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Milí spoluobčané a spolubojovníci 
s koronavirem COVID - 19

Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků i našeho 
městského rozhlasu, tak z důvodu narůstajícího 
počtu osob nakažených koronavirem a s cílem zastavit 
tento nepříznivý trend, vláda vyhlásila nouzový stav 
a omezení volného pohybu osob. 

I my jsme přijali některá opatření a kontrolujeme 
dodržování zákazu pohybu osob v zastavěném území 
města, ve veřejně přístupných budovách a v obchodech 
bez zakrytých úst a nosu.

Jedním z hlavních a důležitých opatření je omezení 
mezilidských kontaktů na minimum. Proto jsem rád, 
že po výzvách občané našeho města omezili pohyb 
na veřejnosti a kontakt s jinými lidmi. Lidé mohou chodit 
do práce, na nákup a k lékaři, jinak se však většinou 
zdržují doma. Návštěvy zařízení (obchody, úřady, pošta, 
lékaři atd.), které jsou pro veřejnost otevřené, důsledně 
zvažujte a pokud to není nutné, návštěvu odložte.  
Při pobytu v těchto zařízeních buďte ohleduplní 
k personálu a nechoďte tam, pokud nejste zcela zdraví. 
Zároveň je nutné dodržovat odstupovou vzdálenost,  
která by měla být min. 2 metry. 

Někteří z Vás vnímají přijatá opatření jako nadbytečná, 
zbytečná, velmi omezující. Nikomu však nedoporučuji 
vyhlášená nařízení obcházet a podceňovat situaci. Přijatá 
opatření nejsou samoúčelná a vycházejí ze zkušeností 
jiných zemí. Musíme všichni být zodpovědní a přizpůsobit 
své chování krizovému stavu, byť za cenu dočasné ztráty 
svého komfortu, na který jsme byli dosud zvyklí.

Dalším základním pravidlem prevence infekce 
koronaviru, které může snadno dodržovat každý z nás, 
je mytí rukou a používání dezinfekčních přípravků. 
Ruce si myjte často a pečlivě mýdlem a vodou po dobu 
nejméně 30 sekund. Pokud není mýdlo a voda dostupné, 
můžeme použít dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. 
Neumytýma rukama se nedotýkejte očí, nosu a úst, tj. 
míst, kterými se může virus dostat do našeho těla.

Nejrizikovější skupinou jsou senioři. Seniorům i nadále 
doporučuji, aby zůstávali doma a z bytu nevycházeli, 
když to není nezbytně nutné. Pokud potřebujete nakoupit 
potraviny, vyzvednout léky a nemáte nikoho z rodiny 
či z blízkého okolí, kdo by Vám pomohl, kontaktujte 
městský úřad (telefon 466 741 011). Pracovníci úřadu 
Vám poradí nebo pomohou vzniklou situaci řešit.

Můžete samozřejmě kontaktovat i mě na telefonním  
čísle 606 660 237 a to i mimo pracovní dny.

Chtěl bych Vám poděkovat, že až na pár výjimek 
dodržujete nastavená pravidla, nosíte roušky  
a podstatně jste omezili i pohyb po Sezemicích, za což  
si Vás vážím a chválím Vás. 

Věřím, že většina z Vás situaci chápe, nejdůležitější je 
chránit sebe, svou rodinu a být ohleduplný k ostatním 
spoluobčanům, protože zdraví je přeci nejdůležitější věc, 
kterou máme. Hlavně nepodléhejme panice a udržujme 
si veselou mysl.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do pomoci našim spoluobčanům. 
Největší dík patří všem, kdo našili roušky pro naše 
spoluobčany a tím vlastně pomohli nahradit scházející 
ochranné prostředky, které na našem trhu v té chvíli 
chyběly a vlastně chybí stále. Nemalý dík patří i firmám, 
které nás podpořily finančně. Za jejich peníze byla 
nakoupena dezinfekce pro starší občany a dezinfekce 
na plošnou ochranu autobusových zastávek, dětských 
hřišť a sportovišť.

Ještě jednou díky všem.  
Jste skvělí…, jsme tu pro Vás…

Váš starosta, Martin Staněk

Důležitá telefonní čísla:
• Město Sezemice – 466 741 011
• Starosta Martin Staněk – 606 660 237
• Městská policie – 602 413 250
•  ZŠ Sezemice – školní psycholog  

– Mgr. Jana Pinkasová – 775 931 638
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Jednání krizového štábu města 
Sezemice dne 8. 4. 2020
Dne 8. dubna 2020 se sešel krizový štáb města Sezemice, aby vyhodno-
til aktuální stav s ohledem na informace, které vydala vláda České repu-
bliky dne 6. dubna 2020 usnesením č. 387 o přijetí krizového opatření. 
11. Informace o přijetí usnesení jsou volně dostupné na www.vlada.cz 
12.  Město Sezemice vybavilo seniory z Domů pečovatelské služby 

a seniory nad 65 let v obcích jednorázovými ústenkami, látkovými 
rouškami, dezinfekcemi a rukavicemi (Ze státních zásob jsme zatím 
dostali pro seniory 1000 ks jednorázových ústenek a 80 l dezinfek-
ce. Dalších 40 l desinfekce dostalo město coby dar od Hospitální 
nadace F. A. hraběte Sporcka v Kuksu). 

12.  Velké poděkování patří všem, kteří se podílejí na šití látkových rou-
šek nejen pro své potřeby. V případě, že jsou mezi občany ti, kteří 
roušky ještě potřebují, ať se obrátí na vedení města a roušky jim 
budou předány. 

13.  S účinností od 11. března 2020 je uzavřena základní škola a s účin-
ností od 16. března 2020 všechna oddělení Mateřské školy Pohád-
ka Sezemice. Práce a výuka s dětmi probíhá prostřednictvím inter-
netu, případně přebíráním pracovních materiálů osobně ve škole.

14.  S účinností od 23. března 2020 je přerušen provoz školní jídelny 
včetně obědů pro seniory.

15.  Možnost odběru jídel z okénka nebo formou rozvozu probíhá v řadě 
restauračních provozoven. Seznam byl zveřejněn.

16.  Od 16. března 2020 je zakázán vstup na vnitřní sportoviště. Využívá-
ní venkovních sportovišť je možné za dodržení podmínek specifi ko-
vaných v rámci předpisů vydaných vládou ČR ze dne 6. dubna 2020.

17.  Rada města Sezemice dne 8. dubna 2020 rozhodla o prominutí 
nájmů nájemcům podnikajícím v zařízeních města Sezemice za mě-
síce březen a duben 2020.

18.  Rada města Sezemice dne 8. dubna 2020 rozhodla s ohledem 
na aktuální nouzový stav o zrušení všech sportovních a kulturních 
akcí na území města Sezemice a přisloučených obcí minimálně 
do konce května 2020. 

19.  Městský úřad Sezemice pracuje pro veřejnost v omezeném reži-
mu, pokud možno telefonicky a prostřednictvím internetu s tím, že 
po předběžné domluvě je možné domluvit i osobní jednání. Platby 
jsou prováděny pouze bezhotovostním stykem s tím, že splatnost je 
prodloužena do konce května 2020.

10.  Městská policie Sezemice informovala krizový štáb o bezpečnosti 
ve městě a v přisloučených obcích. V období vyhlášení nouzového 
stavu bylo řešeno několik případů porušení vládního nařízení, zejmé-
na v případě nepoužívání ochranných roušek na veřejnosti. Aktuální 
vládní nařízení nyní sice zmírňují některá opatření, ale i přesto prosí-
me o dodržování nošení roušek na veřejnosti. 

11.  Město Sezemice stále nabízí pomoc sezemickým občanům, kteří 
mají nařízenou karanténu, nemají se na koho obrátit nebo potřebují 
poradit v nelehké životní situaci. 

11.  Kontakt – 466 741 011, 606 660 237 – starosta města Martin Sta-
něk, rada města – www.sezemice.cz nebo mesto@sezemice.cz.

12.  V případě další pomoci byla zveřejněna telefonní čísla, na která se 
občané mohou obrátit. 

V Sezemicích dne 8. dubna 2020
Rada města Sezemice

Narozeníček

Zprávy z radnice

Odpady TKO
DŮLEŽiTÉ UPoZoRNěNÍ PRo oBČANY ZAPoJENÉ 
Do PYTLoVÉho SVoZU
V rámci projektu „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS 
ve městě Sezemice“ budou stávající čárové kódy na sběr tříděného 
odpadu nahrazeny QR kódy.
První svoz s QR kódy proběhne 29. a 30. 04. 2020. Od dubna také 
bude probíhat pytlový svoz, dva dny v měsíci. Vždy poslední středu 
v měsíci (Sezemice) a následující den 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.  

Kdo ještě nemá QR kódy, je možné o ně zažádat na tel. (466 741 021) 
nebo emailem (spravamajetku@sezemice.cz), a budou Vám doručeny 
poštou. Stávající čárové kódy platily do března, již je nelepte, nebudou 
načteny. Pytle s tříděným odpadem jsou odvezeny i bez kódu!

iNFoRMACE K PYTLoVÉMU SVoZU
Za každý odevzdaný pytel s odpadem lze získat 5 bodů, přičemž 
každý získaný bod představuje částku ve výši 1 Kč, sleva je max. 
do výše 180 Kč na jednoho poplatníka, přičemž sleva nebo načtení či 
dopsání pytle je nenárokové! Pytlový svoz je myšlen jako bonus, kdy 
Vám je odpad odvezen přímo od domu.
Do pytlového svozu se může zapojit každý občan s trvalým poby-
tem na území města Sezemice nebo občan, který vlastní nemovitost 
na území města Sezemice.
Pytle musí být zabezpečeny před vysypáním (zavázané provázkem, 
přelepené páskou apod.) Kartónové obaly je nutno svázat nebo jinak 
spojit do větších celků. Pytle, které nebudou svázány, budou odvezeny 
bez načtení kódů. Rozmohl se nešvar, že občané dávají ven pytle ne-
zavázané, což velmi stěžuje práci technické skupině.
Kódy se umísťují na hladkou plochu, nesmějí být přetržené nebo na-
lepené s přehybem. V případě, že se nepodaří kód nalepit dobře, od-
straňte ho a nalepte jiný. Při nečitelném kódu není možné připsat body.
Zaznamenali jsme, že pro vidinu větší slevy dochází u občanů k šeredě-
ní s pytli, a proto Vás žádáme, neplýtvejte s nimi, dostáváte je zdarma 
a my za ně platíme nemalé peníze.
Pytel s plastem musí být plný, obsahovat nejméně 2 kg vytříděných 
plastů.
Pytel s tetrapakem musí být plný a obsahovat nejméně 2 kg vytřídě-
ných tetrapaků. Pytle, které nesplňují množství obsahu, budou odveze-
ny bez načtení kódů.
Pytel s papírem musí být plný a obsahovat nejméně 10 kg papíru.
Dále jsme zaznamenali, že se do pytlů likviduje odpad, který vzniká při 
podnikatelské činnosti, což je nepřípustné! Pytle nebudou odvezeny 
a nebudou dány nové pytle a dotyčná osoba bude vyzvána k podání 
vysvětlení. 
Každý občan bude mít přiřazen svůj QR kód, a pokud se přihlásí 
na našich webových stránkách města do portálu občana, může si 
ověřit aktuální bodový stav. QR kód nám zároveň umožňuje zpětně 
zkontrolovat kvalitu třídění a při porušení kázně Vás můžeme upozornit 
na zjištěné nedostatky.
Do papíru nepatří: uhlový a voskovaný papír, mastný papír (např. kra-
bice od pizzy), ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, použité pa-
pírové a vlhčené kapesníky, ručníky, pleny, pytle od stavebních hmot 
(cement, vápno, lepidlo).
Do plastů nepatří: obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, che-
mikálie, barvy apod.), podlahová krytina (linoleum), gumové výrobky, 
části motorových vozidel, molitan, vata, platíčka od léků, stavební hmo-
ty (hadice, PUR pěna, perlinka), obuv, jednorázové injekce, zubní kar-
táčky a pasty, nafukovací bazény, textilní tkaniny, elektrické spotřebiče. 
Toto všechno + směsný komunální odpad ve vašich pytlích nacházíme!
Do tetrapaků nepatří: sklo a plechovky
Při zjištění nevhodného odpadu po vysypání obsahu pytlů na třídičce 
budou body za odpad odečteny a původce bude upozorněn na špatné 
třídění.
Ti, kdo nechtějí třídit do pytlů, mohou využívat stávající kontejnery 
na tříděné složky komunálního odpadu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří poctivě 
třídí komunální odpady. Snažíme se motivovat i ty ostatní, aby s třídě-
ním odpadů co nejdříve začali a udělali maximum pro životní prostředí 
a čistotu našeho města.

Odbor správy majetku a životního prostředí

Listopad 2019:   Jakub Voženílek

Redakce přeje dětičkám hodně 
zdraví, lásky a štěstí. 
Rodiče poskytli písemný souhlas 
s uveřejněním osobních údajů svého děťátka 
na matrice Městského úřadu Sezemice.
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• Městský úřad v Sezemicích od 20. dubna 2020 bude opět 
pro veřejnost otevřen. Úřední hodiny budou v pondělí a stře-
du od 8.00 do 17.00 hodin. V ostatní dny bude úřad uzavřen. 

• Czech POINT je otevřen denně. Pro případ, kdy bude úřad 
pro veřejnost uzavřen, je u hlavních dveří budovy Městského 
úřadu Sezemice pro žadatele o Czech Point umístěn zvonek. 
Po zazvonění vyčkejte příchodu pracovnice úřadu.

• Návštěvy na úřadě budou možné pouze za dodržení hygie-
nických opatření návštěvníka (zakrytá ústa i nos). V jednu chví-
li bude odbaven pouze jeden klient.

• Žádáme veřejnost, aby v maximální míře využívala elek-
tronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu (viz kontakty 
na www.sezemice.cz) nebo datové schránky úřadu (aktb28e). 

• Osobní návštěvu úřadu volte pouze v neodkladné záležitos-
ti, případně po předchozí telefonické domluvě s příslušným 
úředníkem. 

• Zdvořile žádáme všechny občany o trpělivost a pochopení 
opatření v souvislosti s nákazou koronavirem v ČR.

Restaurační zařízení jsou v těchto týdnech v rámci vládních opat-
ření jednou z nejvíce postižených oblastí. Není tomu jinak ani v Se-
zemicích. Restaurace ale nezahálí a nabízejí i v této době zajímavé 
služby s možností dovozu až domů. 

Bavorský dvůr
V této restauraci si můžete objednat z denního menu, nebo 
z mimořádného jídelního lístku, které najdete na www. a fb. Jíd-
la Vám dají s sebou nebo přivezou až k vám domů. Rozvoz jídel 
a pití je možný při objednávce nad 250 Kč, maximálně do 10 km  
od 11.00do 20.00 h. (Možnost individuální domluvy). Telefon pro 
rozvoz – 602 492 700 nebo 466 930 257.
Restaurace Bavorský dvůr se také rozhodla vařit a rozvá-
žet obědy zdarma pro IZS v Pardubicích. To vše ve spolupráci  
s Heineken ČR, který dodá veškeré nealkoholické nápoje. Vytvo- 
řili proto transparentní účet, přispět libovolnou částkou může-
te na nákup surovin a obalových materiálů a tím můžete pod-
pořit naše hrdiny i Vy! Transparentní účet: 5767484349/0800.  
Děkujeme, vážíme si Vaši pomoci.

sezemický dům
Restaurace nabízí jídla s sebou z denního menu ve všední dny 
v čase 10.45–13.00 hodin. Objednávat můžete na telefonu 
466 930 009. Podrobnosti na www.sezemickydum.cz nebo fb. 
Také můžete využít aktuální menu, nebo mražená jídla z Dobré 
kantýny Černá za Bory. Tato jídla Vám mohou dovést při odběru 
5 ks a více. Telefon 730 891 998. Podrobnosti na www.dobrakan-
tyna.cz nebo fb.

Hospoda U LaBUtě
Vydá jídlo s sebou z okénka v čase 11.00–13.00 hodin. Nabízí 
možnost dovozu obědů k Vám domů nebo do práce. Při nárazo-
vých objednávkách platí ceny dle jídelního lístku a při objednání 
na celý měsíc se platí dopředu 1700 Kč a vybírají se jídla z denní-
ho menu, v ceně je polévka, krabička i doprava. Bližší informace 
na tel. 731 479 801 nebo na místě.

restaUrace anežka
Vydá jídlo s sebou z okénka v čase 11.00–13.00 hodin. Zajišťuje 
také stravování pro seniory místo školní jídelny, za stejných podmí-
nek, které platí v prázdninovém režimu. Informace na:
www.restauraceanezka.wz.cz nebo na telefonu 739 085 865.

pivnice U BLažků
Vydá jídlo s sebou z okénka v čase 11.00–13.00 hodin. Více infor-
mací na telefonu 775 221 340 nebo na fb.

restaUrace naprosekU
Nabízí teplé i studené nápoje z okénka s sebou, dále pak domá-
cí zmrzlinu různých druhů, každý všední den 15.00–18.00 hodin, 
o víkendu 14.00–17.00 hodin, po dohodě možný i závoz. Objed-
návky na telefonu 776 441 188. Malý dáreček pro vás - roušky 
z domácí dílny paní majitelky.

vinotéka U kristLa
Nabízí různé druhy vín s sebou každý den 14.00–19.00 hodin 
a také rozvoz zdarma až k Vám domů. Telefon 722 941 485, infor-
mace www.ukrista.cz.

Nabídky restauračních provozoven pro Vás

Roušky všeho druhu od rouškových andělů – mapa

Legenda k mapě rouškových plotů 
Rouškový plot – před lékárnou
Rouškový plot – Masarykova 254
Rouškový plot – Masarykova 553
Rouškový plot – Kladina 40
Rouškový plot – Pardubická 459
Roušková provozovna – Masarykova 343
Rouškový plot – Masarykova 665
Rouškový plot – Na Jízdárně 420
Rouškový plot – Dukelská 82
Rouškový plot – Na Vrchách 199
Rouškový plot – Tyršovo náměstí 28

Život plný otazníků
Ano, tak by se dal teď nazvat život každého z nás. Před pár týdny 
se nám všem život změnil, najednou jsme byli paralyzováni nečekanou 
pandemií. Museli jsme se zastavit, museli jsme začít nosit roušky, zůstat 
se svými dětmi doma, v rámci možností se izolovat od svých seniorů... 
Stav, který nastal, se dá velmi těžko k čemukoliv přirovnat. Při komuni-
kaci se seniory zjišťujete, jak moc je tato situace zasáhla. Většina z nich 
říká, že čeho se za svého života dočkala. Pravda, to nikdo z nás, ale 
když těm starším připomenete období válečné, najednou si uvědomí, 
že dnešní stav se s tím válečným naštěstí nedá srovnat. Nedostatek 
potravin, žití v neustálém strachu o sebe a své blízké... Dnes naše seni-
ory prosíme, aby zůstali doma, nákupy a léky jim přineseme, mají klid si 
přečíst knihu, dívat se na TV, případně jít na zahrádku nebo na krátkou 
procházku. Bohužel, nejen senioři, ale my všichni se musíme snažit 
tyto dny a týdny přežít. Věříme, že většina z vás má své blízké, přátele, 
kamarády a dobré sousedy, kteří jsou pro vás vždy nablízku. Bohužel 
doba je taková a bude si vybírat daň v podobě špatných psychických 
stavů, potíží finančních a vztahových. Existuje řada kontaktních tele-
fonních čísel, na která se můžete v případě potřeby obrátit. Důležitá 
je v první řadě ale komunikace – v rodině, mezi přáteli, sousedy. Zvykli 
jsme si z různých důvodů nepouštět si cizí lidi do svých životů. To je 
v pořádku. Naučme se ale v těchto dnech pouštět své okolí do svých 
srdcí. Nebojme se zvednout telefon a požádat o pomoc, nebojme se 
zazvonit třeba jen tak na svého souseda, jestli něco nepotřebuje. Když 
nic jiného, tak mu uděláte radost a získáte větší důvěru pro další ko-
munikaci mezi vámi do budoucna. Ano, doba je jiná, je nepředvídatelná 
a otazníky o budoucnosti jsou v nás a ještě dlouho budou. Společně 
pojďme tuto dobu překonat, pojďme si být zase o trochu bližší a raduj-
me se zase i z těch nejmenších maličkostí života. 

Majka Schillerová
radní města Sezemice

Úřední hodiny pro veřejnost

Kde všude se v Sezemicích pomáhá
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Základní škola
Naposledy jsme se s informacemi z naší základní školy přihlásili na za-
čátku února. Děti si po pololetním vysvědčení odpočinuly o jarních 
prázdninách a potom je čekalo ve škole mnoho akcí. Plavecký výcvik, 
Soptíkovo lyžování, představení Divadla Slunečnice, program Pardu-
bické filharmonie Baroko pro oko, Veselé zoubky se studentkami sto-
matologie na prvním stupni, exkurze páťáků do hvězdárny, turnaje v ša-
chu a vybíjené, soutěž v uměleckém přednesu, okresní kolo olympiády 
ze zeměpisu, tvůrčí dílna pro osmáky ve Stavovském divadle a anglický 
program s rodilým mluvčím.
I ve družině bylo živo. Na návštěvu přijeli papoušci, konala se výprava 
do pardubického kina Cinestar a děti se vyřádily na diskotéce v karne-
valových maskách.
A najednou se ze školního rozhlasu ozvalo: Na základě rozhodnutí vlá-
dy bude ZŠ Sezemice pro žáky uzavřena od 11. 3. 2020 až do odvo-
lání. Nejdříve panovala u žáků velká radost, ale jak je to nyní? Školní 
svět se obrátil vzhůru nohama a začalo distanční vzdělávání. Zvykat si 
museli všichni zúčastnění. Učitelé, žáci i rodiče. Máme za sebou první 
čtyři týdny. K distančnímu vzdělávání využívá naše škola několik nástro-
jů. První stupeň komunikuje pomocí e-mailů a telefonů na rodiče, druhý 
stupeň využívá navíc aplikaci Bakaláři, žákovské školní e-maily založe-
né na Google Suite a virtuální učebnu (Google classroom).
Ač je tato doba složitá, může přinést i leccos pozitivního. Třeba naučí 
děti větší zodpovědnosti a samostatnosti, více si užijí blízkost a komu-
nikaci s rodiči, nebo si třeba uvědomí, že i školní prostředí jim může 
chybět. Že škola patří do jejich života nejen kvůli vzdělávání, ale i setká-
vání s vyučujícími, vychovatelkami, spolužáky, přestávkovým aktivitám 
i obědu ve školní jídelně. Že když ve škole dávají pozor, tak jejich domá-
cí práce je mnohem jednodušší.
Pokud by žáci nebo rodiče potřebovali konzultaci se školní psycholož-
kou Mgr. Janou Pinkasovou, mohou využít telefonický kontakt, aplika-
ce skype a hangouts či napsat e-mail. Informace o současném stavu 
a rady, jak se udržet v psychické pohodě, uspořádat si domácí výuku 
a jiné, můžete načerpat i na její on-line nástěnce https://cs.padlet.com/
pinkasova_psycholog.

Jiný bude i letošní zápis do prvních tříd. Zápis k povinné školní docház-
ce proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti 
dětí ve škole. Zákonný zástupce dítěte doručí do školy žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání v době od 1. 4. do 30. 4. 2020, nejlépe 
datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo 
osobně – to však pouze ve dnech 29. 4. a 30. 4. od 14 do 18 hodin  
vhozením vyplněné žádosti do urny ve vestibulu školy. Veškeré další 
informace, včetně informací k žádosti o odklad školní docházky, nalez-
nete na webových stránkách školy.
Kancelář školy je v této době otevřena ve dnech pondělí, středa, pátek 
od 7.30 do 12.00 hodin a vydává žádosti o ošetřovné při péči o dítě 
do 13 let z důvodu uzavření školy.
Věříme, že se brzy vrátíme do školních lavic a závěr školního roku již 
strávíme běžnou výukou v naší škole. Pevné zdraví a veselou mysl přejí 
všichni zaměstnanci ZŠ Sezemice.
Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy a v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně oby-
vatelstva souvisejícím s koronavirem a onemocněním COVID-19, 
dochází ke změně způsobu podávání žádostí k předškol-
nímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Mateřské škole  
Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596, 533 04, Sezemice.
Podrobné informace naleznete na vývěsce a webových 
stránkách mateřské školy www.mssezemice.cz:
a) Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
b)  Podmínky a kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v ma-

teřské škole MšS 114/20.
c) Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Pohádka, Sezemice Vám přeje pevné zdraví
Bc. Prausová Iveta

Kultura byla, je a bude…
Společenský a sportovní život v našem městě byl vždycky bohatý. 
O tom není pochyb. Okolnosti, které naše aktivity zastavily, jsme neče-
kali a musíme se jim podřídit. Ale nebojte se, většinu toho doženeme. 
Věříme, že letní měsíce nám už dovolí si posedět a potkat se s naši-
mi přáteli v našich venkovních zařízeních. Budeme se snažit vrátit vše 
do původního stavu. Vždyť si navzájem tak moc chybíme. 
Rada města Sezemice dne 8. 4. 2020 rozhodla s ohledem na aktuální 
nouzový stav o zrušení všech sportovních a kulturních akcí na území 
města Sezemice a přisloučených obcí minimálně do konce května 2020. 
Některé neuskutečněné akce se nedají nahradit, ale vymyslíme podobné 
(Čarodějnice, Den matek), některé se přesouvají na podzimní termíny 
(divadlo, beseda, Pardubické hudební jaro, koncert skupiny Marien...). 
Aktuální termíny a bližší informace najdete tradičně na www.sezemice.cz,  
na fb, v Městské knihovně Sezemice, na výlepových plochách a vývěs-
kách města.

Majka Schillerová
radní města Sezemice

Městská policie Sezemice
Pondělí 16. března 2020, magické datum, které změnilo život nás všech. 
Vydaná nařízení, zákazy a opatření, které vláda vydala během posled-
ních dvou měsíců byla, z našeho pohledu razantní, nicméně se domnívá-
me, že pomohla zmírnit situaci, která je nyní v celé Evropě. Dohled nad 
těmito nařízeními měla v popisu práce nejen Policie České republiky, 
která byla přetížena danou situací, ale samozřejmě také strážníci všech 
městských policií v celé naši zemi. V dopisu ministra vnitra jsme byli 
vyzváni, abychom zajišťovali místní záležitosti veřejného pořádku a plnili 
další úkoly podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního 
zákona. Vzhledem k tomu, že nejsme hlavní složkou IZS, neměli jsme 
nárok na ochranné pomůcky a dezinfekci. Ochranné pomůcky a dezin-
fekce je součástí vybavení výstroje strážníka a ochranné roušky nám za-
jistilo město Sezemice hned první den, kdy bylo vydané nařízení. Během 
posledních dvou měsíců jsme vyřešili několik netypických přestupků. 
Například opakované krádeže pečiva u obchodu s potravinami v noč-
ních hodinách, nebo poškození veřejné zeleně před hasičskou zbrojnicí. 
Zároveň ve spolupráci s policií ČR jsme pomohli objasnit tři trestné činy. 
Buďte v této nelehké době na sebe ohleduplní a snažte se dodržovat 
výše zmíněná nařízení, vždyť náš život 16. březnem neskončil. 
Kolektiv Městské policie Sezemice Vám přeje hodně štěstí, pevné nervy 
a hlavně zdraví. Jsme tu pro Vás! 

Jaroslav Mohaupt, velitel Městské policie Sezemice

Město Pardubice – krizové linky
Statutární město Pardubice, odbor sociálních věcí: 466 859 859
Bethany, Dům pomoci: 602 545 710
LAXUS, z.ú.: 734 316 540
energeia: 604 464 839
Poradna pro rodinu Pardubického kraje: 603 273 948
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR: 736 751 217
Krizová linka pro seniory a tělesně postižené: po–pá 7.00–16.00 hod.
Psychosociální poradenství, psychologická poradna, 
terapeutická péče: po–pá 8.00–16.00 hod.
Linka psychosociální podpory: po–pá 9.00–16.00 hod.
Psychologicko-sociální poradenství: po–pá 8.00–14.00 hod.
Telefonická krizová intervence: po–ne 8.00–17.00 hod.
Telefonická pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci:  
po a st 8.00–17.00 hod., út a čt 8.00–12.00 hod.
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Ve své podstatě se jedná o jednu z prvních jarních bylinek, která nás 
díky  svým  hlubokým  léčivým  účinkům  dokáže  postavit  na  nohy,  vlít 
energii  do  žil,  povznést  a  uzdravit.  Medvědí  česnek  platí  za  bylinku 
mnoha cenných benefitů  
Časně zjara  se medvědí česnek  tlačí  z půdy ven, poznáme  jej podle 
sytě zelených svěžích lístků, které chutnají i voní po klasickém česneku. 
V přírodě  jej můžeme najít  již  v březnu,  je  třeba  znát přibližnou  lo-
kalitu. Většinou se jedná o lesy a háje, stinná místa podél řek, potoků, 
na úpatích svahů. Mnohé herbáře varují před jeho záměnou s jedova-
tou konvalinkou vonnou. Nejste-li si stále jistí, jeho česneková chuť je 
rozhodujícím ukazatelem.
Medvědí česnek se od pradávna využíval k celkovému posílení or-
ganismu,  platil  za  výborný  lék proti  střevním parazitům,  léčil 
žaludeční problémy, hlavně tedy ty, které se pojily s bakteriální in-
fekcí. Díky své detoxikační síle a hlubokým čistícím schopnostem ule-
voval mnohému trávicímu neduhu. Výborně potírá nadýmání 
a plynatost. Tím,  jak posiluje  střevo, čistí  také pleť. Vyznačuje  se 
silným vlivem na močové ústrojí, působí jemně močopudně. Díky 
vysokému obsahu vitamínu C, 150 mg na 100 g byliny, celkově posi-
luje  imunitu, napomáhá snazší vstřebatelnosti železa, hojí 
otevřené rány. Díky přítomnému alicinu působí jako jemné anti-
biotikum, fungicidum.
Dále se jedná o bylinku širokého minerálního spektra, jako je například 
cenný  jód, vápník, hořčík, síra,  lehce vstřebatelné železo, které  je, pří-
rodního rázu a tělo jej dokáže velmi snadno použít. Významný je také 
protizánětlivý chlorofyl, léčivé flavonoidy či kyselina křemičitá.

A na co všechno medvědí česnek pomáhá?
• při vysokém krevním tlaku,
• zanesených cévách,
• akutních a chronických průjmech,
• zácpě, doprovázené křečemi v podbřišku,
• chronicky zanesené pleti,
• poruchách srdečního rytmu,
• léčbě mykóz a plísní.

Dále  zabraňuje  rakovinovému bujení,  působí močopudně,  čímž pro-
čišťuje ledvinový systém těla, ničí parazity a střevní bakterie, konkrét-
ně  i vysoce odolného zlatého stafylokoka. Tonizuje oslabený nervový 
systém  a  pomáhá  při  revmatických  bolestech.  Harmonizuje  zažívání, 
podporuje  chuť  k  jídlu  a  v  neposlední  řadě  nás  svou  životodárnou 
silou staví na nohy.

Jak s ním nakládat v kuchyni
Pokud si tento svěží poklad přineseme domů, existuje několik rad, jak 
jej uchovat čerstvý co nejdéle. Nejlépe jej uložit do plátěné, prodyšné 
tašky, jemně jej provlhčit a takto uskladnit v lednici. V průběhu dní jej 
používáme  na  pomazánky,  smoothies,  saláty,  špenát,  jako  cennou  in-
gredienci jarních nádivek. Dále, pokud jej chceme uchovat na později, 
můžeme jej nakrájet na jemno a zamrazit. Zmrazenou směs můžeme 
v průběhu zimy přidávat do zeleninových směsí, podusit společně se 
špenátem, využít na pomazánky. Velmi oblíbené bude známé pesto, při 
jehož chystání se fantazii meze nekladou. Základem je vždy medvědí 
česnek,  olej,  následně  přidáváme  bylinky,  semínka,  výborný  je  taktéž 
sýr. Například parmazán. Výslednou směs mixujeme, plníme do sklenic 
a uchováváme v lednici. V tomto výtečném stavu vydrží až rok.

Z  česneku  si  můžete  vyrobit  také  tinkturu,  kterou  zvládne  připravit 
skutečně každý. Skleněnou lahev naplníme najemno nakrájeným česne-
kem, který zalijeme vodkou či lihem. Následně lahev uzavřeme, zhruba 
tři týdny ponecháme v pokojové teplotě, česnek se bude vylouhovat. 
Přecedíme, uschováváme v  lednici. Tinktura  je výborná při bolestech 
břicha, nadýmání, kolikách a dávkuje se 2 x denně po 10 kapkách.

Pozor si však dají ti, které trápí žaludek. Bylinka je silná a může dráž-
dit. Při žaludečních či dvanácterníkových vředech tedy spíše opatrně, 
případně pak vůbec. A na závěr: Vydáte-li se tedy na medvědí česnek, 
přistupujte k němu opatrně, s respektem. Vezměte jen tolik, kolik Vám 
bude právě třeba, cibulky ponechte v zemi. 

Zdroj informací: celostnimedicina.cz

bylinky a zdraví
Medvědí  česnek .

PŘírOdní POklady SEzEMiC OČiMa Jirky rEJla
Kolenec Morisonův – aneb Procházkou na Vesecký kopec

V našem seriálu se už o Veseckém kopci psalo, je to asi nejzajímavější 
a nejcennější přírodní lokalita v katastru našich obcí. Právem byla také 
vyhlášena za zvláště chráněné území. Dnes vás seznámím s jednou 
vzácnou kytičkou, která tam roste. Jmenuje se kolenec Morisonův.
Ani se nám nechce věřit, že kolenec je příbuzný karafiátu, který byl 
oblíbenou květinou při oslavách Mezinárodního dne žen. Patří mezi 
hvozdíkvoité rostliny. Je to drobná jednoletá bylina s poléhavými až 
téměř přímými lodyhami, vsoká cca 10 až 20 cm. Listy jsou šedoze-
lené až tmavě zelené, na lodyze vyrůstají v přeslenech. Květenstvím 
je vidlan a květy, jsou drobné, pětičetné. Barva květů je narůžovělá 
(kališní lístky) a bílá (korunní lístky). Kolenec kvete v dubnu až květnu. 
Plodem jsou tobolky. 
Kolenec Morisonův roste především na písčinách, ve světlých bo-
rech na písku, na suchých pastvinách a kamenitých okrajích lesů. 
Co je Vesecký kopec? V současné době obnažená písčina, proto se 
tady také kolenci daří.
Půjdete-li se na kolenec podívat, mějte na paměti, že se pohybujete 
v chráněném území, tak neudělejte více škody než užitku. Určitě se 
na Vesecký kpopec zase někdy podíváme.

Mgr. Jiří Rejl, foto Martin Kohoute
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římskokatolická farnost sezemice

zakázané Velikonoce 2020
První Velikonoce byly překotné, nečekané. 
Ony dny vybočovaly ze zajetých kolejí   
a ze zajetých zvyků Izraelitů v egyptském zajetí. 
Bůh byl se svým lidem. 
A vyvedl ho ze zajetí a otroctví v Egyptě.

Pak následoval bezpočet dalších oslav Velikonoc. 
Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech, 
radostech i pohromách. 
Velikonoce byly v mnohém stejné a vždy i nějak jiné.  
Vždy promlouvaly do oné konkrétní situace. 
Bůh byl stále se svým lidem. 
A vedl ho po svých cestách.

i Velikonoce před dvěma tisíci lety 
byly naprosto jiné a zpočátku úděsné. 
Všem Ježíšovým následovníkům 
připadaly jako zmar a konec všeho, v co doufali. 
Jakoby Bůh nebyl či zklamal. 
Bůh byl ale s nimi. 
A nakonec skrze Kristovu smrt a zmrtvýchvstání 
otevřel cestu skrze zmar a otroctví smrti 
do naplněného života s Bohem.

Po další dva tisíce let 
následovaly další dva tisíce oslav Velikonoc. 
Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech, 
v radostech i pohromách. 
Velikonoce byly v mnohém stejné a vždy i nějak jiné.  
Vždy ale promlouvaly do oné konkrétní situace. 
Bůh byl stále se svým lidem. 
A vedl ho po svých cestách k sobě.

letos byly opět Velikonoce, koronavelikonoce. 
Opět stejné a v mnohém jiné. 
Tyto dny vybočily ze zajetých kolejí a zvyklostí. 
Kostely zůstaly zavřené, společné bohoslužby  
se konat nemohly. 
Podstata Velikonoc se ale nezměnila. 
Bůh je stále se svým lidem.

a že jsou kostely „zakázané“? 
Kolikrát již v dějinách Velikonoc 
byly společné bohoslužby zakázané 
a synagogy i kostely zavřené či zbořené! 
Kolik lidí oslavovalo Velikonoce ve vězení, 
v lágrech či během pronásledování! 
Bůh ale nepřestal promlouvat, vést a zachraňovat. 
Ani tady, ani teď.

Promlouvá do naší konkrétní situace. 
Do mé, do tvé. 
Promlouvá k tobě. 
Naslouchej mu. 
Stvořil tě k radosti. 
Záleží mu na tobě. 
Miluje tě. 
Na důkaz toho za tebe položil i život. 
Očekává tě s otevřenou náručí. 
Neboj se mu otevřít své srdce.

Aleluja!
Autor IMA

Autor fotografie Zbyněk Čermák

Se svolením převzato z www.vira.cz

Velké poděkování patří všem 
biskupům a kněžím, kteří byli 
věřícím nablízku v modlitbě 
i prostřednictvím telefonu 
a internetu, také sdělovacím 
prostředkům, které přinášely 
bohoslužby, promluvy a kázání, 
podněty ke společným 
modlitbám, inspirace ke slavení 
Velikonoc v rodinách. 

Pavla Marešová

Snažíme se i o pravidelné doplňování našich sezemických knihobu-
dek. Při jejich užívání se, prosím, řiďte bezpečnostními pokyny, které 
jsou na nich upevněné.
Náš čas v knihovně mimo jiné trávíme i povinnou revizí knižního fon-
du. Tato je ze zákona povinná pro všechny knihovny vždy po pěti 
letech, a tak revidujeme fond, který čítá bezmála 40 000 ks knih, 
brožur, stolních her, CD a časopisů, a to už je tedy opravdu z čeho 
vybírat a co revidovat J.
Co napsat na závěr, doufáme, že tyto nelehké dny budou brzy 
za námi, přečkáme je ve zdraví a každý z nás se z nich snad i poučí, 
protože nic se v životě neděje bez příčiny. Těšíme se na další akce 
a setkání s Vámi.

Petra Procházková, Markéta Chroboková

V KNihoVNě
nejen o knihách

Milí čtenáři, návštěvníci a uživatelé knihovny.
Zdravíme Vás z knihovny v těchto nelehkých časech. 12. března 
2020 jsme se s Vámi rozloučili úspěšnou besedou o čokoládě, kterou 
pro velký úspěch budeme jistě opakovat, a následně byla knihovna 
z důvodu nařízení vlády uzavřena. 
Plánovaná Noc s Andersenem, stejně jako všechny ostatní akce, se 
už bohužel neuskuteční, a to do odvolání nouzového stavu. Rádi by-
chom Vás ujistili, že pokud to bude v našich silách, najdeme náhradní 
termíny a děti ani dospěláky o zážitky spojené s akcemi neošidíme.
Přesto že stejně jako ostatní instituce i my jsme museli uzavřít knihov-
nu pro veřejnost, pracujeme na plné obrátky. Přes internet, nebo te-
lefonicky Vám radíme, jak na e-knihy a těší nás, že několik desítek 
čtenářů tuto možnost využilo a zdarma si stáhli knihy do svých čte-
cích zařízení. 
Ani knižní veletrh neotevře v květnu své brány a je přeložen na pod-
zimní termín. Přesto vydavatelé nelenili a přispěchali s novými tituly. 
Proto hojně využíváme prodeje přes e-shopy a po otevření knihovny 
na Vás všechny novinky budou čekat.
Samozřejmostí je prodloužení Vašich výpůjček na dobu neurčitou 
a jsem mile překvapeni, kolik z Vás si vzpomnělo, a knihy si prodlu-
žuje všemi dostupnými prostředky. Pokud jste tak neučinili, po ote-
vření bude možnost knihy vrátit po dobu jednoho měsíce bez pokut 
za pozdní vrácení.

Půjčovací doba knihovny:
po, st, čt: 9.00–17.00
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

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

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA    Komise sociální města Sezemice upozorňuje občany, že 
v měsíci dubnu se Humanitární sbírka konat nebude. Náhradní termín bude včas oznámen. 
Bližší informace podá paní Karlová, telefon: 607 757 432


