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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prvních šest měsíců roku 2020 je pomalu za námi, a musím přiznat, že 
nám přineslo věci nečekané, nové, nám prozatím neznámé.
Pandemie COVID-19, která zasáhla nejen naši republiku, ale i převáž-
nou část světové populace nás trochu v našem životě zaskočila, ale 
zároveň nám ukázala, jaká síla je v nás, obyčejných lidech. Při nečeka-
ném a překvapivě rychlém nástupu nebezpečného viru a nedostatku 
ochranných prostředků, začala spousta občanů šít roušky, některé 
české fi rmy přešly z výroby svých produktů na výrobu ochranných pro-
středků, ať už to byly roušky, ochranné štíty, dezinfekce a další velmi 
potřebné produkty, které nás pomohly ochránit před novým virem.
Stejně tak musím opětovně pochválit občany Sezemic, kteří se na šití 
roušek podíleli, případně přispívali na ochranné prostředky fi nančně. 
Chování nás všech bylo také příkladné. V počátcích tohoto mimořád-
ného stavu to nebylo vůbec jednoduché, ale myslím, že jsme to zvládli 
se ctí. 
V současné době dochází k rozvolňování opatření jak vládních nařízení, 
tak i nařízení která si stanovila jednotlivá města. I přesto vás všechny 
poprosím abyste v následujících dnech a měsících byli co nejvíce obe-
zřetní a dbali na svoje zdraví. To se týká především období prázdnin 
a dovolených, kdy navštívíte jiné kraje a budete se potkávat se svými 
přáteli. Buďte na sebe opatrní!
Pochválit ještě musím všechny zaměstnance základní i mateřské školy, 
kteří pod vedením svých nadřízených zvládli výuku v době pandemie 
a znovuotevření škol pro svoje žáky i za velmi náročných hygienických 
podmínek.
Přeji vám všem příjemné a bezstarostné prožití období prázdnin a dovo-
lených se svými nejbližšími, hodně krásných zážitků a šťastný návrat 
do svých domovů. 

Martin Staněk, starosta města

Odpady TKO
Vážení spoluobčané,
barevné kontejnery v naší obci byly zřízeny na tříděný odpad a rozhod-
ně neslouží k zakládání malých černých skládek, kde klidně někteří 
z vás odloží nábytek, stavební odpad, posekanou trávu, koberce či sta-
rou vysloužilou televizi. Naši pracovníci technické skupiny denně musí 
odvážet tento odpad a zaplatíme to My, občané města Sezemice, 
protože nám rostou náklady v odpadovém hospodářství, což se proje-
vuje při výpočtu místního poplatku za provoz systému shromažďovaní, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů. Proto nebuďme lhostejní ke svému okolí. Když pomineme nákla-
dy spojené s odstraněním odpadu, určitě všichni máme zájem na tom, 
aby v našem městě byl pořádek a čistota. Pokud jsme svědky takového 

Městská policie Sezemice
Během karantény městská policie řešila několik přestupků porušujících 
vládní nařízení. Například nenošení roušek na veřejnosti, pohyb osob, 
porušování karantény atd. Můžeme konstatovat, že tyto dva měsíce nás 
všechny přesvědčily o tom, jak dokáže člověk v napětí, stresu a strachu 
o svůj život jednat. V případě nařízené karantény jsme Zdravotnickou 
záchrannou službou Pardubického kraje byli požádáni o asistenci při 
odchytu psa majitele, který byl v karanténě a čekal na výsledek odběru
na COVID-19. Operátorka upozornila strážníky, aby nevstupovali do 
domu a ničeho se nedotýkali. Zdravotní stav tohoto pacienta se toho 
rána zhoršil zvýšením krevního tlaku a srdečního tepu, proto si pacient 
přivolal ZZS. Na místě události jsme zajistili společně s příbuzným maji-
tele zmíněného psa. Do domu jsme neměli vstupovat z důvodu možné 
nákazy. U otevřených vchodových dveří se strážník pouze dotázal na 
zdravotní stav pacienta. Odpověděl, že se necítí dobře ležel na gauči 
v pokoji. Poté se zeptal strážníka, kde má svého psa? Odpověď strážní-
ka zněla, že je uzavřený ve vedlejší budově. To bylo pro majitele natolik 

nepřijatelné, že se zvedl, vyšel bez roušky z domu a pustil z kůlny svého 
psa, během cesty do kůlny verbálně napadal strážníky a cca metrovým 
polenem vyhrožoval, že na strážníky zaútočí. Když na místo přijeli zdra-
votníci včetně lékařky zahaleni do ochranných obleků, provedli potřebné 
vyšetření pacienta. Poté záchranář telefonicky kontaktoval Krajskou hy-
gienickou stanici, nicméně výsledek odběru ještě nebyl hotový. Pacient 
nejevil známky ohrožení života, proto byl ZZS ponechán v místě bydliš-
tě. Před odjezdem z místa záchranář vydezinfi koval oblečení strážníků 
včetně obuvi a městská policie místo opustila a odjela zpět na služeb-
nu. Přibližně po patnácti minutách se na služebnu dostavil muž, jednalo 
se o téhož muže, který měl nařízenou karanténu. Přišel se omluvit za 
své chování, jednání a strach o svůj život, proto byl strážníky poučen 
o svém protiprávním jednání. Uznal, že přestřelil a sám navrhl pokutu 
s vyřešením hned na místě. Když odešel ze služebny, došlo nám, že je 
muž v karanténě, proto jsme kontaktovali Krajskou hygienickou stanici 
s dotazem na další postup. Odpověď zněla, abychom vyčkali na výsle-
dek testu, pokud bude pozitivní budete muset do karantény a budeme 
zpětně trasovat váš pohyb prostřednictvím mobilních telefonů. Nařízená 
karanténa stála strážníky dalších 24 hodin strachu o své zdraví, zdraví 
kolegů, rodinných příslušníků a dalších, které potkali, protože výsledek 
testu na COVID-19 jsme obdrželi až druhý den dopoledne. Naštěstí byl 
výsledek negativní. Po tomto zákroku se musíme upřímně zasmát, když 
hraje městský rozhlas z důvodu údržby, hnojí pole nebo v neděli dopo-
ledne létá nad naším městem práškovací letadlo a občané města volají 
co s tím hodláme udělat. To je pouze příklad přijatých oznámení, které 
bychom měli řešit. Pokud to bude v našich silách a možnostech, tak 
zákrok a úkon provedeme, ale nejsme všemocní. Přejeme všem, aby si 
užili letní prázdniny s dětmi a dojeli se odreagovat na dovolenou někam, 
kde je krásně. Už nyní se těšíme na následující školní rok a předpoklá-
dáme, že zrušené akce nejen s dětmi proběhnou.       Jsme tu pro Vás! 

Jaroslav Mohaupt, velitel Městské policie Sezemice

konání, můžete sami upozornit, že se tento občan chová neukázněně 
a nebo tuto událost nahlásit na životní prostředí Městského úřadu nebo 
přímo na služebnu Městské policie, protože takovéto jednání je v roz-
poru s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 o nakládání s odpady 
a se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Určitě všichni víme, že Město Sezemice má sběrný dvůr v Dukelské ulici 
(směr Lukovna), který přijímá od občanů s trvalým pobytem na území 
města Sezemice zdarma tyto odpady: papír, sklo, velkoobjemový 
odpad do limitu 100 / kg / občana /měsíc. 

Sběrný dvůr dále přijímá zdarma v rámci zpětného odběru veš-
kerý elektrický a elektronický odpad, světelné zdroje, baterie 
a akumulátory.
Provozní doba:  pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin

sobota: od 8.00 do 12.00 hodin
FLOR, s. r. o. areál Labská (za rybníkem) přijímá od občanů za úplatu 
stavební suť a zdarma bioodpad.

Odbor správy majetku a životního prostředí

Je skvělé, že i ve špatných dobách, jsou lidé, kteří umí přeměnit to zlé na něco dobrého. Také v Sezemicích jich máme spousty a já 
jsem pro vás připravila jen pár příkladů za všechny. Nejen že se tu našlo mnoho „rouškových andělů“, že se tu pořádali rodinné 
turnaje v deskových hrách, ale také se například psali knihy a konaly orientačně vědomostní pochody.

„CHLAPARK“ V TERÉNU
Že máme v Sezemicích různé spolky, různých věkových ka-
tegorií, o tom vás vždy rádi informujeme. Jedním z nich je 
spolek mladých mužů, kteří rádi svůj čas tráví netradičně. 
Uspořádali pro své členy a přátele například sjíždění Labe 
na nafukovacích plavidlech, hrají pozemní hokej apod.
V době, kdy se nesměli stýkat i tak vymysleli způsob, jak 
být spolu a pobavit se. Jeden z nich vymyslel a připravil tra-
su po okolí, záludné otázky ze současného i minulého dění 
a následně vyslal dvojice do terénu. Odstupy byly dostateč-
né, otázky doručené elektronicky, a tedy v souladu s bez-
pečností. Také vyhodnocování proběhlo on-line a tak o ve-
selé historky z terénu nikdo nepřišel.

NALEZLI BYSTE ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU?
Máme tady zpěváka, Zanzibarského rodáka. Zemřel na ne-
moc vcelku mlád, knírek nosil tehdy velmi rád. Ve  svém 
jménu skrývá něco víc, něco co nemá vůbec žádný měsíc. Závod v běhu kolem hvězdy naší 
Co v Mléčné dráze se tak vznáší, a taky už je léta naším středem, vyhraje tato věc vždy s pře-
hledem. Ostatní závodníci, kterých dalších sedm je, závod v oběhu vždycky prohraje. Na-
opak když velikost vítěze klání udává, tato koule za ostatními vždy zaostává. Jeho orbitální 
rychlost maximální, je vaší vstupenkou planetární. Poté toto číslo zaokrouhlíme na desítky 
ale ještě je hodně brzy na přípitky. Takto dlouhou dráhu běžci léta zdolávali a rekordy hodně-
krát překonávali. Ten světový naposledy překonal Američan, který je rychlý jako raketoplán. 
Abych vám další souřadnice sdělil, chci vědět, jakou hodnotu světovému rekordu udělil.

Ano všechno zlé může být pro něco dobré. Držme se tohoto pořekadla a snažme si zachovat 
úsměv i v dobách, kdy to není snadné .                                                     Petra Procházková

Kuriozity a zajímavosti kolem nás

Pod vedením svého třídního učitele Mgr. Lukáše Knauteho pra-
covali žáci nynější 5.B na vydání knihy. Jak a proč kniha vzni-
kala, a co v ní najdete, si můžete přečíst na webových stránkách 
základní školy. Jisté však je, že po uzavření škol, žáci i  jejich 
učitel spojili své síly, uskutečnili desítky videohovorů, konzultací 
a společně dovedli své dílo k úspěšnému konci. Večery v karan-
téně prožívali v živých diskusích nad obalem knihy i jejím obsa-
hem. Ocituji vám, co sami žáci na začátku knihy píší:

Bylo nám obrovským potěšením, že jsme mohli tuto knihu napsat. 
Ale napřed bychom chtěli poděkovat našemu panu učiteli, který 
nám poskytl tak báječnou příležitost. Moc jej přejeme těm žákům, 
kteří ho budou mít po nás.

A tuto knihu věnujeme našim rodičům, prarodičům, kamarádům, 
ale hlavně dětem, které si naši knihu vypůjčí. 
Děkujeme! 

Připojujeme se i my, s díky za skvělou práci .

TŘÍDA 5.B PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SEZEMICE
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SEZEMICKÉ LÉTO 2020
Datum/čas Program Místo konání/pořadatel 

15. srpna Sezemická lávka 
Řeka Loučná
Fotbalový oddíl TJ Spartak
+ město Sezemice

15. srpna
20.00 hodin

Taneční zábava 
– hraje skupina STRESOR

Areál TJ Spartak Sezemice
Fotbalový oddíl TJ Spartak

16. srpna
9.30 hodin

17.00 hodin
Poutní mše svatá
Sezemická pouť s vlídným 
písničkářem Pavlem Helanem

Kostel Nejsvětější Trojice
Město Sezemice
(předprodej 100 Kč, 
na místě 150 Kč)   P

21. srpna
18.00 hodin 

Country večer se skupinou Medvědi
Areál TJ Spartak Sezemice
město Sezemice

29. srpna
20.00 hodin 

Večer sezemických kapel
Sešlost a Vypuštěné koupaliště

Areál TJ Spartak Sezemice 
Město Sezemice
(předprodej 100 Kč,
na místě 150 Kč)   P

30. srpna
14.00 hodin 

Rozloučení s prázdninami 
Park Mlynářka
Město Sezemice

4. září 
20.00 hodin 

Prague Queen – World Tribute Band
– zpěv – Jaroslav Břeský

Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice
(předprodej 150 Kč,
na místě 200 Kč)   P

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

POHODOVÉ LÉTO VÁM VŠEM PŘEJE MĚSTO SEZEMICE

Pozvání na kulturní akce
Složité období snad již pominulo a my pro vás máme nové termíny 
akcí, které se z důvodu omezení nemohly konat:

CHRÁMOVÝ KONCERT, PHJ
Kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích, 1. 11. 2020, od 17.00 h

MARIEN
koncert folkové legendy, sál radnice, 6. 11. 2020, od 19.00 h

KOULE, Divadelní představení DS Temno, Týniště nad Orlicí,
sál radnice, 4. 10. 2020, od 19.00 h
Vstupenky zakoupené v předprodejích zůstávají v platnosti. Pokud 
vám termíny nevyhovují, je možné je vracet v Městské knihovně 
v Sezemicích vždy v půjčovací dobu.
Srdečně Vás zveme i na plánované letní akce, o kterých vás bude-
me včas informovat rozhlasem, na www stránkách, sociálních sí-
tích a informačních deskách, jako jsou například Sezemická pouť, 
Sezemická lávka, Loučení s prázdninami.

Václav Trunec, Komise kultury

Děkujeme, chválíme, informujeme…

V Pardubickém pirátském centru ParduPiCe se na dvou 3D tiskár-
nách od začátku dubna vyrobilo 650 kusů obličejových štítů. 
Následně je členové zkompletovali a předali většinou sociálním 
a zdravotnickým službám, popř. školským zařízením. V první vlně 
předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Filip Mezera, Ph.D. 
zajistil pro Sezemice 15 štítů pro městskou policii a úřednice pra-
cující na kontaktním místě Czech Pointu. Následně domluvil do-
dání dalších 100 kusů štítů, které by v případě zhoršení situace 
byly využity pro ochranu zaměstnanců na úřadě, učitelů ve škole 
či ohrožených skupin lidí. Z dalších Sezemicím blízkým zařízením 
bylo poskytnuto 15 štítů ZŠ a MŠ v Dolních Ředicích, 50 štítů SKP 
centru, které provozuje po Pardubickém kraji 13 typů sociálních 
služeb a dalším organizacím. Protože se prozatím koronavirová si-
tuace mírní a ubývá nakažených, rozhodli se v centru výrobu těch-
to ochranných pomůcek pozastavit. Pokud by se stav opět zhoršil, 
jsou připraveni tisknout znovu. Děkujeme.

Petra Procházková

Narozeníček
Březen 2020:   Magda Hrubešová, 

Veronika Kuldová
Duben 2020:  Zuzana Kašparová,

Jan Jeřábek

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

Manželé KLEINOVI děkují Komisi sociální a péče o rodinu a děti
Města Sezemice za blahopřání a dárky k 50ti letému výročí svatby.

Zahrádkářský spolek Sezemice
Byl jsem požádán o napsání příspěvku do našeho tisku ohledně za-
hrádkářství. Od r. 1956 působil v Sezemicích Zahrádkářský spolek, 
od r. 1957 Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz (ČSOZS 
– dnes ČZS).
Prvním předsedou ZO byl p. Ryšavý (tchán nedávno zemřelé B. Ry-
šavé). Po něm pak p. Uhlíř atd. Chci napsat o ovocných stromech 
v minulosti až do dnešních dnů. Dobové informace jsou čerpány ze 
sezemické kroniky Zahrádkářů.
Už před dobou husitskou, než byl Sezemický klášter vypálen, pěsto-
valy řeholnice na jižním svahu kopce Vinice révu. Za Viléma z Pern-
štejna v XVI. století bylo v jeho obcích 47 zelinářů a 50 zahrádkářů 
pěstujících zeleninu a ovoce.
28., 29. a 30. září 1902 byla výstava ovoce a zeleniny v hostinci pana 
Josefa Hanzlíka (U Hájků). Vystavovalo 262 občanů ze Sezemic 
a okolí v 1326 miskách. Po výstavě na popud Zemského ovocného 
spolku bylo provedeno sčítání ovocných stromů v Sezemicích včetně 
Počápel. Zjištěno 1495 jabloní, 756 hrušní, 7212 švestek a slivoní, 
24 meruněk, 1240 třešní, 370 višní, 31 ořešáků, 75 lískových a 225 
různých druhů. Celkem 11 528 stromů.
Zima 1928–29 mrzlo od Štědrého dne do konce března. Mráz ne-
klesl pod -20 °C a v některých případech klesl až k -33 °C. Kritický 
byl 27. 1. 1929. Celou noc panovala silná sněhová vánice. Silnice do 
okolních obcí byly úplně zaváty. V zahrádkách a stromořadích byly 
stromy zpustošeny. Změněn ráz celé krajiny. Nejhůře se dařilo stro-
moví v nížinách, ve vyšších polohách byly stromy ušetřeny. Ukázalo 
se, že hlavní příčinou úhynu a promrznutí stromů bylo velké sucho 
v předešlém roce. 

Ztráty na ovocném stromoví po roce 1929 byly vyčísleny takto:

Druh ovoce Rok 1928 Ztráty 1929 Zůstatek 1929 Rok 1967

Jabloně 2129 1450 679 3784

Hrušně 1077 776 301 973

Švestky a slivoně 6544 5901 643 2043

Meruňky 18 18 0 19

Třešně 1817 1728 89 414

Višně 315 258 57 538

Ořešáky 92 82 10 160

Broskve 12 9 3 32

Celkem 12154 10226 1828 7963

Jednání komise HTÚP 26. 7. 1972.
Projednáno a schváleno: Sad k likvidaci p. Jedličky a p. Reinberga 
mezi Sezemicemi a Kladinou, sad p. Pánka, p. Chválové, p. Cvejno-
vé, p. Alinčové u rybníka, sad p. Matyse, půl honu p. Plačka. Aleje 
stromů v prostoru na Vinici, třešňovka p. Kašpara u Labe, Bulisova 
alej na hrázi, sad p. Martínka u Počápel. Na dožití nechat zahradu 
p. Horáčka mezi Sezemicemi a Kladinou a sad u Morušárny. Zmínění 
občané se asi dočkali jednání ve smyslu výměny pozemků nebo do-
stali zdarma do užívání parcelu v kolonii. Po kolektivizaci zemědělství, 
vzniku JZD i na vesnicích v r. 1957 se ráz krajiny skutečně změ-
nil. Ruské pásáky, bagry a buldozery půjčené ze Státní traktorové 
stanice Hradiště. Zmizely mnohé polní cesty, meze, příkopy, hrázky, 
remízky. Nějaký strom či keř pro tuto techniku nebyl překážkou. Měli 
za úkol vytvořit rodné lány v šíř i v dál.
Vzal jsem to trochu ze široka, ale propsal jsem se do dnešního stavu. 
Nechci dělat paniku, té slyšíme dost odjinud. Zamyšlení však je na 
čase.
Jako starý zahrádkář i funkcionář mám právo i povinnost poradit 
a vyzvat k nápravě. Použiji staré dobré: Postav dům, zploď syna 
a zasaď strom a také sázet stromky pro potomky. Chci poukázat na 
mnoho postavených domů, narozených dětí, ale vysázených stromů 
málo. Šlechtitelé a školkaři nabízejí široký sortiment ovocných druhů 
a odrůd včetně opomíjeného drobného ovoce. Podpora z vyšších 
míst na sázení stromů se mi líbí, měl jsem faktickou radost z nového 
stromořadí „Ke Křížku“. Bohužel se to nepovedlo. Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí. Nám by se také nelíbilo, kdyby nám někdo u plotu sázel 
vysokokmeny. Stromečky od křížku už jsou umístěny v dobrém pro-
storu u školy. 
Okrasná zeleň i smíšené stromečky potřebují péči zahradníka, což 
jistě zdárně vyřeší radnice.
Závěrem přeji úspěšné vyřešení problému s neznámou nemocí a pak 
rádi u zahrádkářů podiskutujeme i o stromcích u našich i vašich do-
movů.                                                                          Ladislav Srazil

Závěrem přeji úspěšné vyřešení problému s neznámou nemocí a pak 
rádi u zahrádkářů podiskutujeme i o stromcích u našich i vašich do-
movů.                                                                          Ladislav Srazil

Myslivecký spolek Sezemice
V loňském čtvrtém čísle Sezemických novin se objevil článek o práci 
našeho mysliveckého spolku na výsadbě nového remízu v části Lu-
kovna. A protože i v letošním roce již od počátku jara v této potřebné 
aktivitě pokračujeme, zde je několik informací, jak jsme dále pokročili. 
Loňský velmi suchý rok byl bohužel pro nově vysázené stromky a keře 
velmi nepříznivý. I přes velkou snahu našich členů při dovážení vody 
a zalévání sazenic jich během léta značná část zaschla a velký kus 
práce přišel nazmar. Proto jsme během března opět nakoupili asi 250 
dalších sazenic převážně listnatých stromů a vysázeli je. Každá saze-
nička je obsypána mulčovací kůrou pro lepší udržení vláhy a i nadále se 
snažíme o pravidelné zalévání. Věříme, že pomůže i počasí, občasné 
dešťové srážky se během května i začátkem června objevily a to je 
pro všechny rostliny určitě nejlepší. Část pozemku byla oseta kukuřicí. 
Rozhodli jsme tento díl proti původnímu plánu neoplocovat, aby zůstal 
volně přístupný zvěři, a tím jsme ji alespoň trochu odlákávali od plo-
din na okolních polích. Zbývající část remízu, kde se neseče ani tráva, 
a jsou vysázeny pouze vrbové pruty, zůstává jako přirozený kryt pro 
drobnou zvěř. Těší nás, že už dnes tam můžeme občas pozorovat ba-
žanta, a také nyní už téměř vzácnou koroptev.

Měsíc červen je období, kdy se v přírodě rodí nový život. Většina zvěře 
klade mláďata, líhnou se bažantí kuřata, objeví se i další vrhy mladých 
zajíčků. Můžeme se setkat se srnou vedoucí jedno nebo dvě srnčata. 
Právě v tomto čase je nutné dopřát zvěři potřebný klid nutný k od-
chování potomstva. Proto všechny prosíme, aby při svých vycházkách 
používali zejména veřejné cesty, vyhýbali se chození v bezprostřední 
blízkosti posledních zbytků přirozených úkrytů zvěře, jako jsou příkopy 
nebo zarostlé okraje potoků, řek nebo rybníka.

Zejména neovladatelný pobíhající pes dokáže vyplašit 
hnízdící bažantí slepičku, a ta se často na hnízdo k va-
jíčkům nebo i mladým kuřatům již nevrátí. Nejen že do-

držováním těchto pravidel pro vycházku do přírody re-
spektujeme platný zákon, ale zejména přispíváme 

k ochraně zbytků kdysi hojné volně žijící zvěře 
v okolí našeho města.

Miroslav Jeník, 
Myslivecký spolek Sezemice
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Mateřská škola Pohádka
Blíží se konec měsíce června a s ním očekávané letní prázdniny, na kte-
ré se všichni moc těšíme.
Druhé pololetí bylo ve znamení nenadálých a nečekaných událostí.
V březnu byl vyhlášen nouzový stav v souvislosti s onemocněním Co-
vid-19 a s ním i spousta opatření. Od 16. března uzavřela všechna svá 
pracoviště i mateřská škola.
Pro všechny byla tato situace nová a tak i my jsme se ji snažili nějakým 
způsobem zvládnout a překonat.
Každý týden jsme na naše webové stránky umístili pestrou vzdělávací 
nabídku pro děti. Děti si tak mohly spolu s rodiči zopakovat své znalos-
ti, něco si vyrobit, zahrát si novou hru, či naučit se něco nového. Dostali 
jsme i zpětnou vazbu přímo od rodičů, kdy nám posílali vypracované 
naskenované práce svých dětí. Některé děti dokonce vhodily spolu 
s rodiči do naší poštovní schránky i obrázky s pozdravy pro své paní 
učitelky, což nás moc potěšilo, že se jim stýská po školce. Začátkem května jsme ve spolupráci se zřizovatelem a v souladu 

s doporučením MŠMT hledali vhodná a bezpečná opatření umožňující 
znovuotevření mateřské školy, která se nám nakonec podařilo zajistit.
Od 13. května byla otevřena hlavní budova Jiráskova pro prvních 
50 nahlášených dětí.
Od 25. května jsme otevřeli i detašovaná pracoviště, kromě třídy Kuřá-
tek – Penzion, která nemá svou školní zahradu.
Přes všechna omezení jsme i letos připravili pro děti Dětský den se sou-
těžemi. Den proběhl v režii paní učitelek. Děti si jej užily, včetně dárku ve 
formě sladkostí a diplomu.
Tradiční rozloučení předškoláků se v letošním roce bohužel nekonalo, 
ale abychom to dětem alespoň trochu vynahradili, připravili jsme ve 
spolupráci s městem Sezemice Rytířské pasování předškoláků na lou-
ce za Spartakem.
Děkujeme městu Sezemice, rodičům i ostatním dobrovolníkům za rouš-
ky a dezinfekci, které nám darovali a přejeme všem pevné zdraví.

Za mateřskou školu Pohádka Bc. Iveta Prausová

Základní škola
Prázdniny klepou na dveře a ve škole se červen vždy nesl hlavně ve 
znamení školních výletů a dalších akcí. Letošní druhé pololetí je ale 
zvláštní a výjimečné, proto se nemohly uskutečnit školní výlety, exkur-
ze, Den dětí, Sportovní den ani plánovaná Akademie. Od března fun-
guje distanční výuka, která bude pokračovat až do 29. 6. Žáci druhého 
stupně využívají google učebnu a k videohodinám aplikaci meet a žáci 
prvního stupně komunikaci prostřednictvím skypu, mailu nebo telefonu.
Noví prvňáčci si letos poprvé nemohli přijít vyzkoušet školní prostředí 
nanečisto v podobě zápisu do první třídy. Tento se konal také distanční 
formou. Přejeme si, aby nový školní rok všichni žáci zahájili ve svých 
třídách, v plném počtu a v běžném školním režimu.
První, kdo se do školy vrátil, i když s omezeními a pouze na tři dny v týd-
nu, byli žáci devátých tříd. Intenzivně se připravovali na přijímací zkouš-
ky na střední školy v dvouhodinových blocích matematiky a českého 
jazyka. V tuto chvíli už mají přijímací řízení za sebou. Čekání od poloviny 
dubna, kdy se přijímací zkoušky konají za běžné situace, bylo dlouhé. 
Přejeme jim hodně úspěchů na vybraných středních školách.
Koncem května se do školy vrátila i část žáků prvního stupně. Zajistit 
organizačně výuku a dodržet všechna epidemiologická opatření ne-
bylo jednoduché. Všichni ale situaci zvládli na výbornou. Žáci ráno před 

školou čekají na své vyučující ve vymezeném prostoru, každá skupina 
(max. 15) má svoji učebnu, která je pravidelně větrána a dezinfi kována. 
Podařilo se zajistit i dodržení nutných opatření ve školní jídelně, proto 
žáci prvního stupně mohou chodit na obědy. 
Další vlna rozvolňování protipandemických opatření znamenala, že do 
školy přišla i část žáků druhého stupně. Jedná se o 6.–8. ročník. Devátý 
ročník již pokračuje pouze distanční výukou. Vzhledem k prostorovým 
a personálním možnostem školy byla výuka (konzultace) ve skupinách 
nastavena takto: 6. a 7. ročník dochází do školy v úterý a ve čtvrtek, 
8. ročník potom v pondělí, středu a pátek. V celkem čtyřech vyučova-
cích hodinách za den se učí matematiku, český a anglický jazyk. Jsme 
moc rádi, že se nám podařilo zajistit kvalifi kované učitele pro všechny 
žáky, kteří o dobrovolnou prezenční výuku projevili zájem.
V době uzavření školy nezahálela ani školní družina a přidala se také 
k distančnímu předávání nápadů a informací. S družinou mohly děti 
vyrábět, zpívat i recitovat.
Na závěr mi dovolte popřát všem čtenářům krásné léto plné pohody 
a slunečných dnů. Dětem potom klidné a pohodové prázdniny. A všem 
hlavně hodně zdraví.
Pro více informací a fotografi í můžete navštívit www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová

V KNIHOVNĚ
nejen o knihách

Městská knihovna Sezemice už je vám opět k dispozici, se svým 
fondem i službami. Přesto, že současný stav ještě neumožňuje vy-
užití všech prostor, snažíme se vám nabídnout vše, na co jste u nás 
zvyklí. Mimo fondu knih, audioknih a časopisů plných novinek, pro 
vás kopírujeme, skenujeme a pomáháme tam, kde nám síly stačí. 
K naší velké radosti už můžeme i pořádat menší akce, a tak jste 

Půjčovací doba knihovny:
po: 9.00–11.00, 13.00–16.00
st: 9.00–11.00, 13.00–16.00
čt: 9.00–11.00, 13.00–16.00

spolu s námi mohli například oslavit Mezinárodní den dětí. Na akci 
nám krásně svítilo sluníčko a díky našim sponzorům jsme pro děti 
měli nachystáno plno zajímavých dárků. A protože děkovat se sluší, 
děkujeme fi rmám Pedro, Allbi, bistru Naproseku a restauraci Bavor-
ský dvůr. Jejich dárky potěšily děti i dospělé. Další akcí, kterou jistě 
uskutečníme, bude Odměňování za vysvědčení a také se potkáme 
na akci Loučení s prázdninami, kterou pro vás, společně s městem, 
připravujeme. Pokud se ptáte na větší akce, jako je Noc s Ander-
senem, nebo Pasování prvňáčků, tak ty se uskuteční až v příštím 
školním roce. O jejich termínech jednáme se základní školou a bu-
deme vás o nich včas informovat. Knihovna bude nadále fungovat 
ve zkráceném režimu, a to až do září 2020. Ubezpečujeme vás, že 
děláme maximum pro vaše bezpečí, dodržujeme poctivě karanténu 
všech vrácených fondů a pečlivě dezinfi kujeme vše potřebné. Nic 
proto nebrání tomu, abyste nadcházející letní dny strávili s dobrou 
knihou, nebo při zábavné deskové hře. Vše najdete u nás. Přejeme 
vám pohodové léto.

Petra Procházková, Markéta Chroboková

Rozloučení předškoláků
Vzhledem k letošním mimořádným opatřením MŠMT nebylo možné akci „Rozloučení před-
školáků“ uskutečnit tradiční formou v prostoru sálu městské radnice Sezemice a bohužel 
ani v prostorách mateřské školy (bezpečnostní technik vydal zákaz). Proto jsme se obrátili na 
s prosbou o pomoc přímo na starostu p. Staňka a místostarostu p. Kubizňáka a akce se nám 
podařila uskutečnit.
Akce se konala 16. června 2020 od 17.00 hodin na louce za Spartakem. Děti shlédly pohádku 
„Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen“, kterou jsme jim zprostředkovali 
agenturou Pernštejni.
Proběhlo pasování předškoláků na budoucí školáky a následné předání dárkových tašek 
za mateřskou školu a knížek za město Sezemice. Byli představeni i budoucí učitelé prvních 
tříd, které jsme na tuto akci také pozvali.
Po skončení programu byla dětem ještě nabídnuta zábava v podobě rytířských zápasů či 
střelby na terč. Naštěstí nám v tento den přálo i počasí, takže vše dobře dopadlo a ohlasy ze 
strany rodičů byly velmi pozitivní.
Děkujeme představitelům města Sezemice za spolupráci a Všem přejeme krásné prázdniny.



75. výročí konce druhé světové války
Dne 8. května si svět připomněl 75. výročí konce druhé světové války. V ní po dobu 

šesti let bojovalo sto deset milionů vojáků. Dvacet pět milionů z nich ve válce položilo
život. Celkově si druhá světová válka vyžádala více než sedmdesát milionů obětí. Stá-
ty bojující na straně Osy a fašistického Německa ztratily jedenáct milionů lidí, z toho 
Německo přes sedm, Japonsko dva a půl milionu. Spojenci ztratili více než šedesát 
milionů lidí, z toho Sovětský svaz dvacet tři milionů, Čína deset milionů, Polsko šest 
a půl milionu, Jugoslávie jeden milion. Civilní oběti představují více než čtyřicet pět 
milionů, včetně šesti milionů obětí židovského holocaustu. Ztráty na životech ve dru-
hé světové válce v Československu jsou odhadovány, podobně jako ztráty Velké Bri-
tánie a Spojených států, na čtyři sta tisíc lidských životů. Při osvobozování Česko-
slovenska na našem území bojovali a umírali vojáci Rudé armády, americké armády, 
Poláci, Rumuni bojující na straně spojenců od srpna 1944, Belgičani a v neposlední 
řadě mnoho Čechů a Slováků. 

Mezi těmi, kteří za svobodu Československa položili život, byla řada občanů Se-
zemic a blízkého okolí. Na deskách Památníku obětem válek v Sezemicích je vedle 
osmdesáti osmi jmen obětí první světové války dvacet sedm obětí nacistické zvůle ve 
druhé světové válce. Vedle těch, kteří za naši svobodu položili život, nesmíme zapo-
mínat ani na ty naše spoluobčany, kteří se v odboji nebo v řadách spojenců zasloužili 
o naši svobodu a dožili se konce války. K nejznámějších sezemickým účastníkům 
odboje patřili velitel para skupiny Silver A Alfréd Bartoš, představitel Obrany národa 
generál František Horáček, na straně spojenců bojovali Josef Šimůnek, Jiří Valenta, 
Ondrej Škorvaga, Oldřich Ševčík, Jan Palonci a Ota Skrbek. Za svoji odbojovou čin-
nost zaplatili životy Alfréd Bartoš se svojí matkou Antonií Bartošovou a řadou pří-
buzných, František Horáček, Josef Horák, Bohumil Horák, Oldřich Rozinek, Bedřich 
Schejbal, Arnošt Štégl, František Mandys, Josef Kosina, Bohumil Koubek a JUDr. Karel
Kerzel. Ve věznicích a koncentračních táborech strádali za svou odbojovou činnost 
šéfredaktor ČTK prof. Arnošt Bareš, uvězněný v září 1939, František Marek, Antonín 
Pokorný, Josef Richter, Václav Skala a řada dalších. Vězněni byli i rodinní příslušníci 
čs. důstojníků, kteří nelegálně opustili protektorát, Šimůnkovi a Valentovi. V domá-
cím odboji byli zapojeni i další občané Sezemic, mezi nimi Ferdinand Čihák, Stanislav 
Christen, Oldřich Ulrich, Božena Bíšková, štábní kapitán Zeman, František Klapka 
a řada dalších. Z generace, která zažila válku a nepopsatelné utrpení způsobené fa-
šismem, zbylo po 75 letech od ukončení války již jen málo pamětníků. I dnes je však 
správné připomínat ty, kteří se o naši svobodu zasloužili, a ty, kteří ve válce na straně 
spojenců, v odboji nebo z rasových důvodů položili za Protektorátu Čechy a Morava 
své životy nebo strádali ve věznicích a koncentračních táborech. 

Připomenutí 75. výročí konce druhé světové války a podobu pietních aktů v letoš-
ním roce téměř všude ve světě ovlivnila mimořádná situace související s opatřeními 
přijatými k omezení šíření nového typu koronaviru. Nejinak tomu bylo i v Sezemi-
cích a připojených obcích, kde vzpomínka na ukončení války proběhla bez veřejnosti 
za přítomnosti starosty Sezemic Martina Staňka, místostarosty Ladislava Kubizňáka, 
velitele zásahové jednotky sezemických hasičů Ladislava Mohaupta a zástupce Měst-
ské policie Sezemice Ondřeje Mohaupta. K pomníkům a pamětním deskám místních 
obětí obou světových válek v  Sezemicích, Dražkově, Kladině, Velkých Kolodějích 
a Veské položili zástupci města květiny. Všichni ti, kteří neváhali nasazovat životy 
v boji se zlem, zasluhují naši úctu a vděčnost.

Pokládání květin k památníkům a pamětním deskám 
obětí válek – Sezemice, Dražkov, Kladina, Velké Kolo-
děje, Veská, 7. 5. 2020

M. Balcar

PÍSNIČKY NÁS BAVÍ
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Sezemice pořádáme 

3. ročník příměstského jazykového tábora
… plný angličti ny, zábavy, sportu, tvoření a poznávání …

20.–24. července 2020 – Knihovna Sezemice
Pro děti  od 4 do 11 let (svačinky, oběd a pití  zajištěno)

8.00–16.00 hodin: 2450 Kč (možnost slevy pro sourozence)

8.00–12.00 hodin: 2000 Kč
Více informací: www.ucimesrdcem.cz

Přihlášky na: info@ucimesrdcem.cz/Facebook@ucimesrdcem.cz
Tel.: 723 340 780, 728 971 500
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BYLINKY A ZDRAVÍ
Hluchavka bílá a její léčivé vlastnosti

Nedávná doba, kterou jsme my všichni museli projít, mi vlastně 
sama dala návod, koho pozvat do rubriky 5 otázek pro osobnost. 
Ona je členkou mnoha organizací a výborů, pomáhá všemu 
živému, ať už jsou to lidé, zvířata či příroda sama. Otázky dnes 
položím dlouholeté člence zastupitelstva, radní, ale také velké 
milovnici zvířat paní MARII SCHILLEROVÉ.

Majko zmapuj, prosím, i ty krátce svoji cestu 
komunální politikou.

Moje cesta komunální politikou začala v roce 2000, tedy už před 
20ti lety. Kromě jednoho volebního období jsem zastupitelkou a také 
radní. Už od dětství jsem se věnovala kultuře a ta mě provází řadu 
let i profesním životem. Jak se říká, nejenom prací živ je člověk, kul-
tura je důležitou součástí života každého z nás. Jsem ráda, že mimo 
jiné díky práci v kulturní komisi města, společně s mými skvělými 
kolegyněmi a kolegy, můžeme přinášet sezemákům řadu kulturních 
projektů pro všechny věkové kategorie a žánry. Je fajn vidět v sále 
sezemické radnice nebo v areálu TJ Spartak bavící se spokojené 
diváky. A co nás dále moc těší, že do Sezemic jezdí dnes už lidé za 
kulturou i z jiných měst a obcí Pardubického kraje. Věřím, že v tom 
budeme i nadále pokračovat. Těch tradičních akcí a nových nápadů 
je stále dost.

Nabízí se otázka co ti takto dlouhá a bohatá cesta 
dala a naopak vzala?

Určitě mi více dala, než vzala. Pracovat pro lidi a s lidmi mě moc baví, 
i když to někdy není jednoduché. Ale co v životě je. Člověk musí umět 
naslouchat, nebýt prchlivý a zároveň musí umět rozhodovat. Důležité 
je ke všemu přistupovat s pokorou a úctou a je jedno o jak velký pro-
jekt nebo práci se jedná. O to se vždy snažím. Nejen v té komunální 
práci, ale v životě všeobecně, neumím moc říkat ne a je mi jedno, 
jestli mi někdo zavolá o půlnoci nebo v neděli. Nikdy nevím, kdy budu 
potřebovat třeba pomoc já. Když najdu řešení nebo alespoň čás-
tečně pomohu nebo poradím, jsem za to moc ráda. A to je pro mě 
nejvíc. Život se s námi nemazlí a ještě si házet klacky pod nohy? To 
teda ne. Co mě vytáčí asi nejvíc, je lhostejnost, lež a pomluvy. To mě 
opravdu bere moc energie. Naštěstí to není tak často.

 Nedávná celosvětová situace, spojená 
a coronavirem, prověřila a ovlivnila, myslím, 
každého jednoho z nás. Jak ovlivnila tvůj život?

Ano, uplynulé měsíce byly pro každého z nás velkou životní zkouš-
kou. Pro mě dvojnásob, protože začátkem měsíce března z mého 
života odešli tam nahoru dva důležití muži mého života, můj tatínek 
a kamarád pan Jaroslav Janda. Oběma jsem se společně s rodi-
nami snažila pomoci a zpříjemnit poslední dny jejich pozemského 
bytí v jejich domovech. Když jsem se těšila po tom všem trápení 
a starostech na návrat do své práce, přišel nouzový stav. Díky němu 
jsem neměla čas na velké smutnění a plně jsem se s mými kolegy 

na radnici začala soustředit na danou situaci. Ta mě utvrdila v tom,  
že jsme akceschopní a připraveni okamžitě pomoci tam, kde je  
třeba. Proto si nás koneckonců naši občané zvolili.

 Asi nikoho nepřekvapí, že jsi byla jednou ze členek 
krizového štábu. Jak zvládly, podle tebe, Sezemice  
Covid-19?

Jak už jsem se zmínila, první březnové dny po této stránce byly veli-
ce náročné. Asi jsme byli, kromě velkých měst, jedni z prvních, kdo 
jsme zřídili krizový štáb. Ten začal ihned reagovat na danou situa-
ci. Prakticky stále jsme sledovali rozhodnutí vlády a dalších nařízení 
krizového štábu a ihned, bez ohledu na čas a dny, jsme se snažili 
přenášet vše do praxe prostřednictvím rozhlasu, vývěsek, sociálních 
sítí a osobních kontaktů pro naše občany. Snažili jsme se obstarat 
dezinfekční prostředky – roušky, rukavice, dezinfekci. Byl to velký 
oříšek, přesto se nám podařilo z dostupných zdrojů získat alespoň 
něco. Zajistili jsme tímto hlavně naše seniory v pečovatelských do-
mech a také seniory nad 65 let, o kterých jsme věděli, že se k těmto 
ochranným prostředkům nedostanou. Neodmítli jsme nikoho, kdo 
požádal o pomoc, nákup, léky apod. Ten strach svíral nás všechny 
a báli jsme, aby se neobjevil ten vetřelec v Sezemicích a my bychom 
museli město třeba uzavřít a být všichni v karanténě. Díky svědomi-
tosti lidí se to naštěstí nestalo a my všem tímto moc děkujeme, a také 
všem dobrovolníkům šijícím roušky a řadě dalších. Po boji je každý 
generál, to platí v životě všeobecně. Myslím, že Sezemice to proto 
za daných možností a podmínek zvládly na jedničku.

 Jsi hodně zaneprázdněná a především vytížená 
žena, ale i tak ti, doufám, zbyde maličko času 
na sny a plány. Podělíš se s námi o ně?

Jak často říkám, jsem už tzv. „odrostlejší dorostenka“ a jen tak mě 
v životě něco nepřekvapí. Čím jsem starší, tím si vážím více těch běž-
ných životních okamžiků. Vím totiž, že mávnutím proutku může být 
vše jinak. Proto jsem šťastná, že mi do života kromě mojí rodiny, přišli 
přátelé a kolegové, kterých si vážím, je mi s nimi moc dobře a cítím 
se s nimi sama sebou. Chvíle s rodinou a přáteli jsou moje baterky, ať 
jsem s nimi kdekoliv – doma, na ranči, na koncertech nebo na radni-
ci. Své sny jsem si už za svůj život, hlavně ten profesní, z části splnila. 
I tak jsem ale stále moc ráda za jakoukoliv novou výzvu a doufám, že 
se jí zhostím, tak jak se sluší a patří. Chtěla bych být i nadále na blízku 
zvířátkům. Jejich bezpodmínečná láska je pro mě dalším zdrojem 
energie, ať to jsou kočičky, psi nebo koně. Vše na světě je ale podmí-
něno zdravím. Proto přeji všem pevné zdraví a hodné lidi okolo sebe.

Každý z nás, ať více či méně, se s prací této ženy již setkal, jako 
spolupracovník, potřebný, a nebo řadový občan. Z vlastní zkušenosti 
mohu říct, že držet s ní tempo, zvládne málo kdo, ale i jenom pokus 
o to vás vždycky něčemu naučí a je velkým zážitkem . Přejeme jí 
hodně sil a energie do další práce a jen samá pozitivní setkání.

Petra Procházková

Pět otázek Pro…

Hovoříme o 20–50 cm vysoké vytrvalé bylince, s přímou, nevětvenou 
lodyhou. Stonek je čtyřhranný, v mládí pýřitý, později zvláště na spodu 
olysalý a nafialovělý. Řapíkaté listy jsou zašpičatělé a srdčitě vykrojené. 
Bílé pyskaté květy rozkvétají v úžlabí listů postupně odzdola nahoru. 
Jsou téměř přisedlé, uspořádané do lichopřeslenů. Hluchavka kvete 
od května do září. Plodem jsou hladké, tmavě šedé až černé tvrdky.

Kde všude hluchavka roste a odkud se k nám dostala?
Areálem rozšíření hluchavky je celá Eurasie, převážně mírné pásmo 
nížin až pahorkatin, pouze při jižní hranici rozšíření vystupuje do hor. 
Zavlečeně se vyskytuje také na Islandu, v Severní Americe a na No-
vém Zélandu. U nás roste hojně prakticky všude, najdeme ji v lesích, 
parcích, v křovinách, příkopech, podél cest a zdí. Dokonce, můžeme 
si ji vysít taktéž na zahrádku. Stačí si nasbírat hluchavkové kvítky a ty 
pak rozházet tam, kde se nám zlíbí. Bylinka je sice plevelnatá, nicméně 
medonosná a pokud chcete, aby dotvořila kolorit zahrady, nebojte se  
ji vpustit mezi své oblíbené léčivky.

Co, kdy a jak sbíráme?
Na sběr hluchavky můžeme vyjít už v květnu, kdy se zaměříme na květ, 
sbírat však lze také celou kvetoucí nať, případně jen list. Nejvíce vy- 
užíváme bílých kvítků. Pokud upřednostníte právě je, vyhraďte si něco 
více času, sběr je náročný a ačkoli nasbíráte třeba celou litrovou misku, 
po nasušení se bylinka výrazně zredukuje. Kvítky, stejně jako diviznu, 
sušíme nejlépe na přímém slunci. Využít lze taktéž sušičku, kde po dobu 
4 hodin vysoušíme květ hluchavky na 40 °C. Kvalitní droga si zachovává 
krémově bílou barvu, s jemnou medovou vůní, nejprve je nasládlá, poz-
ději jemně nahořklá. Při skladování ji chráníme před vlhkem a světlem.

Kdy nám hluchavka pomůže?
Květ hluchavky lze užít při nespavosti, na celkové zklidnění, kdy 
doporučuji kvítky naložit do alkoholu. Sběr hluchavky je pracný, při pří-
pravě tinktury využijeme poměrně malou dávku bylinky. Jak na tinkturu? 
• 5 PL sušených květů + • 200 ml 40 % alkoholu
Květy hluchavky přelijeme alkoholem, necháme macerovat zhruba 3 týd-
ny, nejlépe na tmavém místě. Občas protřepeme, následně přecedíme,  

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA
Saranče modrokřídlá aneb opět procházkou na Vesecký kopec

V posledním díle našeho seriálu jsme se byli podívat na Veseckém 
kopci na jednu pískomilnou rostlinu se jménem Kolenec Morisonův. 
Tentokrát si výlet na Vesecký kopec zopakujeme, ale naše kroky bu-
dou teď spíše zoologické, budeme-li přesnější entomologické. Kdo-

by neznal Ferdu mravence od Ondřeje Sekory. Půjdeme se podívat 
na příbuznou zeleného koníka, kterou je saranče modrokřídlá.
Saranče modkokřídlá patří do řádu stejnokřídlých, jako třeba cvrčci, 
sarančata, krtonožka, kobylky, atd. Délka těla tohoto druhu se po-
hybuje mezi 2 až 3 cm. Zbarvení je proměnlivé podle podkladu, na 
kterém sarančata žijí (žlutá přes hnědou až tmavě šedou, někdy až 
téměř černou). Zadní křídla jsou modrá s černou příčnou páskou 
v poslední třetině křídla. Jedná se o determinační znak tohoto druhu, 
když ho vyplašíme a saranče od nás odletuje do vzdálenosti několika 
metrů. V České republice je místně hojná po celém území, především 
v nížinách a pahorkatinách. Nalezneme ji na kamenitých stráních, 
stepích, písčinách, říčních náplavech, v lomech. Jde o tzv. pionýrský 
druh, který obývá území s prozatím málo vyvinutým vegetačním kry-
tem Proto se saranči modrokřídlé na písčinách Veseckého kopce líbí. 
Pozorovat ji můžeme od počátku července do poloviny října, vrchol 
výskytu je srpen. Její potravou jsou listy různých rostlin včetně trav.
Při návštěvě Veseckého kopce v létě dávejte dobrý pozor a saranči 
modrokřídlou určitě uvidíte, její modrá křídla při letu nejdou pře- 
hlédnout.                                                                               Mgr. Jiří Rejl

uchováváme při pokojové teplotě a v temnu. Na celkové zklidnění,  
ale také při nespavosti užíváme 10–20 kapek na noc.
Květ hluchavky lze využít při gynekologických potížích, pomáhá při bí-
lém výtoku, nepravidelné menstruaci, celkově zklidňuje. Hluchavka je 
močopudná, prospívá slezině. Působí svíravě, usnadňuje uvolnění hle- 
nu, léčí zánět. Ochraňuje sliznici dýchacího a trávicího ústrojí, upravuje 
činnost střeva, ve směsi s kopřivou léčí astma.
Z celé bylinky lze uchystat sedací koupel, ta pomáhá při svrašťování 
ledvin, při křečových bolestech dělohy. Při vředech, hemoroidech a kře-
čových žilách se osvědčuje náplast z vyvařené natě. V lidovém léčitel- 
ství se používaly také listy, jejich sběr není tolik pracný, oproti květům 
však obsahují daleko méně účinných látek.
K přípravě hluchavkového čaje postačí 1 čajová lžička nasušeného hlu- 
chavkového květu, který přelijeme 250 ml vroucí vody. Louhujeme 
zhruba 10 minut. Mírně nasládlý čaj lze podávat dětem. Denně lze 
vypít zhruba 3 šálky. Jak jsem zmínila výše, bylinku lze kombinovat  
s meduňkou, taktéž třezalkou, zvláště, trápí-li nás nespavost, častí bu- 
zení v průběhu noci.

Listy hluchavky lze oživit salát, čímž doplníme cenné železo, vápník,  
zinek a křemík. Využijeme je taktéž při přípravě nádivky, polévky či ob- 
líbené pomazánky.                            Zdroj informací: celostnimedicina.cz
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Čarodějnice v Dražkově
Po delší přestávce společenského života se konečně v Dražkově usku-
tečnila akce pálení čarodějnic s lehce posunutým termínem na 5. 6. 
V týdnu se sešli maminky s menšími dětmi a vyrobili čarodějnici, ta-
tínkové pro ni připravili hranici. K radosti našich dětí i všech ostatních 
jsme stihli opéci buřty, rozdat sladkosti i zapálit hranici dřív, než nás 
vyhnala bouřka. Akce proběhla za příspěvku města Sezemice, firmy 
Pedro a bistra Naproseku Sezemice. Všem děkujeme.

Jitka Řezníčková 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
kostel Nejsvětější Trojice

I přes nepříznivou a nejistou situaci jsme se i letos sešli u příle-
žitosti Noci kostelů v pátek 12. 6. 2020. Organizátory inspiroval 
Mezinárodní den životního prostředí. Pro návštěvníky jsme při-
pravili komponovaný večer na téma STVOŘENÍ SVĚTA z pohle-
du vědy a víry a péče o životní prostředí. Představili jsme první 
kapitolu z knihy Genesis, která nám vypráví, že každý z nás je 
plodem Boží myšlenky, každý je chtěný, každý je milovaný, kaž- 
dý je potřebný. Není však učebnicí biologie ani historie. Nehle-
dejme v ní odpovědi na takové otázky, jak a kdy vznikl svět, ale 
co je smyslem života, jak správně žít. Připomněli jsme si i vzá-
jemnou provázanost s dalšími kapitolami Bible. Přiblížili jsme 
si teorii Velkého třesku, evoluci i Darwinovu teorii. Jednotlivé 

vstupy byly odděleny varhanní hudbou a zpěvem osmého žalmu. 
Inspirovaly nás myšlenky kněze a biologa Marka Orko Váchy 
i astrofyzika Jiřího Grygara. Zmínili jsme také slova papeže 
Františka: „Evoluční teorie v žádném případě nepopírá víru 
v Boha Stvořitele. Velký třesk, který je dnes považován za počá-
tek světa, neodporuje Božímu stvořitelskému plánu, ale žádá si 
jej. Evoluce v přírodě není v rozporu s pojmem Stvoření.“ 
Závěr večera byl věnován okružnímu listu papeže Františka: 
encyklice Laudato si. Letos uplynulo již pět let od této naléhavé 
výzvy všem lidem dobré vůle k uvědomění si, že planeta Země 
je společným domovem všeho živého. Abychom se učili objevo-
vat nevšední krásu světa, i naše hluboké spojení se všemi tvory. 
Připomíná nám, že hromadění věcí nevede k pocitu šťastného 
života. Vyzývá nás k prosbě o dar učit se svět nepustošit, ale 
chránit a rozsévat kolem sebe krásu a pokoj místo znečištění 
a zkázy. 

Večer završila Toccata a fuga d moll Johanna Sebastiana Bacha. 

Děkujeme všem organizátorům i účastníkům za příjemné inspi-
rativní setkání a těšíme se na další.

Pavla Marešová

SEZEMICKÝ 
KALENDÁŘ 2021
Kalendář, který pro vás připravujeme,  
přináší pohledy na malebná místa  
našich domovů, jak vypadala v minulosti 
a jak vypadají dnes. Snahou bylo vyfotit 
novější záběry z podobných míst,  
ze kterých byly foceny nebo malovány 
na dnes již historických obrázcích.
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Kanoistický klub Prosport Sezemice
Kanoistický klub Prosport Sezemice letos konečně zahájil závodní se-
zonu. I našeho sportu se bohužel významně dotkla pandemie Covid-19 
a s ní související omezení. Starší závodníci nemohli absolvovat pláno-
vané soustředění v Italské Sabaudii a na Slapech, ale trénovali alespoň 
individuálně, každý dle možností. Mladší závodníci bohužel absolvovali 
nedobrovolnou pauzu i v trénincích. Ihned po rozvolnění protiepidemic-
kých opatření jsme se ale opět všichni sešli na loděnici v Lukovně a nyní 
je již příprava v plném proudu. 
O víkendu 6. a 7. června klub absolvoval první letošní závody. V sobo-
tu se konal 67. ročník Nymburské pětistovky. Zúčastnili se všichni zá-
vodníci a dohromady vybojovali 21 cenných kovů (8x zlato, 8x stříbro, 
5x bronz). Zlatou medaili si odvezli: Tomáš Doktor, Adam Rudolf, 
Anička Košnarová a Viktor Mohaupt, stříbro získali: Tomáš Doktor, 
Hani Al-Robai, Matyáš Mohaupt, Vítek Krejčí a Matyáš Krejčí. 
Bronz vybojovali: Hani AL-Robai, Honza Takáč, Viki Mohaupt 
a Vítek Krejčí. Poprvé si závodění vyzkoušel také náš nový kanoista  
Oliver Škorjanc. Přestože s kanoistikou začal až ve vyšším věku, než 
je obvyklé, svoji obrovskou pílí se dokázal vypracovat a být důstojným 
soupeřem pro ostatní v jeho kategorii. Spolu s Vojtou Takáčem za-
klekli také do deblkanoe a obsadili pěkné 4. místo.
V neděli 7. června se klub přesunul na Pastvinskou přehradu. Hned 
po příjezdu nás zastihla ohromná průtrž mračen, naštěstí na samotné 
závody se počasí umoudřilo a další déšť přišel až na úplném konci. Ze 
starších závodníků se tentokrát zúčastnili pouze Jakub Pavlis, Vojta 
Takáč a Matěj Hovorka, mladší nastoupili v plné sestavě. Získali jsme 
celkem 20 medailí (3x zlatá, 5x stříbrná,12x bronzová) a nikdo z našich 
závodníků nezůstal bez medaile. 
V červnu je v plánu ještě jeden závodní víkend a začátkem července 
jako každý rok závodníci absolvují dvoutýdenní soustředění na Orlíku, 
po kterém následuje Mistrovství republiky na krátké tratě v Račicích. 
Odložené závody Českého poháru, které se vzhledem k pandemii ne-
mohly konat, proběhnou koncem srpna a v průběhu září.

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Sport

Sportovně střelecký klub Sezemice
Tak jsme se konečně prostříleli do posledních finálových kol v Týništi 
i v Chrasti. V těchto soutěžích měl náš klub největší zastoupení 24 zá-
vodníků a taktéž hodnocení pro nás dopadlo na výbornou. V Týništi  
si první místa vystříleli: L. Valenta, M. Kohout, K. Hrubešová, B. Lidák,  
N. Licková, J. Puhlovský, S. Špaček, J. Novák. Na druhou příčku do- 
sáhli: K. Valenta, F. Jozíf, M. Müllerová. Samozřejmě i ostatní naši zá-
vodníci se snažili o co nejlepší výkony. V Chrasti se vytáhla naše puš-
kařská elita. Tříčlenné družstvo Sezemice A (Licková, Novák, Puhlov-
ský) nastřílelo nejvíce bodů a už po čtvrté získalo nádherný putovní 
pohár. Druhé družstvo Sezemice B (Tmejová, Kišáková, Hrubešová) 
bylo úspěšné. Obsadilo slušné 3. místo. I v jednotlivcích jsme pobrali 
nějaké medaile. V kategorii VzPu 40 ran dorost, juniorky získala N. Lic-
ková za 1. místo zlatou medaili a za 3. místo E. Tmejová bronzovou 
medaili. V kategorii VzPu 60 ran muži, junioři přebral zlatou medaili  
J. Puhlovský a stříbrnou J. Novák. Blizoučko k medaili měl i pistolář  
S. Špaček. Jeho střelecké výkony byly výborné, ale bohužel mu stačily 
jen na bramborové umístění. Všechna kola si odstřílel v kategorii VzPi 40 
ran veteráni i trenér mládeže F. Čihák. Přestože více trénuje, než závodí, 
překvapivé pro něho bylo, že získal 3. místo a bronzovou medaili. Tra-
dičně se také každý rok na počítači losuje závodník, který obdrží zvláštní 
hlavní cenu – 1 m dlouhou šišku salámu. Letošním výhercem se stal náš 
J. Čech, kterému jsme tuto cenu s radostí pomohli zkonzumovat. 
Musíme pochválit pořadatele závodů v Týništi i v Chrasti, že všichni 
závodníci, bez rozdílu umístění, obdrželi nějakou cenu. 
O Adéle Zrůstové jsme se už několikrát zmiňovali, že má velký stře-
lecký talent. Úctyhodný výkon předvedla na mezinárodních závodech 
„GRAND PRIX PLZEŇ“. Ve své kategorii nastřílela 625,9 bodů, nej-
více ze všech. Tím pádem obsadila 1. místo a také si splnila svůj re-
prezentační limit. Zúčastnila se v Poděbradech spolu s N. Lickovou  
a J. Puhlovským dvoudenních závodů „VC Středočeského kraje“. 

A co nás ještě čeká. Zúčastníme se kontrolních závodů reprezenta-
ce (KZR) a Českého poháru talentované mládeže (ČPTM), Štítu města  
Sezemic i Štítu města Pardubic.
Přiblížil se čas prázdnin a dovolených. Přejeme všem krásné, pohodové 
prožití všech volných dnů, pěkné počasí a hodně nových zážitků.

L. Čiháková, ČSS, z. s. SSK Sezemice

První den se Adéla probojovala až do finále, ve kterém obsadila 2. mís-
to. Výsledkově se příliš nedařilo Nikole ani Jirkovi. Hodně je to mrzelo, 
protože oba dva umí víc. Druhý den si Adéla vystřílela 4. místo. Za to 
Nikola se vzchopila a za svůj výkon se zařadila do první desítky. 
Náš střelecký potěr se ve vzduchovkové soutěži „Memoriál A. Grep- 
lové“ utkal se svými soupeři 22. 2. 2020 v Hradci Králové. V kategorii 
do 12ti let si vystřílel 1. místo L. Valenta, druhé L. Varečka, čtvrté V. Ko- 
vařík a páté O. Varečka. V kategorii do 14ti let se nám výsledkově nic 
moc nedařilo. Starší mládež se ještě zúčastnila 8. 3. 2020 v Ostra-
vě „VC SSK Policie ČR“ a to byly vlastně poslední závody před vy- 
vrcholením sezony – mistrovství republiky 14.–15. 3. 2020 a 28. 3. 
2020. Všichni se celou sezonu intenzivně připravovali. Střelecká forma 
byla výborná a najednou byl vydán pro všechny zákaz z důvodů šíření 
nákazy. Karanténu jsme všichni ve zdraví přečkali a s velkou vervou 
jsme opět začali, i když s určitým omezením, trénovat i závodit. A zá-
vodit chtějí opravdu všichni, takže se někdy horkotěžko dostaneme na 
přihlašovací listinu. Máme odstřílené závody v Ostravě, Pardubicích, 
Poděbradech, Plzni nebo v Hradci Králové. 
Na naší střelnici si každoročně odstřílí parta místních ostrostřelců pod 
vedením p Ivo Endera střeleckou soutěž „Memoriál Josefa Plánky“. 
Letos už to byl 11 ročník. 

Cvičení rodičů s dětmi
Letošní cvičení nám skončilo dříve než jsme si plánovali. Ale během 
uvolnění nouzového stavu jsme se mohli zúčastnit atletických závodů 
pro předškolní děti.
Tímto bych tedy chtěla poděkovat rodičům a jejich dětem. Deštivého 
počasí se nezalekli a zazávodili si: Anetka Lopatová, Editka Podzimko-
vá, Elenka Slouková, Teodorek Srazil, Vilda Vavřin, Péťa Lopata, Majda 
Vavřínová a Tínka Slouková .
A ve sprintu na 20 m, hodu tenisákem, skoku z místa vyhráli a moc 
gratujeme Zuzance Čepčářové ke 3. místu, Emičce Rozsypalové ke  
2. místu, Sofince Kubešové ke 2. místu, Kryštůfku Köhlerovi ke 3. mís-
tu, Martínku Píšovi k 1. místu, Viktoru Vohralíkovi ke 2. místu a Ríšovi 
Köhlerovi ke 3. místu.
Přeji všem klidné červnové dny. Hezké léto v pohybu a šťastné návraty 
domů. V záři opět začneme, budeme vás informovat.
Tereza Srazilová, srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159

Těším se na viděnou

Sport pro všechny
Závody v lehkoatletickém víceboji – sprint, hod míčkem, skok do dál-
ky a vytrvalostní běh – proběhly oproti plánovanému termínu o 14 dní 
později, ve středu 27. května. Na hřišti TJ Pardubičky v 9 kategoriích 
závodilo 58 závodníků ze 7 pardubických oddílů. Za SPV Sezemice se 
zúčastnilo 9 soutěžících s následujícími výsledky: 
Mladší žákyně I.  Karolína Srazilová – 1. místo
 Tereza Lingrová – 8. místo
Mladší žáci I.  Ondřej Keřka – 7. místo
Mladší žákyně II.  Zuzana Hájková – 4.místo
 Zora Srazilová – 14. místo
 Pavlína Köhlerová – 15. místo
Starší žákyně I.  Olga Keřková – 7. místo
Starší žákyně II. Terezie Koubková – 1. místo
Dorostenci Jakub Eliáš – 2. místo
Dětské a žákovské cvičení zahájíme v září. Cvičení žen je nyní venku 
pod školou v pondělí 18.30–19.30 h. a ve středu 19.30–20.30 hodin. 
Mužské složky hrají fotbal rovněž venku.
O prázdninách, první týden v srpnu pořádáme pro žactvo stanový 
letní pobyt v Julinčině údolí. Ještě je možnost se přihlásit na tel. č.: 
728 439 895.

Hezké a slunečné prázdniny všem čtenářům 
za SPV Anna Remešová

Fotbal v Sezemicích
V letošním ročníku 2019/2020 jsme měli ve fotbalovych soutěžích týmy 
přípravek U9 a U11, mladší žáky a také tým dospělích. Bohužel jarní 
část díky karanténě ani nezačala a následně byl celý soutěžní ročník 
anulován. Až když to situace dovolila, začlo se s tréninky a odehrálo se 
i několik přátelských zápasů.
Věříme, že nový soutěžní ročník 2020/2021 nám vše vynahradí. Bude-
me mít, po dlouhé době, zastoupení ve všech kategoriích. Přihlášeny 
jsou týmy přípravek U9, U11, mladší žáci, starší žáci, dorost a A tým 
dospělích. Jsme rádi, že zájem dětí o fotbal v Sezemicích roste. Všich-
ni trenéři se snaží vytvořit dětem v jejich fotbalovém růstu co nejlepší 
podmínky. 
Vše je také jednodušší díky krásnému areálu, který máme k dispozici 
a který se stále vylepšuje. 
Koronavirová situace a s ní vynucená pauza přinesla ale i pozitivní věci. 
S pomocí města Sezemice a party brigádníků se provedla kompletní 
rekonstrukce toalet a sprch u starých kabin.

Rozpis všech zápasů bude k dispozici v příštím vydání novin a my se 
s vámi těšíme naviděnou na fotbalovém hřišti

TJ Spartak Sezemice, oddíl kopaná 

Nohejbal
Do jarního kola první třídy nohejbalového okresu se přihlásilo 10 týmů 
včetně nohejbalistů TJ Spartak Sezemice. Dva týmy se kvůli pandemii 
ze soutěže pro letošní rok odhlásily. Hracím dnem mistrovských zápa-
sů, bylo určeno úterý počínaje 14. 4. 2020 od 16.30 s tím že se bude 
hrát způsobem, každý s každými, play off a play-out. Výsledky se neza-
počítávají, nikdo tedy ze soutěže nepostupuje ani nepadá.
S přáním nevšedních sportovních zážitků, sportu zdar a viru zmar.

Oddíl nohejbalu
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