv. Anežky České ve Vatikánu
Bronzová socha Koruny sv. Anežky České byla společně s šekem 
na 50 000 euro jako pomoc chudým předána 13. listopadu při ge-
nerální audienci papeži Františkovi. Audience se účastnil kardinál 
Dominik Duka s dalšími biskupy, parlamentní delegace, sbory hradní 
stráže prezidenta republiky a policie ČR a sbory mladých z Brna a Ve-
lehradu. Papež za dar na Svatopetrském náměstí poděkoval, biskup 
Jan Vokál s kardinálem Dominikem Dukou osobně přiblížili papeži 
význam této sochy. A svatý otec rozhodl, že bude umístěna v bazilice 
sv. Petra v podzemní kapli svatých patronů Evropy. Nachází se v mís-
tě, kde jsou kořeny naší církve. Úžasný umělecký dar, na kterém se 
svými otisky podíleli všichni dárci, má již své místo, děkujeme vám 
všem, kteří jste se na něm podíleli. Věříme, že nám bude připomínat 
stále živý odkaz obětavé a vznešené královské dcery Anežky Přemy-
slovny a výnos pomůže těm nejpotřebnějším.

Pavel J. Sršeň 
(tiskový mluvčí královéhradecké diecéze)

9. dubna Zelený čtvrtek 
 18.00 hod.  večerní mše na památku Večeře Páně, poté roz-

jímání v Getsemanské zahradě 
10. dubna Velký pátek 
 18.00 hod.  památka Umučení Páně, po skončení velkopáteč-

ních obřadů – křížová cesta městem 

římsKoKAtolicKá fArnost seZemice

11. dubna Bílá sobota 
 9.00–16 hod.  tichá adorace u Božího hrobu 19.00 hod.  

velikonoční vigilie 
12. dubna – neděle 9.30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
13. dubna – pondělí v oktávu velikonočním 9.30 hod. mše svatá

Pozvání k velikonočním bohoslužbám sezemice,  
kostel nejsvětější trojice 

svatý Josef
Svatého Josefa, snoubence Panny Marie a pěstouna Ježíše Krista 
z rodu Davidova, si připomeneme již v předvečer jeho svátku ve stře-
du 18. 3. 2020 v 18 hodin v kapli svatého Josefa v Zámostí. Je ochrán-
cem manželů, rodin, tesařů a řemeslníků a zvláště je patronem dobré 
smrti. Příklad svatého Josefa je pro nás všechny naléhavou výzvou, 
abychom s věrností, prostotou a skromností plnili každodenní svěře-
né úkoly. Abychom si vždy uměli vážit krásy prostého a pracovitého 
života, abychom starostlivě pečovali o svá manželství a s nadšením si 
uvědomovali své velké a nesnadné výchovné poslání.

Děkujeme za dokončení oprav střechy kostela Nejsvětější Trojice, 
za zrestaurované křížky v Zámostí, Lukovně a u Počapel, obnovené 
studny i další památky v našem městě. 
  Pavla Marešová

Dvacátý zázrak tříkrálový
Podobně jako mudrci z východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi a přinesli mu královské dary, při-
nášeli tříkráloví koledníci lidem radostnou zprávu o narození Syna Božího a přání do nového roku. 
Radost z pomoci lidem v nouzi, ze setkání, z dětského zpěvu i z obnovené tradice rozzářila oči dětí 
i dospělých. 
V Sezemicích bylo vykoledováno 28 189 Kč. Ve všech obcích, kde sbírku organizovala Oblastní cha-
rita Pardubice 1 207 054 Kč celkem. V roce 2020 bude největší část výtěžku sbírky použita na vybu-
dování paliativní ambulance Domácího hospice a rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi v nouzi a Služeb pro pěstouny. Jubilejní dvacátá sbírka překonala i loňský rekord, celkem se 
v pokladničkách sešlo přes 130 miliónů korun. 
„Vážím si tradic, které nás v dnešní nestabilní době pojí s dědictvím po předcích. Naše společnost 
se tříkrálovou sbírkou jaksi zlidšťuje a prosvětluje, pokud nemyslíme jen na sebe a hledáme cesty 
k druhým,“ řekl o sbírce PhDr. Petr Prinz ředitel charity Olomouc.
Děkujeme všem koledníkům, organizátorům, dárcům i Vám všem za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.
http://pardubice.charita.cz/

Pavla Marešová

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Požehnanou dobu postní  
a Velikonoce přeje P. Mariusz Łuczyszyn 
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Sport

Sportovně střelecký klub Sezemice
Vlastně je to už vloni, co se těsně před vánočními svátky 21.12.– 22.12. 
2019 pořádaly na sezemické střelnici dvoudenní závody „velká cena 
sezemic“. První den si odstříleli své disciplíny pistoláři. Ve veteránské 
kategorii si F. Čihák vystřílel slušné 3. místo a v ženské 
S. Kišáková místo čtvrté. I náš pistolářský dorost se snažil. S. Špaček 
obsadil druhou příčku, L. Marková třetí, pátou J. Janků. Dále se umístili 
J. Patřičný, S. Krystýnková a F. Vojtěch. Druhý den se přihnala se svým 
střeleckým nádobíčkem „puškařská elita“. Oproti skromnému vyba-
vení pistolářů si puškaři táhnou velké „bágly“ na kolečkách a dlouhé 
„futrály“ nebo kufry se zbraní. A tak jich najednou bylo všude plno. 
V neděli se nám výsledkově dařilo ve všech kategoriích. V dorostu se 
prostřílela na nejvyšší příčku N. Licková. Druhou obsadila Tmejová E., 
čtvrtou Hrubešová K., pátou Svobodová M. a šestou Müllerová M. 
V ženské kategorii si vystřílela A. Zrůstová 2. místo, třetí K. Procház-
ková a čtvrté S. Kišáková. V mužích byl třetí J. Novák a čtvrtý J. Puh-
lovský. Náš aktivní devadesátiletý veterán Čech J. obsadil bronzovou 
příčku. Naše tři dvoučlenná družstva v disciplíně MIX nedala nikomu 
jinému šanci a obsadila první tři medailové posty. A pak jsme konečně 
vyhlásili klid zbraním a mohli si užívat vánoční svátky. Ten klid, ale ne-
trval dlouho. Hned první den nového roku jsme se tradičně sešli a od-
stříleli si „Novoroční střelby“. Je to asi velká náhoda, ale letošními 
vítězi novoročních závodů se stali manželé – Lída a František Čihákovi. 
Takže si navzájem mohli potřást pravicí a zapít vítězství. A už se na nás 
hrnou další závody. 
V sobotu 11. 1. 2020 „velká cena brna“. Na brněnskou střelnici se 
sjeli závodníci z celé Moravy, takže naši byli jakoby „střelečtí vetřelci 
z Čech“. Ale dopadlo to dobře a přivezli si 2x 1. místo, 1x 2. místo  
a 1x 4. místo.
Další sobota 18.1. 2020 „Třešťská diabolka“. Třešť je známá svými 
betlémy. Naši tři pistoláři a sedm puškařů se ale nepřijelo jimi kochat, 
nýbrž závodit. V pušce si na první příčku vystoupili J. Novák a K. Hru- 
bešová. Na druhou S. Kišáková a dále J. Puhlovský, M. Müllerová,  
M. Svobodová, J. Čech. V pistoli si vystříleli první místa S. Špaček  
a S. Kišáková, druhé L. Marková a šesté J. Janků.
V sobotu 25.1. 2020 „zimní cena Kolína“. Tyto závody pořádané v ne-
tradičním prostředí – CO krytu, mají velice dobrou úroveň a rádi na ně 
jezdíme. Musíme se však pořádně ustrojit, neboť v krytu se netopí a je 
v něm tudíž zima. Ale střelci přece něco vydrží, né? Na zkušenou jsme 
vzali i ty nejmladší, aby se více otrkali v jiném prostředí a seznámili se se 
svými protivníky. Nejlepší výsledek nastřílel ve VzPu 30 ran vleže do 12ti  
let L. Valenta. Ten se stále držel na 3. místě, ale k jeho velké smůle 
ho poslední směna odsunula na místo sedmé, (účast 37 závodníků  
– 7. směn). Další Valenta, ale Kryštof, obsadil místo jedenácté, L. Va-
rečka třiadvacáté, V. Kovařík osmadvacáté. Nejmladší náš účastník  
O. Varečka byl pětatřicátý. 
Ve stejné disciplíně, ale do 14 ti let si nastřílel výborný výsledek Jozíf F., 
ale stačil mu jen na čtrnácté místo. Brett M. byl dvaadvacátý (účast 44 
závodníků). Medailové 2. místo si zajistila v dorostu N. Licková. Za něj 
byla odměněna pohárem, medailí a diplomem. Osmé místo si vystřílela 
K. Hrubešová. Závodily i M. Müllerová a M. Svobodová. V mužské ka-
tegorii získal třetí bronzové medailové místo J. Novák a čtvrtý skončil  
J. Puhlovský. Samozřejmě i Jakub získal pohár, medaili a diplom.

ROZPIS CVIČENÍ od 1. ledna 2020

Oddíl Den / hodina Cvičitel

Rodiče a děti 2–3 roky čtvrtek 10.40–11.20 A. Knytlová

Rodiče a děti 3–6 let čtvrtek 17.00–18.00 T. Srazilová

Dívky od 6 let
pondělí 17.00–18.30 A. Remešová

čtvrtek 17.00–18.00 A. Foglová

Chlapci od 6 let pátek 17.00–18.30 J. Remeš

Ženy  
a dívky

P-class pondělí 18.30–19.30 R. Málková

Bodyform středa 19.30–20.30
E. Kunátová- 
-Holečková

Zadek / břicho čtvrtek 19.30–20.30
I. Moravcová 
M. Ptáčková

Dance AE – pokročilé dívky 
10–14 let pátek 18.00–19.00 M. Ptáčková

Zdravotní cvičení úterý 19.00–20.00 M. Ptáčková

Relaxační cvičení úterý a pátek 17.00–18.00 J. Levinská

Muži mladší úterý a pátek 20.00–21.00 P. Vlasák

Muži starší pátek 19.00–20.00 M. Valenta

Karate dívky a chlapci středa 18.00–19.30 M. Mojžíšek

Karate dospělí čtvrtek 19.30–20.30 M. Mojžíšek

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

Třetí kolo v Chrasti bylo vyhlášeno jako krajský přebor. Medaile a diplo-
my si převzali krajští přeborníci, mimo jiné i naši: Čihák F., Puhlovský J.,  
Zrůstová A. a jedno naše tříčlenné družstvo. A už máme odstřílená  
4 kola v Týništi i v Chrasti a pomalu se přibližujeme do finále těchto 
závodů. Zúčastnili jsme se i slavnostního oceňování nejlepších sportov-
ních talentů Sezemic. Za střelecký klub převzali ocenění A. Zrůstová,  
J. Puhlovský a S. Špaček.

 L. Čiháková, ČSS, z.s. SSK Sezemice

Sport pro všechny
V sobotu 25. ledna se pro žactvo uskutečnila soutěž v zimním čtyřboji 
– šplh na tyči, člunkový běh, skok z místa a hod na basketbalový koš.  
Z celkového počtu 106 závodníků z Pardubického kraje se z  našeho 
oddílu soutěže zúčastnilo 6 mladých závodníků. V kategorii mladší žá-
kyně I. závodila Lada Čeloudová a Sofie Kuclerová, která se umístila 
na krásném 2. místě. Karolíně Janečkové v kategorii mladší žákyně II. 
uniklo jen o bod třetí místo. V kategorii starší žákyně I. Olga Keřková 
skončila na 7. místě a Tereza Šafářová na 10. místě. Za mladší žáky I.  
Ondřej Keřka se umístil na 11. místě. Nejlepší umístění v doplňkové 
soutěži počet přeskoků přes švihadlo za 30 vteřin měla Sofie Kuclerová 
a to 1. místo. Olga Keřková byla 4., Tereza Šafářová 5., Lada Čeloudo-
vá 6., Karolína Janečková 8. a Ondřej Keřka 6.

Za SPV Anna Remešová
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Kanoistický klub Prosport Sezemice
Nový rok zahájili kanoisté Prosportu Sezemice jako již tradičně týden-
ním soustředěním v Krkonoších. Přestože se závodníci potýkali nejen 
s chřipkovou epidemií, ale také s nepříliš kvalitními sněhovými pod-
mínkami, naběhali  na lyžích během týdenního soustředění spoustu 
cenných kilometrů. Nechyběly ani měřené úseky a oblíbené kopečky. 
Motivací pro co nejlepší výkony byla jistě i přítomnost dvou olympij-
ských medailistů Martina Doktora a Daniela Havla. Ubytování v penzio-
nu Horské Zátiší, který se nachází v těsné blízkosti běžeckých tratí, je již 
osvědčené. Místní výborná kuchyně opět nezklamala. Závodníci využili 
také místní saunu a bazén k relaxaci po náročném tréninku. Tělocvičnu 
zase pro proložení běžeckých tréninků posilováním, ať už s činkami, 
nebo s vlastní vahou. Volný den část týmu podnikla výlet do Špindlero-
va Mlýna. Soustředění se zúčastnily také tři nejmladší členky a budoucí 
závodnice Lily a Malvínka Havlovy a Michalka Hubíková, která zde osla-
vila své první narozeniny.
Nyní již závodníci napjatě očekávají příchod jara, aby mohli opět po zimě 
oprášit kánoe a kajaky a vyrazit na vodu.

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

TJ SPARTAK Sezemice – jaro 2020
Datum Den Čas  A tým Čas mladší žáci Čas U11 Čas U9

21. 3. SO 10:15 Dříteč

22. 3. NE 15:00 Ostřešany

25. 3. ST 17:00 Moravany/Dašice B 17:00 holice B

28. 3. SO 15:30 Bukovka

1. 4. ST 17:00 Mikulovice

4. 4. SO 10:15 Rosice nad Labem

5. 4. NE 15:30 Rohoznice

8. 4. ST 16:00 Býšť

11. 4. SO 10:15 Býšť

12. 4. NE 16:00 Přelouč B

13. 4. PO 17:00 Býšť

15. 4. ST 17:00 Mnětice

18. 4. SO 10:15 Nemošice B

19. 4. NE 16:00 Chvojenec A

20. 4. PO 17:00 Opatovice/Libišany 17:00 Staré Hradiště

26. 4. NE 16:30 Moravany B

27. 4. PO 17:00 Roveň

29. 4. ST 17:00 FK PCE dívky

2. 5. SO 14:00 Starý Máteřov A

6. 5. ST 17:00 Staré Hradiště

7. 5. ČT 17:00 Nemošice B

10. 5. NE 17:00 Křičeň

11. 5. PO 17:00 horní Ředice

13. 5. ST 17:00 horní Ředice/Chvojenec

16. 5. SO 17:00 Nemošice A

18. 5. PO 17:00 Paramo Pardubice

24. 5. NE 17:00 Mikulovice 10:00 Dříteč

27. 5. ST 17:00 Roveň

30. 5. SO 10:15 Roveň

31. 5. NE 11:30 Dříteč

1. 6. PO 17:00 Nemošice B

3. 6. ST 17:00 AFK SKP PCE

7. 6. NE 17:00 Újezd A

10. 6. ST 17:00 Holice B

11. 6. ČT 17:00 Mikulovice

13. 6. SO 17:00 Dříteč

Tučně – Sezemice doma
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Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti  
města Sezemice upozorňuje občany, že provede

Humanitární sbírku
v sobotu 25. dubna 2020 od 7.00 do 14.00 hodin
v kulturním sále, Husovo náměstí 790, sezemice

sbírka:
•  oblečení letního a zimního – dětského, dámského, pánského 

(pouze čistého a neroztrhaného)
•  lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek
•  peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
•  domácích potřeb – nádobí bílého, černého, skleniček 

(pouze nepoškozené)
•  hraček (pouze funkčních)

Bližší informace podá paní Karlová, telefon 607 757 432

Specializovaná diagnostika a terapie  
v oboru dermatologie
Vyšetření znamének - digitální dermatoskop

Dermatochirurgie - odstranění znamének

Gynekologie a andrologie laserová 
a estetická, laserová ošetření

Lymfologické centrum - lymfatické masáže

Podologické centrum - medicinální pedikúra

Vlasová poradna 

Laserová medicína

Estetická medicína

Naše služby:

Nově na adrese 
Popkovická 1340, Pardubice 

JSME CENTRUM PREVENTIVNÍ 
DERMATOVENEROLOGIE, 
LASEROVÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY

+ 420 602 209 208
www.homea.cz

Společnost  
realtime technologies s. r. o.  
hledá do svých řad  
zaměstnance na pozice:

tECHnik VÝrObY (slabOprOud):
 •  požadujeme vzdělání v elektro oblasti  

(zkušenosti s pájením plošných spojů)
 •  počítačové dovednosti
 •  manuální zručnost
 •  trestní bezúhonnost
 •  Ř.P. skupiny B
manipulant VÝrObY:
 •  požadujeme samostatnost a schopnost učit se
 •  počítačové dovednosti
 •  manuální zručnost
 •  trestní bezúhonnost
 •  Ř.P. skupiny B
 •  průkaz na VZV výhodou

místo výkonu práce: Veská 75, Sezemice  
Zájemci o práci zasílejte své životopisy na adresu:  
vpohlova@realtimetec.cz, tel: +420 702 220 458


