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Dne 29. srpna 2019 se za účasti zastupitelů města, 
profesionálních cvičenců i široké veřejnosti uskutečnilo 

slavnostní otevření dalšího prvku ve sportovně relaxačním 
parku Mlynářka v Sezemicích. Jedná se o sportovní hřiště, 
které se skládá z parkourové sestavy ERIDU a je doplně-
no o workoutové prvky Nippur L plus, Abdominal Double 
bench, Relax bench, Bench Dip Cut, Step up a Minibar set. 
Tato kombinace umožňuje společné cvičení jak vyznava-
čům streetworkoutu, tak i parkouru. Naše nové sportoviště 
má přes tři sta metrů čtverečních. Počtem prvků jako, jsou 
hrazdy, bradla, žebřiny, lavice, horizontální žebříky či pro-
lézačky, se řadí k nejkomplexnějším hřištím v Pardubickém 
kraji. Realizaci hřiště v hodnotě 2 201 000 Kč provedla 
fi rma RVL13. Video z vystoupení profesionálních cvičenců 
najdete na https://www.rvl13.com/videa. Věříme, že si 
hřiště budete užívat ve zdraví.

Ing. Jiří Košťál, vedoucí OSMŽP
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
DOPRAVNÍ SITUACE V SEZEMICÍCH
Jako již pravidelně si vás dovolím informovat o dopravní situaci v Seze-
micích. I když, abych pravdu řekl, sami jistě při pohybu po Sezemicích 
a jeho okolí vidíte, jak doprava neúměrně narůstá.
Hlavním problémem se stává výstavba dálnice D35, kde nákladní auto-
mobily, které navážejí materiál na tuto stavbu, projíždějí prakticky přes 
celé území našeho města, přes Dražkov, Lukovnu i Počaple. Navážejí 
stavbu jak přes komunikaci I /36 na Časy, tak i přes komunikaci II /298 
na Rokytno. Četnost těchto vozidel je opravdu vysoká.
Město Sezemice, požádalo dotčené orgány, tedy Dopravní inspektorát, 
Magistrát města Pardubic – odbor dopravy, Ředitelství silnic a dálnic 
– správu Pardubice a Krajský úřad Pardubického kraje o spolupráci při 
stanovení dopravního značení.
Jedná se především o snížení rychlosti pro nákladní automobily o hmot-
nosti nad 7,5 t na všech úsecích města a průjezdných obcí, obnove-
ní a doplnění vodorovného značení na komunikaci I /36 v Počaplech,
označení přechodu zvýrazněným potahem červené barvy, v Sezemi-
cích obnovení piktogramu „pozor děti“ na příjezdu od obce Časy, ozna-
čení přechodu zvýrazněným potahem červené barvy u zastávky „Škola“
před dřevěnou zvonicí a úprava místa pro přecházení mezi požární 
zbrojnicí a prodejnou JIP. Další požadavky budou následovat.
Ještě mi dovolte informaci k nejvíce žádanému obchvatu Sezemic, pře-
ložce silnice I /36. V současné době se dopracovává územní rozhod-
nutí na tuto stavbu a probíhají výkupy pozemků pod touto komunikaci. 
Poslední informace o termínu dokončení této stavby je rok 2023. Není 
to příliš optimistické datum vzhledem k předpokládanému dokonče-
ní dálnice D35 v roce 2022, ale investorství státu bohužel nejde moc 
ovlivnit. Budeme s dotyčnými orgány dále jednat a o jednání vás v na-
šich novinách informovat.

Za klidnější dopravu, Martin Staněk, starosta města

Městská policie Sezemice
Městská policie Sezemice zabezpečuje místní záležitosti veřejného po-
řádku a plní další úkoly podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, 
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržová-
ní pravidel občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce. Podílí se na dohledu bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad 
dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky, 
spolupracuje s policií České republiky při odhalování trestné činnosti. 
Toto je náplň práce strážníků, kterou vykonává na území třiatřiceti obcí. 

který byl předán policii České republiky k přijetí dalších opatření. Byly 
doloženy svědecké výpovědi a kamerové záznamy. Vzhledem k tomu, 
že v čase mezi půlnocí a jednou hodinou ranní nesvítí pouliční osvětlení, 
nelze s jistotou označit na kamerách osoby, které jsou za tento čin zod-
povědné. Více nás zaráží okolnost, že mladé výtečníky vidělo několik 
svědků, kteří nebyli schopni v dnešní moderní době zvednout mobilní 
telefon a vše oznámit na linku městské policie nebo na linku 158.
Tímto bych Vás chtěl oslovit, nebuďte lhostejní! Potom práce a úsilí lidí, 
kteří se snaží naše město zvelebovat, postrádá smysl.
Možná je mezi námi někdo, kdo zná jejich totožnost?

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

Proto na návrh velitele městské policie schválilo zastupitelstvo města 
Obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. V této vyhlášce jsou uvedeny lokality 
obce, kde v posledních letech docházelo k narušování veřejného po-
řádku. Zejména se jedná o prostranství před obchodem s potravinami 
U Martina, kde se schází místní občané, popíjí se zde alkoholické ná-
poje a v parku před místní knihovnou vykonávají svou potřebu. I tak do-
vedou „spořádaní“ občané města Sezemic trávit svůj volný čas. Touto 
vyhláškou jsou strážníci městské policie schopni předcházet narušo-
vání veřejného pořádku.
Dále bych rád zmínil poškození majetku, kterého se dopustily děti 
v noci ze dne 27. 9. na 28. 9. 2019. Jednalo se o úmyslný trestný čin, 

Narozeníček
Únor 2019:  Lucie Kolisková
Duben 2019: Viktorie Šafářová
Červenec 2019:  Jakub Kašpar, Štěpán Sáňka, 

Jakub Čepčář
Srpen 2019:  Martin Klabeneš, Martin Malý,

Jonáš Ticháček, Anna Hejkrlíková, 
Amálie Brandýská 

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

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo města dne 3. 9. 2019 vydalo OZV č. 1/2019, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství. S účinností od 20. 9. 2019 je zakázána konzumace 
alkoholických nápojů na tomto veřejném prostranství:
a) v okruhu 50 m od budovy Základní školy Sezemice
b) v okruhu 50 m od budov Mateřské školy Pohádka, Sezemice:
 1. Jiráskova 596, Sezemice
 2. Mezi Mosty 693, Sezemice
 3. Tyršovo náměstí 721, Sezemice
c) na dětských hřištích:
 1.  Jiráskova ulice na p. p. č. 36/1, 51/1 a 14898/1 

v k. ú. Sezemice nad Loučnou
 2.  V Zámostí na p. p. č. 1523/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
 3.  Smetanova ulice na p. p. č. 314/6 a 314/13 

v k. ú. Sezemice nad Loučnou
d)  v okruhu 50 m od všech obchodů v k. ú. Sezemice n. Loučnou
e)  před Městskou knihovnou Sezemice na p. p. č. 44 

v k. ú. Sezemice nad Loučnou
f)  pod farou v ulici Jiráskova na p. p. č. 36/1 v k. ú. Sezemice

nad Loučnou
g)  u Akvaduktu na p. p. č. 1188/2 v k. ú Sezemice nad Loučnou
h)  v parku Mlynářka na pozemcích p. p. č. 1165/1, 

p. p. č. 1161/1, p. p. č. 1161/4 a p. p. č. 1479/1 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou

i)  v autobusových zastávkách na území města Sezemice 
(k. ú. Sezemice nad Loučnou, k. ú. Počaply nad Loučnou, 
k. ú. Lukovna, k. ú. Dražkov nad Labem, k. ú. Veská, 
k. ú. Kladina, k. ú. Velké Koloděje)
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Mateřská škola Pohádka
Mateřská škola Pohádka Sezemice Vás zdraví v novém školním roce 
2019/2020.
Hned v úvodu bychom se rádi pochlubili rekonstrukcí třídy Motýlků 
(Školička), která proběhla o letních prázdninách. Jednalo se o výměnu 
elektroinstalace, modernizaci umývárny, nové podlahy, dveře, výmalbu, 
částečnou rekonstrukci přidružené výdejny jídel a zakoupení nového 
nábytku. Veškeré práce proběhly dle plánu a děti nastoupily 2. září  
do připravené, zcela „nové“ a krásné třídy. 
V měsíci září jsme přivítali nové děti, které nastupovaly do jednotlivých 
tříd v souladu s adaptačním programem mateřské školy. Tento program 
umožňuje rodičům postupné začleňování svého dítěte do nového pro-
středí – usnadnění zásadní změny v životě dítěte – tzv. odloučení od 
rodiny.
V tomto školním roce jsou dětem nabízeny tyto nadstandardní aktivity 
– angličtina, tenis, tanečky a flétna. Všechny tyto aktivity se konají v od-
poledních hodinách a zpravidla v prostorách ZŠ Sezemice.
Plavecký výcvik v areálu Hastrmánek na Dubině jsme zahájili již 20. září, 
děti budou absolvovat výuku každý pátek až do 22. listopadu v dopo-
ledních hodinách. Díky velkému počtu zájemců jezdíme v letošním roce 
rozděleni na čtyři skupiny.

Základní škola
Máme za sebou téměř dva měsíce školního roku 2019/2020. Prvňáčci 
se seznámili s novým prostředím, spolužáky a vyučujícími. Už vědí, kde 
mají svou třídu, kde je školní jídelna i která skříňka v šatně je ta jejich. 
V nově vymalovaných třídách se učí poznávat první písmenka a čísla, 
ale i tvořit různé zajímavé věci ve výtvarné výchově a pracovních čin-
nostech. Proběhly úvodní třídní schůzky, kde se rodiče dozvěděli, co 
je ve škole nového a co čeká jejich děti během celého školního roku, 
a mohli se současně podílet na rozhodování, co by pro své děti chtěli 
nebo potřebují, a spolupracovat s pedagogy na vyřešení všech svých 
problémů spojených s docházkou do školy.

Šesťáci prožili adaptační turistický kurz na Lyžařské boudě v Krkonoších. 
I přes velice chladné počasí si seznámení s horami, sebou navzájem 
i novými učitelkami užili. Hráli různé hry, poznávali krásy Krkonoš, sbírali 
borůvky a vrcholem pobytu byl výstup na Sněžku, který zvládli úplně 
všichni. Žáci čtvrtých tříd objevovali Jizerské hory. Navštívili Zoo v Liberci, 
Ještěd i Protrženou přehradu, stavěli domečky z přírodnin a sbírali hou-
by. Velmi je zaujala návštěva továrny na dřevěné hračky DETOA, kde si 
prohlédli výrobu a v kreativních dílnách si vyrobili vlastní hračku.
Osmáci navštívili Prahu. Přes Václavské náměstí, kolem Národního 
divadla a přes Karlův most došli až na Pražský hrad, kde je čekala 
prohlídka s výkladem. Prohlédli si Svatovítský poklad, katedrálu sva-
tého Víta, Vladislavský sál i Zlatou uličku. I přes komplikace v dopravě 
a sychravé počasí se jim exkurze vydařila.

Pro rodiče jsme 23. září připravili přednášku klinického psychologa paní  
Mgr. Ďurechové na téma „Školní zralost“. Rodičům bylo předáno mno-
ho zajímavých a podnětných informací týkajících se dovedností, znalos-
tí a zkušeností umožňujících dětem klidný a bezproblémový vstup do 
základní školy. Paní psycholožka připravila k nahlédnutí mnoho zajíma-
vých pomůcek, odpovídala na dotazy a nabídla i individuální konzulta-
ce. Přednášky se v rámci dalšího vzdělávání zúčastnil také paní učitelky.
Ve středu 25. září se na všech třídách uskutečnily třídní schůzky, jejichž 
cílem bylo informovat rodiče o organizačních změnách, plánech vý-
chovně vzdělávací činnosti a akcích mateřské školy.
U dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání proběhla logo- 
pedická depistáž pod záštitou PPP Pardubice. Děti s mírnou vadou řeči 
budou po celý školní rok navštěvovat v MŠ kroužek Povídálek, pod 
vedením logopedických asistentek – paní učitelek.
Začátkem října nás navštívili zaměstnanci ZOO Jihlava s ukázkou drav-
ců, při které se děti osobně seznámily s jednotlivými opeřenci.
Mezi další říjnové akce patřila návštěva Arboreta Vysoké Chvojno. Zá-
měrem této akce bylo seznámení se s lesními zvířaty, stromy a keři. 
Procházku po lese s následným sběrem a poznáváním přírodnin si děti 
užily.
V dalších dnech se uskuteční podzimní tvoření pro rodiče a děti, kera-
mický workshop a další akce, o kterých Vás budeme informovat v příš-
tím čísle nebo prostřednictvím webových stránek mateřské školy.

Za mateřskou školu Pohádka Bc. Iveta Prausová
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Dále se deváté třídy vydaly na Úřad práce v Pardubicích, kde se do-
zvěděly více o možnostech studia na středních školách v Pardubickém 
kraji. Žáky zaujal i projekt Technohrátky na SPŠ stavební v Pardubicích, 
který má za úkol vzbudit zájem žáků o technické obory.
Žáci prvního stupně navštívili zahrádkářkou výstavu, kam svými výrobky 
přispěly i děti ze školní družiny a kroužku keramiky. Vyráběly z přírodnin 
i dalších materiálů. Inspirací jim byl i podzimní svátek Halloween.
Nezaháleli ani naši sportovci. Družstva starších žáků i žákyň (8. a 9. tří-
dy) obsadila velmi pěkná druhá místa v přespolním běhu. Mezi nejlepší 
individuální výkony starších žákyň patří 3. místo Terezy Čabanové z 8. 
A. Soutěže v běhu na 60 metrů s názvem „Nejrychlejší chlapec a dívka 
Pardubic 2019“ se zúčastnilo i 16 žáků a žákyň naší školy.
Živo bylo i ve školní družině. Děti z druhého a třetího oddělení nacvičily 
dramatizaci pohádky O Budulínkovi, vyráběly i kulisy a kostýmy a užily 

A nabídka na závěr. Žáci loňských sedmých tříd vyráběli v hodi-
nách SPDT velice užitečný výrobek – ptačí budku, tzv. sýkorník. 
K výrobě byly použity kvalitní a ekologicky nezávadné materiály. 
Škola sýkorníky nabízí zdarma k odběru. Stačí pověsit na vlastní 
strom, vyfotit a s adresou (popř. GPS souřadnicemi) poslat fotku 
škole. V případě zájmu si budky můžete objednat a vyzvednout 
u pana ředitele Mgr. Jiřího Březiny.
Pro více informací a fotografi í můžete navštívit 
www.zssezemice.cz. Mgr. Olga Doskočilová

Z VODY
jsme šli rovnou do ŠKOLY…
Poslední prázdninovou neděli připravila ko-
mise kultury krásnou akci, na které se mohli 
„vyřádit“ děti i dospělí. Akce se motivovala 
vodou a  konala se na  břehu řeky Loučná. 
Účastníci si mohli užít vody jak na  suchu 
při soutěžích, tak přímo na  hladině řeky. 
Všem byly zdarma k dispozici paddleboardy 
(prkna na vodu) a také aquazorby (nafuko-
vací koule na vodu).
Svoje dovednosti nám ukázali i  sezemičtí 
hasiči. Za krásného slunečného počasí jsme 
se tak rozloučili s prázdninami a s úsměvem 
přivítali nový školní rok. 
Těšíme se na viděnou na dalších akcích.

Petra Procházková

Rozloučení s prázdninami

si potlesk od diváků. Všichni se pobavili na seznamovací diskotéce, kde 
si zatančili i zazpívali a zahráli hry s velikým padákem.
V říjnu již tradičně proběhl sběr starého papíru i žaludů a kaštanů. Dě-
kujeme všem, kteří se aktivně zapojili.
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AKCE NA 2. POLOLETÍ 2019 (až 2020)

Datum/čas Program Místo konání/pořadatel 
3. listopadu

18.00
Lampionový průvod

Před sezemickou radnicí
město Sezemice

9. listopadu
17.00

Sezemické vinobraní
Sál sezemické radnice
Město Sezemice   P

24. listopadu
17.00

Biskupický elixír – pohádková hra 
Sál sezemické radnice 
J. K. Tyl Sezemice   P

1. prosince
14.00–19.00

16.30
17.00

1. adventní neděle
Předvánoční trhy 
Koncert sborů Hluboká Orba a Rolnička
Rozsvícení vánočního stromu, 
koncert skupiny TRDLO, 
vystoupení muzičky Šmidlátka

Sál sezemické radnice
Před sezemickou radnicí
Před sezemickou radnicí
Sál sezemické radnice
Město Sezemice

4. prosince
16.30

Mikulášská nadílka – zábavné 
odpoledne – Mikulášská družina 
s čerty, loutkové divadlo Kozlík 

Sál sezemické radnice
Město Sezemice

15. prosince
17.00

3. adventní neděle
Rodinný adventní podvečer 
– rodinná vystoupení 

Sál sezemické radnice
Město Sezemice

19. prosince
9.00–18.00

Poslední půjčování knih 
s vánočním dárečkem

Městská knihovna

20. prosince
18.00

Vánoční koncert – B. Matuš, 
Monika Sommerová, J. Kožnar, 
Z. Håckl, Celebration of Joy 
– T. Procházka, L. Houdek 

Sál sezemické radnice   P
Město Sezemice 

22. prosince
17.00

4. adventní neděle
Koncert Dolce Vita

Sál sezemické radnice   P
Město Sezemice

25. prosince
17.00

Sváteční koncert sezemické Rolničky 
Kostel Nejsvětější trojice
Základní škola Sezemice

1. ledna 2020
15.00

Přivítání nového roku 2020
s Živaňankou

Park – Husovo náměstí
Město Sezemice

5. ledna 2020
18.00

Tříkrálový koncert 
– J. K. Band Pardubice

Sál sezemické radnice   P
Město Sezemice

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

Pan MVDr. Ivo Strauss ze Státní veterinární správy Pardubice mě upo-
zornil na povinnost čipovat své čtyřnohé psí miláčky do konce letoš-
ního roku, za což mu patří poděkování. Dovoluji si vám tedy předložit 
výtah informací, které mi poskytl: 
„Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 60 dní na to, aby 
nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikro-
čipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona 
schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. 
Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi 
a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo prove-
deno před 3. červencem 2011.“ 
Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém webu od-
povědi na otázky týkající se tohoto čipování:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu

Martin Staněk, starosta města

POVINNÉ
„ČIPOVÁNÍ“
    PSŮ

NA TŘETÍ
Krásný den,
dne 29. 9. 2019 proběhla v Sezemicích na Spartaku akce Drakiáda 
na třetí. Jak je již z názvu patrné, byl to 3. ročník. Moc děkujeme 
všem, kdo si s námi přišel draka pustit a užít si celou akci. Počasí 
vyšlo parádní a vítr nám zafoukal tak, jak bylo třeba. Hospodyňky 
přinesly do soutěže několik moučníků a za to jim také patří velké díky, 
protože byly vynikající.
Gratuluji Anet Pokorné k druhému vítězství v řadě a uvidíme, zda 
obhájí i příští rok .

Také děkuji všem, kdo pomohl s organizací, jmenovitě: Lucce Dlouhé,
Vikimu Borkovcovi a Míše Knížkové. Městu Sezemice a panu staros-
tovi Martinovi Staňkovi za podporu celé akce a proplacení malých 
cen pro děti a materiálu na výrobu draků. Věřím, že jsme si to všichni 
užili.
Tak zase za rok! Díky všem!

Tomáš Dohnanský

změna programu vyhrazena
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BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
„Chcete se cítit ve svém obydlí bezpečně? Chcete předcházet nepředvídavým událostem? Chcete se vyhnout požáru?
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro vás připravilo Bezpečnostní desatero, které si vám dovolíme 
předložit v našich Sezemických novinách. Dobře si je přečtěte a při dodržování pravidel se vám případný požár jistě vyhne.“

Martin Staněk, starosta města
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POVÍDÁNÍ pro zahrádkáře

BYLINKY A ZDRAVÍ
Jitrocel kopinatý

Poslední bylinkou, kterou lze ještě s úspěchem sbírat i na podzim, je 
jitrocel. Sbíráme listy a sušíme je v malých vrstvičkách v bedýnkách.
Jitrocel kopinatý patří mezi rostliny, které se postupem času rozšířily 
po celém světě. Lze jej tedy nalézt na většině evropského kontinentu 
(včetně Islandu) a roste rovněž v Asii, Severní Americe či Austrálii. Díky 
svým léčivým účinkům je dnes také hojně pěstován. Tato bylina, která 
patří do čeledi jitrocelovitých, je vytrvalá, má kratší oddenek a růžici 
přízemních listů. Listy jsou vzpřímené a špičaté, někdy lysé, jindy chlupa-
té. Účinné jsou především slizové látky, rostlina ale obsahuje i některé 
kyseliny, enzymy, fl avonoidy, třísloviny, hořčiny, vitamin C… Většina výše 
uvedených látek je obsažena v listech. Používány jsou tedy především ty.

Vnitřní použití jitrocele kopinatého
I když na našem území roste více druhů jitrocele, právě jitrocel kopi-
natý obsahuje nejvíce léčivých látek. Jeho vnitřní využití (např. ve formě 
čajových směsí) je proto velmi široké. Díky přítomnosti slizových látek 
působí pozitivně proti kašli a celkově se jedná o vhodný prostředek 
k překonání nachlazení nebo angíny. Rovněž záněty horních cest dýcha-
cích či astma jsou léčeny za pomoci jitrocele kopinatého, neboť ten 
dokáže velice účinně odhleňovat dutiny. A doporučován je i při potí-
žích s trávením.
Recept na jitrocelový čaj: K jeho přípravě budete potřebovat zhruba 
jednu čajovou lžičku čerstvých anebo sušených listů. Ty je nutné nase-
kat a následně přelít cca 250 ml vroucí vody. Poté necháte 10 minut lou-
hovat a přecedíte. Čaj z jitrocele je vhodné pít třikrát denně.

Na zimu si můžete připravit i jitrocelový sirup, a to tak, že jitrocelové 
listy zalijete vroucí vodou a necháte do druhého dne vyluhovat. Po 
přecezení přidáte cukr nebo med a svaříte do konzistence sirupu. 

Vnější účinky jitrocele kopinatého
Jitrocelové listy jsou používány rovněž k výrobě obkladů, jež účinkují 
v případě drobných oděrek nebo popálenin. Kladný vliv mají rovněž na 
krvácející či špatně se hojící rány a používány jsou zároveň při kousnutí 
zvířetem, tedy např. hmyzem anebo dokonce psem. V neposlední řadě 
působí pozitivně i při zánětech sliznice ústní dutiny. Jedná se zkrátka 
o všestrannou bylinu.
Užívání zevně: 2 čajové lžičky na 2 dl vroucí vody, necháme vyluhovat 
15 minut.
Jitrocel se snáší velmi dobře, nevyvolává doprovodné reakce a nevadí 
mu žádné jiné léky. Je tedy vhodný i pro dlouhodobější pravidelné uží-
vání, ale nedoporučuje se v těhotenství.

Zdroj informací: 
lindamahelova.cz, 

bylik.cz, celostnimedicina.cz

Co je možné na podzim ještě naset? 
Podzimní výsev některých semen se provádí většinou koncem lis-
topadu. Semena mají pouze do sebe vstřebat vodu, ale nevyklíčit. 
Jejich následné případné přemrznutí umožní jejich lepší a časněj-
ší jarní vzejití a narostou rychleji, než vzejdou okolní plevely. Dobré 
výsledky jsou u mrkve, petržele, máku, ostrožek, černuch a většiny 
trvalek a léčivek.

Je lepší podzimní, či jarní výsadba ovocných stromů a jiných 
dřevin? 
U dřevin předpěstovaných v kontejnerech (pěstebních nádobách) na 
tom nezáleží. Všechny stromky prostokořenné (vyorané z volné půdy) 
je určitě lépe sázet na podzim až téměř do zámrazu. Před výsadou 
připravíme jámu prostornější než jsou kořeny. Všechny prohlédne-
me a poškozené odstřihneme a zastřihne jejich mnohdy roztřepené 
konce. Všechny větvičky zkrátíme asi o polovinu. Jejich detailní se-
střih se dělá až zjara. Nutné je obalit kmínek jutovinou, či alespoň 
nabílit. Je to ochrana proti zimnímu slunci a větru.

Tak to je vše od našeho „specialisty na zahrádku“. 
Budeme se těšit na vaše další dotazy, které můžete zasílat 
na knihovna@sezemice.cz, popřípadě donést do knihovny. 
Mějte klidný a krásný podzim.

zahrádkář František Hlubocký, Petra Procházková

ČESNEK, CIBULE, DŘEVINY…
Těší nás, že jste využili možnosti ptát se našeho nového přispěvatele, 
zahrádkáře pana Františka Hlubockého, a tak bez velkých okolků 
vám odpovídá:

Co je třeba udělat s česnekem před výsadbou?
Nejdůležitější je koupit sadbu od spolehlivého pěstitele. Při rozlupo-
vání palic na jednotlivé stroužky je nutné každý bedlivě prohlédnout. 
Každý musí mít typickou smetanově bílou barvu, beze skvrn, nebo 
našedlých míst a mechanického poškození. Našedlé skvrny značí 
napadení roztočíkem. Je to mikroskopický škůdce, který napadá 
česnekové výsadby čím dál častěji a množí se hlavně na uskladně-
ných palicích a jednotlivé stroužky vysává, takže ke konci prosince
jsou seschlé, zhnědlé a nepoužitelné. Jaká je odpomoc? Zdravá 
sadba. Důležité je mořit v Sulce a nesázet na stejné místo nejméně 
3, lépe 5 roků. Česnek sázíme asi v polovině listopadu. Záhon pro 
něj připravujeme asi 2 týdny předem a při zpracování země nepo-
užíváme žádná organická hnojiva, ale dostatečnou dávku cereritu. 
Sázet můžeme i později, nic se nestane, když za pár dní po výsadbě 
nasněží. Z podzimní výsadby je vždy větší sklizeň. O tom, co dělat 
s česnekem na jaře, si povíme někdy po Novém roce.

Co je to zimní cibule?
Je to odrůda cibule, která se sází jako sazečka ve stejné době jako 
česnek. V současnosti je prodávána její odrůda „Radana“. Její před-
ností je snadné přezimování jako u česneku, t.j. ve volné půdě a hlav-
ně brzké jarní rašení. Proto se od časného jara sklízí se zelenou natí 
jako lahůdková cibule. Nesklizené cibulky dorostou do běžné veli-
kosti již na začátku léta. Nemají však dlouhou skladovatelnost.
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Ing. MARTIN SRAZIL, to je jméno dalšího zastupitele, kterého 
vám v této rubrice přiblížím. Pro nás, rodilé Sezemáky, není toto 
příjmení neznámé a zdravíme tímto pana Srazila staršího.  
Posuďte sami, zda také tady platí: Jaký otec, takový syn.

Martine, co bys o sobě řekl čtenářům  
Sezemických novin?

Jsem místním rodákem, vyrůstal jsem v Počaplech a nyní v této míst-
ní části Sezemic žiji i se svou rodinou. Jsem ženatý a se svou ženou 
Terezou vychováváme tři naše děti, dcery Zorku a Karolínu a syna 
Teodora. Po sezemické základní škole jsem vystudoval střední Země- 
dělskou školu v Chrudimi, později jsem se vrhl na dálkové studium 
na vysoké škole v Pardubicích, které jsem zakončil bakalářským ti- 
tulem v oboru ekonomika a management, a aby toho nebylo málo, 
tak inženýrský titul jsem získal na pražské zemědělské univerzitě 
v oboru ekonomika a regionální rozvoj. Tato studia mi nyní pomáhají 
jak v mé práci v informačních technologiích, tak v práci sezemického 
zastupitele.

Ty v zastupitelstvu nejsi nováčkem,  
co ti tahle pozice dala, nebo naopak vzala?

V zastupitelstvu působím od roku 2012, kdy jsem se v polovině vo-
lebního období dostal do pozice zastupitele jako původně první ná-
hradník z kandidátky Křesťanské demokratické strany. Vpadl jsem 
tedy do této pozice rovnýma nohama a přes počáteční obavy jsem 
se rychle zapracoval a mohu se díky našim voličům i nadále podílet 
na správě místní samosprávy.
Práce zastupitele mě baví, ale zároveň je to i velká zodpovědnost pro 
naše voliče, proto se snažím ji dělat zodpovědně. Zde však musím 
poděkovat své rodině, která mě velice podporuje, i když to znamená, 
že se musí podělit o můj volný čas právě s prací v zastupitelstvu.

Čeho bys chtěl jako zastupitel dosáhnout,  
nebo co bys chtěl změnit?

Držím se zásady, kterou už v zastupitelstvu zastával i můj otec, a tím 
je fungování místních spolků. Protože pokud v jakékoli obci fungují 
spolky a tím i společenský život, tím pádem funguje dobře i obec. 
Proto je mojí prioritou podpora činnosti těchto spolků a postupné 
začleňování a participace nově přistěhovalých spoluobčanů do fun-
gujících spolků v Sezemicích. Zároveň se podílím s dalšími zastupiteli 
na rozvoji sportovišť v Sezemicích, proto mě moc těší zvelebování 
parku Mlynářka i připrava rozvoje spotrovního areálu pod naší zá-
kladní školou, pro kterou se nyní chystají podklady.

Vím, že nejsi jen zastupitel, ale jsi i předsedou 
sezemických zahrádkářů. Co ti přináší práce  
pro druhé?

K místním zahrádkářům jsem se přidal s partou kamarádů v roce 
2007. Chtěli jsme se více zapojit do místního dění a zároveň pomoci 
s přípravami plesů a dalších akcí, které místní zahrádkáři tradičně při-
pravují. Velký vliv však mělo i to, že jako předseda v místní organizace 
působil můj otec, dlouholetý vášnivý zahrádkář a zároveň v tomto 
směru můj vzor. 
V minulém roce nastala generační obměna, a tak jsem souhlasil s tím, 
že pozici předsedy budu do budoucna zastávat já. Jak už jsem zmí-
nil, podpora a fungování spolků je mojí zastupitelskou prioritou, proto 
to beru trochu i tak, že chci jít ostatním občanům příkladem. Zname-
ná to však i velký závazek jak pro mě, tak pro další mladé zahrádkáře, 
že tento spolek bude i do budoucna dobře fungující organizace. 
Proto si touto cestou dovoluji všechny nadšené pěstitele a milovníky 
přirody pozvat do našich řad. 

Také tebe se zeptám, jak relaxuješ a doplňuješ 
energii a co ti vždycky udělá radost?

Relaxuji rád sportem, proto si rekreačně chodívám zahrát fotbal s ka-
marády. V říjnu jsme zahájili halovou sezonu a pravidelně v úterý a pá-
tek si jdeme do místní tělocvičny takzvaně udělat žízeň. Samozřejmě 
také rád trávím čas se svou rodinou. Chodíme rádi na výlety, moc 
rád mám prostředí Toulovcových maštalí a mám štěstí, že blízko nich 
bydlí rodiče mé ženy, proto se místní přírodou můžu kochat celkem 
často. Také si rád odpočinu u fyzické práce, člověk si skvěle vyčistí 
hlavu od všech starostí. V tomto mi prostor bezvadně umožňuje náš 
dům a zahrada, kde je stále co dělat. 

Tento akční zastupitel ještě dodal: „Děkuji za položené otázky a všem 
spoluobčanům přeji pohodový podzimní čas“. A já jemu i jeho krásné 
rodině přeji totéž a hromadu štěstí, zdraví a spokojenosti navrch.

Petra Procházková

Pět otázek Pro…

Pozvání na kulturní a sportovní akce
Městská knihovna Sezemice Vás srdečně zve na tradiční LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Krásná podzimní procházka zakončená 
krátkým programem se uskuteční v neděli 3. listopadu 2019. Sraz bude u sezemické radnice v 18.00 hodin.

Město Sezemice Vás srdečně zve na tradiční SEZEMICKÉ VINOBRANÍ s cimbálovou muzikou. K příjemnému večeru 
s mladými víny si můžete objednat také svatomartinskou husu. Akce se koná 9. listopadu 2019 od 17.00 hodin. 
Rezervace míst možná v Městské knihovně.

Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice Vás srdečně zve na reprízu pohádkové hry BISKUPICKÝ ELIXÍR do sálu 
sezemické radnice 24. listopadu 2019 od 17.00 hodin. Předprodej vstupenek v Městské knihovně.
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V KNIHOVNĚ
nejen o knihách

Podzimní dny v knihovně
Dny se nám zkracují a přichází čas dlouhých sychravých večerů. Pro 
tyto chvíle máme pro Vás připraveny knižní novinky i stávající oblí-
bené tituly beletrie, detektivek, naučné literatury, audioknih i spole-
čenské hry pro celou rodinu. Dětské oddělení kromě nabídek knih 
od batolat po -náctileté nabízí i povinnou četbu a pohádkové audio-
knihy. Prostory knihovny skýtají možnost strávit pošmourné odpole-
dne s kamarády v útulném prostředí, nebo si ukrátit čekání na auto-
bus v počítačovém koutku. K dispozici jsou pro Vás také časopisy, 
hry a zábavné tvořivé dílničky. Celý podzim probíhají besedy se žáky 
základní školy, ve kterých se seznamují se vším, co knihovna nabízí. 
Pro širokou veřejnost připravíme opět podzimní akce, jako oslavu 
halloweenského svátku, tradiční lampionový průvod nebo podzimní 
zdobení knihovny. S vaší knihovnou se jistě potkáte také na všech 
akcích, které budou součástí Sezemických Vánoc. Věříme, že každý 
si u nás najde to své. Mějte klidný podzim a zkuste si najít čas pro 
sebe a odpočinout si třeba u dobré knihy. 

Petra Procházková, Markéta Chroboková

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

V sobotu 12. 10. 2019 se konala v Sezemicích dobročinná akce 
s názvem 72 hodin. Jedná se o celorepublikový projekt, kde se 
můžou registrovat spolky či soukromé osoby (jako koordinátoři), kteří 
si vymyslí projekt a ten během těch 72 hodin uskuteční. My se s ka-
marády, ale i dalšími dobrými lidmi účastníme této akce již popáté.
Tento rok jsme společně vysadili ovocnou alej směrem ke křížku 
a posbírali odpadky směrem do Veské. Stromky nám věnovala orga-
nizace 72 hodin, ale ještě jsme vymysleli, že bude možnost si stro-
mek „koupit“, neboli zaplatit 500 Kč a poté se o ten svůj zaplacený 
stromek i starat. Vybrané peníze jsme věnovali organizaci Debra, 
která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. 
Prodalo se všech 20 stromků. Tímto děkuji všem lidem, kteří si stro-
mek koupili. Po zasazení aleje jsme ještě vyrazili sebrat odpadky 
směr Veská a udělali si hezkou procházku.
Tedy ze srdce děkuji všem, kdo na akci přišel a byl její součástí. 
Také tady nesmím zapomenout poděkovat městu Sezemice a panu 
starostovi Martinu Staňkovi za podporu celé akce a proplacení 

dalších potřebných věcí na sá-
zení a sbírání, jako je substrát, 
odpadkové pytle, ale i buřty, 
které jsme si opekli k obědu.
Díky moc všem a příští rok zase 
naviděnou!

Tomáš Dohnanský
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desetiletích naděje v mnoha sférách společnosti poněkud po-
hasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit a navázat na tu velkou 
národní duchovní obnovu před třiceti lety,“ vysvětluje králové-
hradecký biskup Jan Vokál, který předsedá přípravnému výbo-
ru pouti. 
Více informací a zajímavostí najdete na webu https://anezka
2019.cz

Za farnost Sezemice Pavla Marešová, Blanka Scholleová

Děkujeme s Anežkou za 30 let svobody

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
Děkujeme s Anežkou za 30 let svobody

Jen pět dní před začátkem sametové revo-
luce, 12. listopadu 1989, svatořečil papež 
Jan Pavel II. v Římě Anežku Přemyslovnu. 
Kanonizace Anežky se komunisté obávali 
a raději povolili v rozporu s dosavadní-
mi zvyklostmi deseti tisícům lidí cestu 
do Říma, než by umožnili papeži prohlá-

sit Anežku za svatou v Praze. Poutníky 
na cestě vedl kardinál František To-

mášek. Svatořečení přenášela ješ-
tě stále totalitně komunistická 

Československá televize. 
Letos 11.–13. listopadu, přes-
ně 30 let od této události, 
chystají věřící z celé naší 
země pouť do Říma. Pout-
níci, pro něž bude slou-
žena národní mše svatá 
v bazilice svatého Petra 
ve Vatikánu, se při ge-
nerální audienci setkají 
s papežem Františkem. 
K této události proběh-
la celonárodní charita-
tivní sbírka Koruna 
svaté Anežky České, 
do níž se zapojila také 
sezemická farnost. 
Z výtěžku byl také 
pořízen dar papeži 

Františkovi – socha koruny svaté Anežky od akademického so-
chaře Daniela Ignáce Trubače doplněná stuhami a speciálními 
archy ručního papíru s otisky prstů všech Čechů, kteří na dar 
přispěli. Socha s otisky bude předána spolu s výnosem charita-
tivní sbírky papeži, aby jej užil tam, kde je nejvíce potřeba. Sbír-
ka i pamětní svatoanežská medaile, kterou dárci dostali jako 
poděkování, nám připomíná stále živý odkaz obětavé a vzneše-
né královské dcery Anežky Přemyslovny, která dala přednost 
zasvěcenému životu před svatbou s císařem Fridrichem II. Za-
ložila na Starém Městě pražském špitál a klášter Na Františku 
a sama obětavě pečovala o chudé a nemocné.
V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze se uskuteč-
ní slavnostní bohoslužba za účasti papežského legáta, biskupů 
i zahraničních hostů 16. listopadu 2019.
„Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se 
už za pár dní naplnila znovunabytím svobody. Dnes, po třech 

Město Sezemice přijme na dohodu o pracovní činnosti správce hřbitova.

SPRÁVCE HŘBITOVA

NÁPLŇ ČINNOSTI:

–  údržba a úklid v prostoru hřbitova
–  uzavírání a otevírání hřbitova v souladu s provozním řádem 

hřbitova
–  úklid, údržba přístupu k hrobům
–  v zimě – úklid sněhu a posyp
–  údržba zeleně a zelených ploch
–  zajištění čistoty kolem kontejneru na odpady

–  zajištění odvozu odpadu včetně odvozu kontejnerů na tříděný 
odpad (nahlášení na MěÚ – OSMŽP)

–  úprava prostor v márnici

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Bližší informace:
Jiří Košťál, tel.: 604 210 861, e-mail: jiri.kostal@sezemice.cz
Petr Řezníček, tel.: 602 179 144, 

e-mail: petr.reznicek@sezemice.cz



www.sezemice.cz | 13

Agility
ZÁVODY ZÁŘÍ 2019
Tentokrát ze zákulisí, aneb jak to všechno vzniká a probíhá.
Nejdříve, tak s ročním předstihem, vybereme datum a domluvíme se na 
střelnici, aby ten den nestříleli. Protože by byli cizí psi při střelbě v ne-
výhodě – naši psi jsou zvyklí. Pak se domluví paní rozhodčí a termín se 
nahlásí do celorepublikového kalendáře. Následně se na web www.
agilitysezemice.cz nahrají propozice a došlé přihlášky se začnou po-
stupně zpracovávat. Zažádá se na městě o povolení akce, nahlásí se 
akce na Krajskou veterinární správu Pardubice. Ještě v předstihu se 
přeměří a případně upraví všechny překážky, odzkouší se digitální časo-
míra a rozhlas. Letos nás s rozhlasem zachránila Majka Schillerová.
V pátek se upečou buchty, uvaří guláš a připraví věci na gril a tousty. 
Vyměří a vytyčí se parkur a postaví se altány pro časomíru, zapisovače 
a kontrolní ruční stopky. Ráno se provede přejímka startujících a pak 
se celý den běhá a skáče. Každý soutěžní tým si zaběhne tři závodní 
parkury, což je přes 200 běhů.

V agility jsou kategorie rozděleny dle výšky a dle výkonnosti psa, a tak 
je těch kategorií opravdu hodně. A během dne je i hodně přestavování 
parkurů. Parkury jsou v režii paní rozhodčí, závodníci pouze ví, jaké 
překážky v parkuru budou. Před startem mají závodící vždy 8 minut 
na prohlídku parkuru, hromadně si parkur projdou a namyslí si ideální 
dráhu pro sebe a pro psa. A pak mají jeden pokus na proběhnutí par-
kuru. Pokud si spletou trasu, jsou diskvalifi kováni… Dvojice se připraví 

na start a paní rozhodčí hvizdem ohlásí možnost startovat. Proskoče-
ním první skočky pes zapíná digitální časomíru a při překonání poslední 
překážky jí i vypíná. Psovod není věkově nijak rozdělen do kategorií, 
běhají děti i dospělí dohromady. Vše se řídí velikostí a výkonností psa.

Aby bylo možné všechny vítěze odměnit, je třeba nakoupit kolem 60 
pohárů a vytisknout a nalepit dle kategorií na tyto poháry štítky. Pak ne-
smíme zapomenout na sponzora, v našem případě výhradního sponzo-
ra, který nás podporuje již celých 16 ročníků, a to je CANDY, spol. s r. o. 
paní Dvořákové, která nám každoročně věnuje tašky s granulemi pro 
všechny účastníky. CANDY AGILITY FANDÍ . A k tomu zbývá nakoupit 
ještě během roku spoustu hraček a jiných drobností pro vítěze.
Během dne se průběžně vyhlašují výsledky doběhnutých zkoušek A1, 
A2, A3 a tombola. V závěru dne se vyhlásí otevřené, rozumějte důležité 
běhy, JUMPING a OPEN a Speciál bílých švýcarských ovčáků.
Každý závodník si odnese ve výkonnostním průkazu zápis o tom, jak 
se umístil + případné výhry. Výsledky se pak přeposílají do centrální 
evidence na Klub agility České republiky KAČR. Za každého startujícího 
psa se posílá i odvod, jakýsi desátek na fungování KAČR.
Vyplatí se cesťák paní rozhodčí a po rozloučení se se závodníky nám 
zbývá úklid, aby cvičiště druhý den vypadalo, jako že se tu nic nedělo .
A když pak mrkneme na fotky a vidíme spoustu usměvavých přátel, 
kteří k nám jezdí už roky, víme, že tohle naše blbnutí má smysl…
Mrknout můžete i Vy zde: https://sezemiceagility.rajce.idnes.cz/
HOP_SEM_HOP_TAM_2019/#DSC_0293.jpg

Text: Renata Novotná, foto: Petra Nováková

Slunečná, avšak poněkud chladná neděle 6. října lákala ke skvě-
lým sportovním výkonům. Ano slunečná… to bylo to hlavní nejen 
pro mladé závodníky, kteří zaplnili prostory parku Mlynářka po téměř 
celodenním sobotním dešti, ale i velké plus pro organizátory. Konal 
se totiž již 5. ročník Veselého duatlonu. 

V 7 kategoriích závodilo 107 dětí ve věku od 1,5 roku do 13 let. 
Připraveny byly opět nové běžecké a cyklistické tratě. Soutěžící děti 
běhaly a jezdily opravdu z plných sil, rodiče a další přihlížející di-
váci fandili ostošest a organizační tým fungoval jako dobře nama-
zaný stroj.

Všichni účastníci dostali malé občerstvení a dárek, pro vítěze byly 
připraveny medaile, diplomy a hodnotné ceny od sponzorů.
Organizátoři děkují městu Sezemice a TJ Spartaku Sezemice za pod-
poru, dík patří i všem sponzorům za skvělé ceny, členům realizačního 
týmu za přípravu a hladký průběh akce a všem zúčastněným za su-
per atmosféru, kterou vytvořili. 

Příští rok nás čeká 6. ročník Veselého duatlonu. Těšíme se na Vás!

Výsledky a fotografi e najdete na fb stránkách Veselého volna
a webových stránkách města Sezemice.

Luboš Krejčík, ředitel závodu a tým Veselé volno

opět přilákal malé i větší sportovce
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Kanoistický klub Prosport Sezemice
Kanoistická sezona je pomalu u konce, kanoisté Prosportu Sezemice 
již mají všechny letošní závody za sebou a mohou se začít naplno vě-
novat zimní přípravě. Poslední srpnový víkend zavítali naši závodníci do 
Ostrožské Nové Vsi na Mezinárodní mistrovství Moravy. U vody se sešli 
vyznavači kanoistiky z devíti zemí Evropy. Náš oddíl reprezentoval užší 
výběr závodníků. Mezinárodními mistry Moravy se stali: Anička Koš-
narová, Magda Štěpánková, Matyáš Mohaupt, Hani Al-Robai 
a Honza Takáč. Stříbrné medaile si domů odvezli: Matyáš Mohaupt,  
Patrik Bárta, Anička Košnarová, Magda Štěpánková, Adam  
Rudolf, Hani Al-Robai a Honza Takáč. V celkovém bodování všech 
42 oddílů jsme získali výborné 12. místo.
Seriál Labsko-orlického poháru pokračoval v sobotu 7. září na Labi 
v Černožicích. Naši závodníci se sešli v plném počtu k boji o cenné 
kovy a o body do Černožického a Labsko-orlického poháru. Za velký 
úspěch lze považovat celkové 3. místo a zisk bronzového Černožické-
ho poháru. Závěrečný souboj o Labsko-orlický pohár proběhl v neděli 
8. 9. na domácí vodě v Kuněticích. Podzimní počasí přilákalo závodníky 
ze 17 oddílů z celé republiky. Zároveň se letos konal již 5. ročník memo-
riálu Venci Pádla Dolejše, který se nesmazatelně zapsal do historie na-
šeho klubu. Na domácí vodě si vyzkoušel závodní atmosféru náš nový 
kajakář Matěj Štěpánek. Naši závodníci vybojovali 1. místo v pořadí 
klubů a získali Pohár Sezemic. Za velký úspěch lze považovat 3. místo 

v Labsko-orlickém poháru. Pohár pro nejmladšího kajakáře si domů 
odvezl domácí Viktor Mohaupt.
Ve dnech 13.–15. 9. 2019 proběhla Regata Olympijských nadějí, kde na 
mezinárodní úrovni reprezentovali náš oddíl kanoisté Otakar Štursa, 
Tomáš Doktor a Adam Košnar. Na kanále v Bratislavě změřili síly 
závodníci z celého světa. Ota Štursa postoupil na trati 1000 m přes 
semifinále až do finále, ve kterém vybojoval výborné 6. místo. Na trati 
500 m se umístil na 7. místě v semifinále. Ve sprintu na 200 m vybojoval 
pěkné 8. místo v semifinále. Patnáctiletý kanoista Tomáš Doktor v zá-
vodě na 1000 m v rozjížďce nezaváhal a postoupil do semifinále, odkud 
se probojoval až do finále, kde pak obsadil celkové 6. místo. V závodě 
na 500 m obsadil krásné 5. místo v semifinále. Na 200 m Tomáš vybo-
joval v semifinále 5. místo. Patnáctiletý dorostenec Adam Košnar spo-
lu s Jiřím Sedlákem z Hranic postoupil na deblkánoi do semifinále, kde 
obsadili konečné 7. místo. Otakar Štursa a Tomáš Doktor spolu s Lu-
kášem Bacílkem a Petrem Tettingerem z Nymburka reprezentovali naši 
republiku také v závodech čtyřkanoí v závodech na 200 m a 500 m. 
Na těchto tratích postoupili do finále a obsadili pokaždé 9. místo.
V neděli 15. 9. 2019 vyrazil výběr žáků a našich nejmladších závod-
níků do Jablonce nad Nisou. Za krásného počasí se závodilo na trati 
2 km a 300 m. Sestava ve složení Anička Košnarová, Mája Štěpán-
ková, Matyáš Mohaupt, Viktor Mohaupt, Matěj Hovorka, Adam 
Hrádek, Kuba Pavlis, Vojta Takáč, Honza Takáč, Hani Al-Robai, 
Matyáš a Vítek Krejčí získala neuvěřitelných 35 medailí a žádný ze 
závodníků neodjel domů bez cenného kovu.
Závěrečný 5. závod Českého poháru se letos uskutečnil 21.–22. 9. na 
jezeře Matylda v Mostě. Sobotní intervalové starty na 3,5 km vyzně-
ly pro Prosport Sezemice dvakrát medailově. Zlato vybojoval Otakar 
Štursa, stříbrnou medaili Tomáš Doktor. V neděli si závodníci vyzkou-
šeli hromadné starty. Výbornou formu potvrdil kanoista Otakar Štur-
sa a na patnáctikilometrové trati si dojel pro stříbro. Tomáš Doktor 
zopakoval na 12 km trati stříbro ze soboty. Obrovským překvapením 
byla zlatá medaile naší nejmladší kajakářky Aničky Košnarové, která 
vyhrála v kategorii s o rok staršími soupeřkami.
Na závěr bychom rádi pozvali všechny příznivce kanoistiky na tradiční 
Zavírání vody, které se uskuteční v sobotu 16. listopadu od 19.00 h 
na loděnici v Lukovně. Nebude chybět raut a bohatá tombola. K tan-
ci a poslechu zahraje kapela Medvědi.

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Sport

Sportovně střelecký klub Sezemice
Na začátku článku malinko zabrousíme do jiného střeleckého odvětví  
– sportovní kuše a do jiné vzdálené končiny – Ruska. V půli měsíce srpna 
se 12.–18. 8. 2019 v ruském Uljanovsku konalo „Mistrovství světa 
2019 ze sportovní kuše“. Do místa konání se spolu s ostatními repre-
zentanty vypravil i náš J. Novák. Ve svém závodě Jakub nastřílel velmi 
slušný výsledek 383 bodů – 8. místo. Bohužel se s tímto výsledkem 
sešli hned 3 střelci. Smůla pro Jakuba byla, že končil na rozdíl od svých 
soupeřů nejslabší položkou a tak se umístil až na 10. místě. I tak je to 
výborné umístění. Ale vraťme se do našich končin.
Je konec prázdnin a závěrečnými finálovými závody vrcholilo v Plzni 
„Finále KZR 2019 a Finále ČPTM 2019“. V ČPTM soutěžili S. Špa-
ček, L. Vyhnálková, B. Lidák a N. Licková. I když se všichni velice sna-
žili, nic moc se nám nedařilo. Maličkou náplastí na bolístku nám bylo  
7. místo N. Lickové ve VzPu 40 ran. Finále KZR se zúčastnili J. Novák, 
J. Puhlovský a A. Zrůstová. Ta se v hlavním závodě VzPu 60 ran umísti-
la na 3. příčce a tím pádem si odstřílela osmifinálový rozstřel. V něm se 
stále držela na vedoucí pozici. Ale člověk se nemá radovat předčasně. 
Padla jedna špatně střelená rána a ta ji sesadila až na tu neoblíbenou 
4. příčku. I tak ale ještě obdržela pohár a věcnou cenu.
Po dva víkendové dny 14.–15. 9. 2019 se v Hradci Králové střetáva-
li na palebné čáře čeští, němečtí a polští střelci na soutěži „GRAND 
PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2019“. V dorostu SM 60 ran si bronzové 
– třetí místo vystřílel J. Puhlovský. B. Lidák obsadil místo osmé a M. Brett 
dvanácté. V mužské kategorii LM 60 ran získal J. Novák místo deváté 
a v ženské SM 60 ran si S. Kišáková vystřílela druhé místo. V poloho-
vém závodě LM 3x40 ran obsadil J. Puhlovský 6. místo. Každoročně 
se na konci malorážkové sezony pořádá na plzeňské střelnici velké 
střelecké klání „Mistrovství ČR ve sportovní střelbě 2019“. 

Na palebných čarách se statečně prali se svými soupeři hlavně puškaři 
T. Čihák, J. Novák, J. Puhlovský, A. Zrůstová, K. Procházková a S. Ki-
šáková. I když T. Čihák hodně „lajdačí“ v trénincích i v závodech, v dis-
ciplíně LM 60 ran předvedl slušný výkon a vystřílel si 6. místo. I devátá 
místa K. Procházkové a A. Zrůstové v polohovém závodě SM 3x40 
nejsou k zahození.
A přestože se ostatní nedostali ve výsledkové listině mezi ty nejlepší, 
zdaleka nepatřili k těm nejhorším. Poslední letošní závod „Sezemický 
podzim“ na domovské půdě odstřílejí střelci v sobotu 12. 10. 2019  
ze sportovní pistole SP 30 ran.
Po prázdninovém lenošení se opět rozjely pravidelné středeční tréninky 
pro náš střelecký potěr. Jsme velice rádi, že se nám nejmladší střelci 
vrátili v plném počtu a přijali jsme i několik nových adeptů.

L. Čiháková, ČSS, z.s. SSK Sezemice
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Pétanque klub PK Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice uspo-
řádal dne 8. 9. 2019 již 5. ročník pétanque turnaje o pohár starosty 
města Sezemice, který se odehrál na nedávno vybudovaných ces-
tičkách v parku Mlynářka. V dopoledních hodinách se odehrál turnaj 
kategorie JUNIOR, tedy do 12 let. Do turnaje se přihlásilo celkem 
6 dvojic, které bojovaly v jedné skupině každý s každým. Po skončení 
všech vzájemných zápasů byly 3 dvojice se stejným počtem výher, tedy 
o stupních vítězů rozhodla až mini tabulka. 

Na stupních vítězů to vypadalo takto:
1. místo – Pazdera Josef, Hakl Tadeáš
2. místo – Jirout Erik, Dostál Michal
3. místo – Šinták Ondřej, Šinták Vojtěch

V odpoledních hodinách se odehrál turnaj kategorie OPEN, tedy od 13 
let. Do turnaje se přihlásilo celkem 9 dvojic, které hrály ve dvou skupi-
nách každý s každým. 
Do semifi nále postoupily dvě nejlepší dvojice z každé skupiny, ze skupi-
ny A to byly dvojice Luděk Binko s Josefem Beránkem a Romain Nacu 
s Nikolou Pavlasovou, ze skupiny B postoupili Ondřej Chocholouš se 
Zuzanou Dvořákovou a Ladislav Chocholouš s Liborem Macíčkem. 
Po odehrání semifi nálových duelů se odehrál zápas o třetí místo, kde 
dvojice Romain Nacu s Nikolou Pavlasovou porazili dvojici Luděk Binko 
a Josef Beránek. O fi nálový zápas se postarala dvojice Ondřej Chocho-
louš se Zuzanou Dvořákovou proti dvojici Ladislav Chocholouš a Libor 
Macíček. Z vítězství a zisku putovního poháru starosty města Sezemice 
se nakonec radovala dvojice Ladislav Chocholouš a Libor Macíček. 

Na stupních vítězů to vypadalo takto:
1. místo – Chocholouš Ladislav, Macíček Libor
2. místo – Chocholouš Ondřej, Dvořáková Zuzana
3. místo – Nacu Romain, Pavlasová Nikola

Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným, budeme se těšit opět 
za rok na 6. ročníku Pétanque turnaje o pohár starosty města Seze-
mice.

ROZPIS CVIČENÍ

Oddíl Den / hodina Cvičitel

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

Rodiče a děti 3–6 let
(kapacitně naplněno) 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

P-class pondělí 18.30–19.30 R. Málková

Bodyform středa 19.30–20.30 E. Holečková

Zadek / břicho čtvrtek 19.30–20.30 I. Moravcová

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 rodiče a děti 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

Sport pro všechny

1. LIGA SKUPINA B

Pořadí Tým Počet 
zápasů

Velké 
body

Rozdíl
malých 
bodů

Rozdíl
skóre

1 PK Sezemice 5 3 35 54

2 HRODE Krumsín B 5 3 5 10

3 PC Sokol Velim 5 3 41 100

4 PCFT Sokoleč 5 3 17 24

5 PC Mimo Done Nymburk 5 2 -25 51

6 PEK Stolín B 5 1 -73 -239

5. ROČNÍK 
TURNAJE V PÉTANQUE

Na závěr bych chtěl informovat o průběžných výsledcích našeho klubu 
PK Sezemice v tomto roce. Našemu klubu se podařilo vyhrát skupinu 
v 1. Lize MČR klubů, takže budeme hrát baráž o postup do Extraligy 
MČR klubů. Jak to všechno dopadlo, se dozvíte v příštím vydání Seze-
mických novin. Ondřej Chocholouš, za PK Sezemice



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

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární 
INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.

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

Doba vánoční se blíží a  jeden z  důležitých symbolů – vánoční 
strom – nesmí chybět ani v Sezemicích. Každoročně hledáme ten 
nejkrásnější. U něj se zase sejdeme a společně ho rozsvítíme. Touto 
cestou vás tedy prosíme, pokud máte nějaký strom pro tento účel 
k dispozici nebo o nějakém víte, kontaktujte nás. Moc děkujeme.

Město Sezemice – Majka Schillerová, tel.: 603 471 712

Inzerce
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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

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v sobotu 9. listopadu 2019 od 7.30 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

Hledáme VÁNOČNÍ STROM 


