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Rodinné odpoledne plné bublinek
Foto: Štefan Švestka
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Rodinné odpoledne 
plné bublinek

Na 25. července 2021 jsme připravili rodinné odpoledne s pod-
textem „den plný bublinek“ a bublinky skutečně byly všude, kam 
jste se podívali. 
Všechny děti, které akci navštívily, obdržely bublifuk a mohly se 
tak připojit k Matěji Kodešovi, nejlepšímu bublinkáři v České re-
publice. Ten předvedl úžasnou show a potom se více jak hodinu 
dětem věnoval a učil je některé své triky. 
Bublinky byly také ve  sklenicích, které plnilo vinařství Švásta 
a Kadlec z Rakvic. 

Lehká vína, jemně perlivá frizzante i  sekty přesně 
ladily s letní atmosférou. 
S velkým úspěchem se u dětí setkalo nejen cvičení 
s Terezkou, ale i tradiční skákací hrad a soutěže plné 
sladkých odměn. 
Příjemným osvěžením ve slunečném dni byl bublin-
kový déšť, kterým areál TJ Spartaku Sezemice po-
kropili ze svých hadic naši sezemičtí hasiči. 
Děkujeme za pochvalná slova a ohlasy z vašich řad 
a těšíme se s vámi na dalších akcích na shledanou.

Petra Procházková
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Zprávy z radnice

Slovo	starosty
Vážení spoluobčané,
dnes dáme prostor předsedovi Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 
Martinu Kolovratníkovi, který vás seznámí se stávající situací výstavby 
jak dálnice D35, tak přeložky silnice I /36 – obchvatu Sezemic. Jeho 
příspěvek otiskujeme v plném znění.

Nenecháme Vás v tom! Jasný vzkaz pro Sezemice, Rokytno 
a blízké okolí
První dva úseky dálnice D35 nám doslova rostou před očima každým 
dnem. Úsek Opatovice–Časy bude zprovozněn už letos v prosinci a ne-
dlouho poté bude následovat i dokončení druhého úseku Časy–Ostrov. 
Radostná zpráva s sebou ovšem nese i oprávněné obavy obyvatel obcí 
z blízkého okolí dálnice, kteří mají strach z extrémní dopravní zátěže 
skrze tyto obce. Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 proto svolal 
pracovní jednání se všemi klíčovými aktéry, které mělo jediný cíl – nalézt 
řešení nastalých problémů a v maximální míře ulevit dotčeným obcím.

Není žádným tajemstvím, že přípravy obchvatu Sezemic jsou doprová-
zeny výraznými problémy. Na vině je nevhodná komunikace a podce-
nění příprav obchvatu ze strany pardubické pobočky Ředitelství silnic 
a dálnic vedené ředitelem Bohumilem Vebrem. „Došlo k tomu, že kvůli 
táhnoucím se přípravám propadl posudek EIA (posouzení vlivu a dopa-
du stavby na životní prostředí) a celý proces se tak musí opakovat,“ říká 
předseda Spolku Martin Kolovratník, který setkání inicioval a dodává: 
„ŘSD má ovšem v tomto případě lidově řečeno „štěstí v neštěstí“. Není 
totiž potřeba opakovat celý proces, ale pouze jeho část – tzv. zjišťovací 
řízení. Pokud by tomu tak nebylo, projekt by nabral podstatně výraz-
nější zpoždění.“

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl prokazuje, že je člověkem na správ-
ném místě a dělá maximum pro urychlení dokončení příprav a oka-
mžité zahájení stavebních prací. „Obchvat  Sezemic  patří  mezi  naše 
absolutní priority a osobně dohlédnu na jeho přípravu. Předpokládám, 
že koncem  letošního  roku získáme stavební povolení. Jakmile se  tak 
stane, dojde k vypsání soutěže na zhotovitele. Jméno vítězné fi rmy se 
dozvíme v příštím roce, kdy se rovněž rozběhnou i samotné stavební 
práce. Ty budou trvat přibližně dva roky a ke zprovoznění dojde v roce 
2024,“ uvedl.

Zprovoznění prvních dvou úseků dálnice D35 ovlivní dopravu v blízkosti 
přilehlých obcí. „Nikdo zatím  jasně neřekl,  jakým způsobem zprovoz-
nění  prvních  dvou  úseků  D35  ovlivní  dopravu  v  našem  kraji  a  zatím 
tak nevíme, co můžeme udělat pro minimalizaci dopadů na obce a jak 
předcházet  případným  problémům.  Navrhl  jsem  proto,  aby  ŘSD  vy-
pracovalo  dopadovou  studii  vlivu  zprovoznění  D35  v  úseku  „Opato-
vice–Časy–Ostrov–Vysoké Mýto“  včetně návrhů opatření na  zmírnění 
dopadů provozu na dotčené obce. Radek Mátl s tímto návrhem sou-
hlasil a výsledky studie, která bude hrazena ze strany ŘSD, budou zná-
my koncem prázdnin na přelomu srpna a září,“ říká předseda Spolku 
Martin Kolovratník.

Starosta Sezemic Martin Staněk neskrýval své obavy z dopadu zpro-
voznění dálnice bez vybodovaných přivaděčů na Sezemice. „Pan sta-
rosta Staněk navrhl instalaci inteligentních semaforů na silně vytíženou 
křižovatku silnic I /36 a II /298 uprostřed obce. Tento krok by problém 
nevyřešil, avšak jednoznačně by inteligentní semafory pomohly zvlád-
nout  růst  dopravní  intenzity  v  obci.  Počkejme  však  na  výsledky  do-
padové studie, která nám dá více informací a podle toho dále postu-
pujme. Návrh pana  starosty  se mi ovšem zamlouvá a  také  si  v  této 
souvislosti cením přístupu generálního ředitele ŘSD Radka Mátla, který 
ověří možnost úhrady ze strany ŘSD,“ uzavírá předseda Spolku Martin 
Kolovratník.

Tak to byl příspěvek k dopravní situaci, která nás v následujícím období 
čeká.

Našim dětem skončily prázdniny a čeká je nový školní rok. Věřím, že 
si ho užijí bez omezení a se svými spolužáky se budou potkávat pra-
videlně při výuce ve škole. Na návrat k normálnímu životu bez zásad-
ních omezení se myslím těšíme už všichni. Tak si držme palce. Krásný 
podzim.

Martin Staněk, starosta města

Bankomat	České	spořitelny	v	Sezemicích

Městská	policie	Sezemice
Vážení spoluobčané, blíží se konec prázdnin, dva měsíce utekly jako 
voda a naše ratolesti opět usednou do školních lavic. Během prázdnin 
jsme se pomalu vrátili k běžnému životu bez omezení, potkávali své 
známé, kamarády, cestovali, navštěvovali obchody, restaurace, kulturní
a společenské akce byť v omezeném počtu osob, ale buďme rádi 
za každou společnou aktivitu. Pevně věříme, že radost z nástupu do 
školy a školky nevystřídá překvapení v podobě další vlny pandemie 
Covid-19. V tuto chvíli je těžké posoudit, co přijde v druhé polovině 
měsíce října. Ruku do ohně bychom nedali za to, že nás čeká další ob-
dobí distanční výuky, uzavírání veřejných budov, zákazy a nařízení, které 
ovlivňují život všech občanů. S nástupem dětí do školy jsme připraveni 
zajistit v ranních hodinách BESIP a dohled nad dopravní situací. Tak 
uvidíme, co nám přinese následující školní rok…

Jsme tu pro vás!
za kolektiv Městské policie Sezemice Jaroslav Mohaupt, velitel

Narozeníček
Říjen	2020: Teodor Kolář
Prosinec	2020: Linda Šretrová
Květen	2021:  Tadeáš Mareš, Ester Hannah Pappová, 

Albert Popilka, Rozárie Špačková 

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

Odpady	TKO
Splatnost poplatku na 2. pololetí 2021 za provoz systému
nakládání odpady (TKO)
Připomínáme poplatníkům – občanům města Sezemice a přislouče-
ných obcí, kteří zde mají trvalý pobyt, že se blíží splatnost druhé polo-
viny poplatku za provoz systému nakládání s odpady (TKO). 
Den splatnosti druhé poloviny uvedeného poplatku podle Obec-
ně závazné vyhlášky je termín 31. 8. 2021.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice 
nebo převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, 
v.s. 3722č.p. 
Případné dotazy na tel.: 466 741 015 Bc. Hana Volfová

UŽ SLOUŽÍ OBČANŮM…
Splněné plány, cíle a sliby se 
vždycky dobře prezentují. Je 
tomu tak i s bankomatem. 
Většina z nás již jistě zazna-
menala, že se ho povedlo 
zprovoznit dokonce v před-
stihu a mohu-li říci, je hojně 
využíván. 
Vyhrazené parkoviště před 
budovou městské knihovny, 
kde se bankomat nachází, je
možné pro krátkodobé vý-
běry využít. Prosím, ale buď-
te ohleduplní, nejste sami, 
kdo ho využívá. 
Děkujeme také za vaše při-
pomínky ohledně clony, nebo 
chcete-li stříšky, která by vý-
běry usnadnila. Tuto město 
Sezemice již zadalo a je ve 
výrobě. 
Když se spolupráce daří, je 
to radost…

Petra Procházková
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SEZEMICKÉ LÉTO se blíží do � nále
Že to v Sezemicích žije, ví skoro každý Sezemák. Léto je obdobím prázdnin, dovolených, ale u nás v Sezemicích také plejádou Že to v Sezemicích žije, ví skoro každý Sezemák. Léto je obdobím prázdnin, dovolených, ale u nás v Sezemicích také plejádou 
řady akcí. Ty letošní se doposud, snad podle vašich ohlasů, povedly na jedničku. Fotogra� e vám k samotné atmosféře napoví řady akcí. Ty letošní se doposud, snad podle vašich ohlasů, povedly na jedničku. Fotogra� e vám k samotné atmosféře napoví 
více než popis jednotlivých akcí. 
Tak jen krátký výčet některých z  nich: Koncert sezemických kapel, Bublinkové odpoledne, Sezemická lávka, taneční zábava Tak jen krátký výčet některých z  nich: Koncert sezemických kapel, Bublinkové odpoledne, Sezemická lávka, taneční zábava 
se skupinou Stresor nebo koncert dechové hudby Živaňanka.
V rámci Sezemického léta nás čekají ještě dva koncerty – 3. září Prague Queen a 10. září Marien.
Úplný závěr pak bude patřit petanqovému turnaji, a to v neděli 12. září. Dopoledne si mohou zasoutěžit děti, odpoledne pak Úplný závěr pak bude patřit petanqovému turnaji, a to v neděli 12. září. Dopoledne si mohou zasoutěžit děti, odpoledne pak 
dospělí.
Jsme moc rádi, že jsme vám mohli přinést pestrou programovou nabídku žánrů napříč věkovými kategoriemi a věříme, že jsme Jsme moc rádi, že jsme vám mohli přinést pestrou programovou nabídku žánrů napříč věkovými kategoriemi a věříme, že jsme Jsme moc rádi, že jsme vám mohli přinést pestrou programovou nabídku žánrů napříč věkovými kategoriemi a věříme, že jsme Jsme moc rádi, že jsme vám mohli přinést pestrou programovou nabídku žánrů napříč věkovými kategoriemi a věříme, že jsme 
se tre� li každému z vás alespoň jednou do noty. Děkujeme, že jste s námi.

Město Sezemice, komise kultury, Majka SchillerováMěsto Sezemice, komise kultury, Majka SchillerováMěsto Sezemice, komise kultury, Majka SchillerováMěsto Sezemice, komise kultury, Majka SchillerováMěsto Sezemice, komise kultury, Majka Schillerová
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Základní škola

výlet na Kunětickou horu, počasí výletníkům přálo a potěšila i zastávka 
na výborné kunětické zmrzlině. 3. A a 3. B se v atriu školy rozloučily se 
školním rokem orientačním během s šifrovanými úkoly i opékáním uze-
niny a společnými hrami, žáci 3. C uspořádali společný piknik na škol-
ním hřišti. Páté třídy se rozloučily s prvním stupněm v Outdoor Resortu 
Březová, kde si děti vyzkoušely zajímavé atrakce, využily zdejší bazén, 
zatančily si na diskotéce a prošly stezku odvahy. 7. B spojila školní výlet 
s přírodopisnou exkurzí. Žáci se prošli přírodní rezervací Peliny u Choc-
ně a navštívili pomník J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí, užili si 
i habrový labyrint. 1. A poznávala přírodu i sportovala v parku Mlynářka 
a nechyběl ani postřehový závod a luštění slov s překvapením. Děti  
ze školní družiny se vypravily za zvířátky do Zoo Chleby. Piknik na škol-
ním hřišti si zpestřily jízdou na ponících.
Přes všechna omezení se konaly i soutěže v matematice v online po-
době. První byl Matematický klokan, kde se nejvíce dařilo žákům 3. B 
Evě Francové a Janu Plíškovi, kteří v kategorii Cvrček obsadili 1. místo. 
Oba dosáhli maximálního počtu z 90 možných bodů. V Matematické 
olympiádě, která je velmi náročná, se nejvíce dařilo Vojtěchu Marešovi 
z 5. B. Byla ukončena i celostátní soutěž projektu Šachy do škol, kterou 
pořádal Šachový svaz České republiky ve spolupráci s Šachy Dolmen, 
na jejíž kvalitní webové stránce soutěž probíhala. Soutěže se zúčastnilo 
144 dětí z 40 škol. U nás to byl Miroslav Schejbal z 6. A, Štěpán Krátký 
z 3. C a Adélka Šafaříková z 5. A, která s plným počtem 5 100 bodů 
online šachovou soutěž vyhrála. Gratulujeme.
Školní knihovna zve všechny žáky k návštěvě. Najdete zde knihy pro 
malé i velké čtenáře, vybrat si můžete z mnoha žánrů. Nacházejí se 
zde i soubory knih, které jsou využívány k společnému čtení ve třídách. 
I v tomto školním roce byly zakoupeny nové knihy.

Příjemné podzimní dny přejí všichni zaměstnanci ZŠ Sezemice. Více 
informací a fotografií najdete na www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová

rvňáčků
asování

Loňský rok nám bohužel neumožnil uskutečnit oblíbenou akci, 
a tak jsme letošní Pasování prvňáčků měli připravené dokonce 
ve třech variantách. Situace nám nakonec umožnila, abychom 
společně s třídními učiteli Mgr. Lukášem Knautem a Mgr. Ja-
nem Václavkem zavedli děti do našeho krásného volnočaso-
vého parku Mlynářka, kde jsme pro ně vytvořili Písmenkové 
království. Celá královská družina pod vedením pana starosty 
Martina Staňka úspěšně provedla děti zkouškami, na jejichž 
konci čekalo malé rytíře pasování a samozřejmě průkazka 
do městské knihovny, která tuto akci pro prvňáčky připravila.  
Moc si přejeme, aby žádné z dětí nebylo o tuto ani jinou akci 
naší knihovny ochuzeno, a tak i na příští rok budeme připra-
veni.

Petra Procházková

Čeká nás školní rok 2021/2022, doufejme, že přinese co nejméně 
omezení v chodu školy a že si všichni užijí besedy, exkurze, výlety, kurz 
plavání i pobytové akce, které jsou běžně součástí výuky. Rozloučili 
jsme se s žáky devátých tříd, kteří si převzali vysvědčení i upomínkové 
předměty na základní školu z rukou třídních učitelek, pana ředitele i zá-
stupců města. Obě třídy si připravily i vzpomínkové prezentace, které 
mapovaly jejich cestu základní školou. 36 jich zamířilo na maturitní obo-
ry a 10 na obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Přeje-
me jim mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu. Těšíme se na tři třídy 
prvňáčků, kterým přejeme hodně nových kamarádů, zážitků i znalostí 
a dovedností. Na prvňáky i šesťáky čekají nově vymalované třídy.
Nyní se ještě ohlédněme za koncem školního roku 2020/2021. Proběh-
lo vyhodnocení podzimního i jarního sběru starého papíru a kartonu. 
Děkujeme všem, kteří se do něj zapojili. Prvních deset nejlepších sbě-
račů obdrželo odměnu od SRPŠ. V podzimní části se vybralo 8 672 kg 
papíru, nejvíce kilogramy přispěla Natali Brutarová z 7. B. Nejúspěš-
nější třídou v přepočtu kilogramů na žáka se stala i její zásluhou 7. B. 
V jarní části bylo sebráno 4 796 kg papíru, nejúspěšnější byla Anna 
Košnarová z 5. B. Mezi třídami zvítězila 2. B. V podzimních měsících 
proběhl i sběr žaludů a kaštanů i zde bylo odměněno pět nejlepších 
sběračů, kde byla na prvním místě Natali Brutarová z 7. B s 387 kilo-
gramy. 3. C si užila výlet v penzionu U Čtyřlístku v Hořelci u Seče. Děti 
využily všechny sportovní aktivity, které penzion nabízí, prozkoumaly 
okolí a užily si závěrečnou diskotéku. Žáci 3. A zakončili letošní Lov 
perel a ne ledajakých, jsou jimi přečtené knížky, které jim zpříjemnily 
dny, které museli strávit na distanční výuce. Celkem přečetli 235 knížek, 
za což dostali perličkovou i knižní odměnu. 9. A a 9. B se vydaly na pěší 
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V KNihOVNě
nejen o knihách

Půjčovací doba knihovny:
po:	8.00–12.00,	13.00–17.00
st:	 8.00–12.00,	13.00–17.00
čt:	 9.00–12.00,	13.00–18.00

Léto se blíží ke svému konci a také v naší knihovně končí jedna eta-
pa. Svoji činnost u nás ukončila paní Markéta Chroboková, která do-
časně zastupovala knihovnici dětského oddělení. Velice jí děkujeme 
za jeji práci a přejeme jen to nejlepší na novém působišti. Po splnění 
krásných mateřských povinností se k nám v září vrací Zdena Spěšná, 
která jistě bude plná sil a nápadů. 
Přechod i díky nečekaným zdravotním problémům nebyl bohužel 
plynulý, a tak se omlouváme všem, kterým týdenní neplánované za-
vření knihovny ovlivnilo čtenářské zážitky. Nyní jsme již v plné formě 
a Vy se tak od září můžete těšit na novou otevírací dobu, nové akce 

a samozřejmě i na novinky ve všech fondech naší knihovny. Klidný 
začátek školního roku.                                          Petra Procházková

Skauti	Sezemice
Náš tradiční stanový tábor se letos konal od 17. do 31. července 
na louce v údolí Moravské Sázavy. Letošním tématem táborové bo-
jovky, kterou jsme všichni tak napjatě očekávali, byl Vývoj civilizace. 
Naše čtyři týmy neúnavně plnily celých 12 táborových dnů složité úkoly, 
které ověřily nejen fyzickou zdatnost, ale i znalosti či spolupráci týmu 
a za které jsme získávali suroviny důležité k tomu, aby naše vesnice 
rostla a rozšiřovala se o nové a nové stavby. 
Avšak vše se netočilo pouze kolem táborové hry! Zatímco skautky se 
ve chvílích volna věnovaly lukostřelbě a večerním lekcím tance, svět- 
lušky se naopak vrhly na rukodělky. Skauti se zas inspirovali olympij-
skými závodníky a několika z nich se podařilo splnit si odborku (bobří-
ka) Atlet. Zbytek dětí však také nezahálel a s chutí se pustil do výroby 
trdelníků a samozřejmě nechyběla ani večerní posezení u ohně, kdy 
jsme všichni společně zpívali známé táborové písně. 
Letošní tábor opět utekl jako voda, ale my všichni už netrpělivě od- 
počítáváme dny do dalšího léta, kdy se zas společně setkáme u tábo-
rového ohně.

za sezemické skautky Monika Lacinová

Spolek	zahrádkářů
Covidová epidemie, která ovlivňovala dění v našem spolku dlouhé mě-
síce, nyní zmírnila na síle. Nevíme však nic o tom, co si pro nás plánuje 
do budoucna. Přesto se náš spolek připravuje na nadcházející období, 
jako by zde s námi Covid nebyl. Připojíme se k oslavám sezemické 
pouti, soutěží o Nej sezemický močák, kdy při hodnocení můžete za-
kousnout chleba se škvarkama, který k soutěži už neodmyslitelně patří. 
Dále se už těšíme na první zářijovou neděli, kdy se po dlouhé době 
sejdeme v Domě zahrádkářů na členské schůzi. Na programu bude 
zhodnocení uplynulého období, kdy jsme se sešli v červnu při tradičním 
opékání buřtů s písničkou. 
Kromě tradičních schůzí máme v plánu v průběhu roku přednášky  
se zahrádkářskou, popřípadě lékařskou tématikou a zahrádkářské po-
svícení s harmonikou formou pondělní Zlaté hodinky, které předchází 
návštěva se vzpomínkou na naše blízké. 

Co v letošním spolkovém roce určitě plánujeme a připravujeme, je náš 
Zahrádkářský ples, který neodmyslytelně patří k Sezemické plesové 
sezoně. Termín máme stanovený na sobotu 12. 2. 2022 a moc se tě-
šíme na setkání s vámi. Jediné, co by nám mohlo naše plány překazit, 
by byla vládní nařízení, která v tuto chvíli nejsme schopni ovlivnit ani 
předpovědět. 

Na závěr od nás příjměte malou výzvu. Pokud máte rádi práci na své 
zahrádce a chtěli byste se s námi podělit o vaše zkušenosti, bude-
me rádi, když se k našemu spolku připojíte. Případné bližší informace 

k členství v Sezemickém spolku zahrádkářů vám podá náš předseda 
Ing. Martin Srazil na telefonu +420 730 891 099. 

Užijte se hezký zbytek léta a přejeme vám všem pevné zdraví při za-
hrádkářské činnosti a bohatou úrodu z vašich zahrádek.  

Výbor zahrádkářského spolku Sezemice
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Pátek 3. 9. 2021 ve 20.00
AREÁL TJ SPARTAK SEZEMICE

Předprodej: Městská knihovna Sezemice,
hospoda Na hřišti Sezemice, Majka Schillerová 603 471 712
Cena v předprodeji 150 Kč. Na místě 200 Kč.
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BYLINKY A ZDRAVÍ
Čekanka obecná (Cichorium intybus)

Děkujeme, blahopřejeme…
Manželé Věra a Jiří ŠPiROChOVi 

děkují komisi KPOZ za blahopřání a dárek ke zlaté stavbě.

❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊

Paní helena KABRhELOVÁ 
děkuje komisi KPOZ za přání a dárek k 86. narozeninám. 

„Moc mě to překvapilo a potěšilo.“ 

Pan Jiří REiNBERK děkuje komisi KPOZ 
a panu starostovi za přání a dárek k jeho 85. narozeninám.

❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊

Manželům Marcele a Mirkovi GOMBÁROVÝM 
přeje celá jejich milující rodina a přátelé všechno nejlepší 

k jejich zlaté svatbě. Ať Vás život stále baví a užíváte si ho!
Hodně zdraví.

Použití Čekanky
Kořen čekanky se používá pro zvýšení chuti k jídlu i jako mírné pro-
jímadlo při zácpě. Odvarem z kořene čekanky se dají neutralizovat 
nevýhodné efekty kávy, nervozita a nespavost. Pozitivně působí při 
léčbě žloutenky i v léčbě nemocí sleziny. 

Účinné látky
Kořen čekanky obsahuje glykosidickou hořčinu intybin – reguluje čin-
nost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní sou-
stavy – dále inulin –15 až 20 %, podle některých zdrojů i 40 % – silici, 

POPIS
Kořen čekanky povzbuzuje chuť k jídlu a působí mírně žlučopudně. 
Čekanka čistí krev, játra, slezinu a ledviny. Je mírně močopudná a trochu 
projímavá, zároveň vyplavuje z organismu přebytečnou žluč, při otra-
vách jater působí jako protijed. Zevně lze použít odvar z čekanky jako 
obklad na bolavé klouby a při některých ekzémech, kožních vyrážkách 
a vředech. Pražením se z kořene získává náhražka kávy – cikorka.

Čekankový kořen podporuje látkovou výměnu, užívá se při žlučo-
vých kaméncích, zánětech močových cest, při ledvinových kaméncích 
a při nechutenství a zácpě. Dle J. A. Zentricha léčí záněty zažívacího 
ústrojí, zlepšuje činnost srdce, příznivě působí na funkci jater a žlučníku. 
Zevně lze čekanku aplikovat při očních zánětech (užívá se výhradně 
květ) nebo na zanícené či opuchlé klouby. V trávícím ústrojí působí 
protizánětlivě, podporuje činnost celé trávicí soustavy a používá se 
jako doplněk do čajových směsí při cukrovce. Doporučuje se i lidem, 
kteří mají velmi citlivý žaludek nebo trpí žaludečními vředy. Působí 
také proti častému nočnímu buzení. Nápoje z čekanky jsou povzbu-
divým prostředkem k trávení většího množství jednotvárné potravy. 
Čekanka je úplně neškodná, lze ji užívat v obvyklém dávkování ve smě-
sích i samostatně a dlouhodobě. Homeopatické přípravky se podávají 
při špatném trávení.

cholin, třísloviny, manit, arginin, sliz, fl avonoidy, terpenové hořčiny a mi-
nerální látky. 

Výskyt
Čekanku potkáme téměř všude, podél cest, na železničních náspech, 
polích, mýtinách, sušších loukách, na mezích a v příkopech.

Příprava Čekanky
Nálev – čaj – jednu čajovou lžičku kořene čekanky zalijeme 1/4 l 
vroucí vody, zakryjeme a necháme 15 minut vylouhovat. Užívá se 2–3x 
denně. Odvar na zevní použití připravíme tak, že 1 polévkovou lžíci 
kořene čekanky přelijeme 1/4 l vody a přivedeme k varu. Poté ne-
cháme 15 minut louhovat a scedíme. Užívá se 2x denně, ráno a večer.

Lidové názvy Čekanky
Tato bylina je známa také pod názvy bylina sv. Petra, cigorie, cigorka, 
cichorie, cikorie, cikorka, čagánek, čaganka, čakánek, 
čakanka, čekanec, čekánek, hanička, intubus, intybus, 
koření kozího cecku, koření podražníkové, 

koření sv. Petra, kozí cecek menší, německá káva, pocestník, podražník, 
polní locika, pruská káva, snoubenka slunce nebo strážce cest.

Zdroj: bylinky pro všechny
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Vašku, dnes tě oslovuji jako zastupitele města. 
Popiš nám prosím i ty cestu, která tě zavedla 
do komunální politiky. 

Můj vstup do komunální politiky nebyl prvoplánový. Začalo to vlastně 
už přestěhováním rodiny z Pardubic na konci 90. let. Postupně jsem 
se začal setkávat s lidmi, kteří měli stejně jako já blízký vztah k hud-
bě, zpěvu, tanci a kultuře vůbec. Odtud byl jen krok k rozhodnutí 
kandidovat do obecního zastupitelstva a aktivně pracovat v komisi 
kultury. 

Jako zastupitel pracuješ pro lidi, jako předseda 
Kulturní komise, sbormistr a člen různých 
kulturních těles s lidmi. Je v tom velký rozdíl?

Při práci v zastupitelstvu i Kulturní komisi vycházíme z potřeb a pod-
nětů občanů a snažíme se je realizovat. Při práci ve sboru jako sbor-

mistr se snažím dostat ze členů to nejlepší, co je možné. Výsledkem 
je společná prezentace pro lidi. Řekl bych, že je to takový kruh.

Dal sis v komunální politice nějaké úkoly  
nebo cíle?

Už jsem na to v podstatě odpověděl. Od samého začátku chci pra-
covat pro lidi a podporovat rozvoj společenského života v našem 
městě. Chci, aby se lidé setkávali, společně se bavili, připomínali si 
a obnovovali tradice a hlavně nezůstávali sami. 

Máš v plánu se politice věnovat dál, případně  
v ní postupovat výš?

Ano, v komunální politice bych rád pracoval i nadále. Moje profese 
je sice časově velmi náročná, ale čas pro práci s lidmi si rád najdu. 
Obecně mám rád nové výzvy a přijmu je, pokud budu mít možnost 
kloubit je s pracovním a osobním životem.

Pokus se nakonec, prosím, zhodnotit vliv politiky 
na tvůj osobní, případně na rodinný život.

Práce pro Sezemice mě baví a moje rodina mě v tom podporuje. 
Manželka i synové mají ke kultuře velmi blízko, často se aktivně za- 
pojují do kulturních akcí v našem městě. Společně hledáme nové 
cesty, vymýšlíme netradiční projekty.
Nejsem přímo sezemický rodák, ale mám Sezemice rád. Práce pro 
lidi se dá dělat nejen s rodinou, ale i s lidmi, na které se mohu spo-
lehnout, a ty kolem sebe mám.

Myslím, že i tento zastupitel má ve své práci jasný směr a cíl. To ale 
jistě už poznali nejen „Sezemáci“, ale i lidé z okolí. V našem městě 
máme opravdu mnoho příležitostí se setkávat, bavit a užívat si kultur-
ních zážitků, a to především díky tomu, že jsou tu lidé, kteří tuto práci 
dělají s radostí a láskou. Předseda Kulturní komise je toho jasným 
důkazem.

Petra Procházková

Pět otázek Pro…

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA
Lesák rumělkový

Podíváme se trochu do hmyzí říše, konkrétně na jednoho brouka. 
Nějakého brouka snad zná každý. Pěstitelé brambor se rozčilují nad 
mandelinkou, kdo četl Ferdu Mravence, tak zná nafintěnou Berušku 
a další brouky, nemám na mysli zrovna brouka Pytlíka, a co takhle 
jeden známý Večerníček, tam se to brouky jenom hemží. My ale vy-
razíme třeba do parku, k břehovému porostu, do lesa, prostě někam, 
kde najdeme usychající strom a koukneme pod jeho kůru, kde žije 
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).
Lesák je brouk z čeledi lesákovitých. Patří také do skupiny brouků 
vázaných na mrtvé dřevo (saproxyličtí brouci). Tělo má silně zploště-
lé přizpůsobené na lov pod kůrou, 11–15 mm dlouhé, hlava je troj-
úhelníkovitá s velkýma očima, kusadla jsou mohutná (lesák je prostě 
dravec mezi brouky), nohy běhací. Zbarvení těla je rumělkově čer- 
vené, oči, tykadla a nohy černé. Všechna stadia lesáka (larvy, dospěl-
ci) žijí celoročně pod kůrou stromů. Kde lesák žije, to už jsme malin-
ko nastínili v úvodu článku. Protože uvedené stromy z naší přírody 
mizí, mizí i přirozené prostředí pro život lesáků, proto lesák patří mezi 
vzácný druh, který je chráněn zákonem v kategorii silně ohrožený. Je 
chráněn i evropskou legislativou a to tak dalece, že jsou kvůli němu 

vyhlašována chráněná území (evropsky významné lokality). Nejbližší 
takové území je u Trusnova a Pohránova.
Až někdy budete kácet nějaký suchý strom (topol, vrbu, borovici, 
atd.), podívejte se pod kůru, třeba tam dospělého lesáka nebo jeho 
larvy najdete.                                    Mgr. Jiří Rejl, foto Michal Pešata

Posledního z řady 
zastupitelů, kterého jsem 
oslovila s pěti otázkami, 
je pan Ing. VáclaV 
Trunec, a to proto,  
že jste měli možnost 
o něm v této rubrice  
již číst. V čísle 2/2017 
jsem o odpovědi 
požádala jeho a jeho 
paní. Povídali jsme si 
tehdy o tanci, zpěvu 
a kultuře. Dnes to tedy 
bude z úplně jiného 
soudku. I když…

aneb Občas se to chce podívat pod kůru usychajících stromů
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… přinesl nový rekord!
Tradičně třetí víkend spojený s nejstarší akcí v historii našeho města se nesl opět ve znamení skvělé zábavy. 69. ročník Sezemické 
lávky navštívily stovky malých i velkých diváků. Lávka 22 m dlouhá a 22 cm široká přes řeku Loučnou se stala na 3 hodiny místem, kam 
směřovaly oči všech přítomných. Slunce pálilo ostošest, takže ti, kdo „ochutnali“ pád do vody, se ani moc nezlobili. Lety a pády na kole 
i trakařích střídaly chvíle radosti po samotném přejetí lávky. Nově byla otevřena kategorie pro dvojice žen na trakařích. Pětice mladíků 
se představila na lávce zcela netradičně, a to bombastickým akrobatickým skokem do vody. Přítomní si mohli vyzkoušet jízdy na padell-
boardech Milana Sádeckého. Nechyběla ani disciplína na suchu – soutěž o nej… močáka, kterou zajišťoval tradičně Český svaz zahrád-
kářů Sezemice. Vítězem se pro letošní rok stal poprvé Martin Srazil.

69. ROČNÍK Sezemické LÁVKY
Fo

to
: Š

te
fa

n 
Š

ve
st

ka

VÝSLEDKY 69. ROČNÍKU:
Kategorie – kolo (do 12 let)
1. Daniel Rudolf – 10,45 s
2. Tadeáš Hackl – 10,05 s
3. Radim Plašil 

Kategorie – kolo „OPEN“ (+ 13 let)
1. Vojtěch Karel – 55,72 s
2. Jan Brett – 27,59 s
3. Adam Papoušek – 24,69 s

Celkem v této kategorii 34 soutěžících 
(byly tam i dvě dívky)

Kategorie – trakaře (ženy)
1. Běhalová, Zemková – 1:31,39 s
2. Štorková, Vacková

Kategorie – trakaře (smíšené dvojice)
1. Milan a Verča – 1:00,15 s
2. Stanislava Rudolfová a Pavel Rudolf
3. Chlumecký a Chlumecká

Kategorie – trakaře (muži)
1.  Marek Spálenský a Jan Brett 

– 19,06 s
2. Bratři Brettové – 22,93 s
3. Macků a Chocholouš – 26,93 s

Celkem dvojice na trakaři v kategorii 
muži – 33 dvojic

Nejlepší masky – Ti, co přišli 
zavzpomínat na první ročník

Zajímavé chvíle přinesly jízdy na kole. U jednoho z účastníků se během jízdy najednou objevil 
strážník, který požadoval po soutěžícím přímo na lávce kontrolu na alkohol. Výsledek byl zcela 
jasný. Soutěžící svou jízdu skončil uprostřed lávky letem do vody. Ředitel závodů Martin Staněk 
měl obavy z podání protestu. Soutěžící měl ještě ale před sebou druhou jízdu, tak nechal celý 
„incident“ bez povšimnutí. Snažil se moc, ale na vítězství to letos nebylo, překonal ho velice 
výrazně jeho syn Vojta. Na kole se udržel na lávce v čase 55,72 sekund (otec Tomáš Karel měl 
v roce 2020 – 43,42 s). Táta si vychoval tedy dobrého nástupce. Důležité je, že ceny zůstávají 
doma a pohárová polička tak zřejmě bude brzy opět plná.
Na závěr patří poděkovat všem partnerům akce za zajištění cen, členům kulturní komise a Miči 
Bjůkenenovi – Filipovi Mezerovi za zajištění samotných závodů a TJ Spartaku Sezemice za po-
moc při organizaci a postavení lávky.

Majka Schillerová, město Sezemice
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Pátek 10. 9. 2021 v 19.00 hodin
SÁL RADNICE

Vstupné: 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě
Městská knihovna Sezemice – p. Procházková, tel.: 737 420 924

Vstupenky na původní termín 3. 4. 2020 zůstávají v platnosti
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římskokatolická farnost sezemice

Pojem „pouť“ jako by v dnešním světě ztratil svůj původní vý-
znam. Avšak slavení poutě je příležitostí podívat se na lidský 
život právě jako na pouť a hledat a připomínat si cíl a smysl 
tohoto putování. Pan farář nám připomenul, že je dobré se ales-
poň občas podívat na to, co nám nyní připadá jako velké starosti 
a trápení, z nebeské perspektivy. V Sezemicích jsme se k letoš-
ním oslavám pouti sešli v neděli 15. srpna v den svátku Nanebe- 
vzetí Panny Marie (15. 8.). Odpolední koncert vokálního soubo-
ru EnRe nás doslova pozvedl k duchovním výšinám. Program 
byl sestaven výhradně z děl autora přelomu renesance a baroka 
Claudia Monteverdiho. Zazněly jeho duchovní i světské madri-
galy i části z jeho nejstarší dochované opery Orfeus. Nádherné 
hlasy vokalistů se snoubily s instrumentálním doprovodem tří 
nástrojů – varhanního pozitivu, velké basové loutny theorby 
a violy da gamba. Děkujeme hostům a všem, kteří s přípravami 
a organizací poutě pomohli, a těšíme se na další setkání. 

V neděli 17. října chystáme v rámci oslav posvícení v kostele 
Nejsvětější Trojice od 17.00 hodin koncert komorního souboru 
Barocco sempre giovanne. Představí se vynikající instrumen-
talisté – hobojista Vilém Veverka, houslistka Iva Kramperová 

ohlédnutí za sezemickou poutí a sezemické posvícení

Život svaté ludmily inspiruje i dnes

16. září si připomeneme památku první české světice a patron-
ky Čech – sv. Ludmily. Právě v tento den roku 921, tedy před 
1100 lety, byla Ludmila uškrcena najatými vrahy. 
Sv. Ludmila se narodila se kolem roku 860 na knížecím dře- 
věném hradu Pšov nad soutokem Labe a Vltavy. Hrad byl v 10. 
stol. přestavěn na kamenný a od 16. stol. stojí na jeho místě 
zámek Mělník. Ludmila vyrůstala v pohanském prostředí; 
v historických pramenech je uváděna i pod jménem Lidmila. 
Ve velmi mladém věku se provdala za knížete Bořivoje, první-
ho známého Přemyslovce, a společně s ním přijala křesťanství. 
Byla vždy mírná a spravedlivá a brzy si osvojila křesťanské zá-
sady, zvláště laskavost a štědrost k chudým. Bořivoj a Ludmila 
tak spolu nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému 
křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti 
muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců 
v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vrati-
slava – se stala vychovatelkou vnuka Václava. Spory o výchovu 
či přímo o politickou moc však vedly ke konfliktu se snachou 
Drahomírou. Ta byla sice do Václavovy plnoletosti regentkou, 
ale výchovu Václava a Boleslava svěřili velmoži jejich babičce 
Ludmile. Drahomíry se tento zásah do výchovy dotkl a zcela  
jistě hrálo roli i to, že nebyla nakloněna křesťanským zása-
dám. Dá se hovořit o střetu dvou vdov, z nichž mladší bojova-
la intrikami a starší modlitbou a křesťanskou láskou. Ludmila 
se stáhla na hradisko Tetín, ale to nepomohlo. Traduje se, že 
vrahové byli poslaní Drahomírou. Mohlo však jít i o iniciativu 
nespokojených pohanských velmožů z jejího okruhu. Vrazi 
použili k uškrcení Ludmily její vlastní závoj nebo šálu. Václav 
nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své babičky 
přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí. Její kult sice 
zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském 
klášteře benediktinek u sv. Jiří.

Život sv. ludmily nás vede k předsevzetí či modlitbě, ať se 
na střet s nenávistí a křivdou připravíme modlitbou a úsilím 

a varhaník Adam Suk. Tento koncert byl původně plánován jako 
součást Pardubického hudebního jara 2020. Zazní skladby Jo-
hanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha 
Händla a Wolfganga Amadea Mozarta. 

Za farnost Sezemice Pavla Marešová

o pokoru, ať s tichostí a láskou dokážeme odpovědět odpuš- 
těním a ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky.

Spojení sv. Ludmily s Mělníkem z ní učinilo také patronku vina-
řů, její přízni se těší i učitelé, vychovatelky, babičky a celá země 
Čechů, pro niž Ludmila představuje symbolickou pramáti křes-
ťanské víry. Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak 
přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině. 
Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Přede-
vším středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky 
jako vychovatelky sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší 
žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.

Oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu  
sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let. Akce pro-
bíhají po celý rok 2021, a to na národní i mezinárodní úrov-
ni. Jsou velmi různorodé – výstavy, koncerty, přednášky, mše 
svaté či komentované procházky aj. Jedním z vrcholů letošních 
oslav bude Svatoludmilská národní pouť (2.–13. 9. 2021), která  
začne v Mělníku a skončí v Tetíně. K Roku svaté Ludmily také 
neodmyslitelně patří svatoludmilská pouť, která se bude konat 
na Tetíně 17.–19. 9. 2021. Více informací o všech akcích k vý-
znamnému jubileu první české světice najdete na www.svata- 
-ludmila.cz. Dodejme, že život sv. Ludmily byl inspirací řady 
filmů, literárních, výtvarných i hudebních děl.

Blanka Scholleová



www.sezemice.cz | 13

Zveme všechny malé sportovce i jejich rodiče na 7. ročník Veselého duatlonu. Těšíme se na vás opět první říjnovou neděli, tj. 3. 10. 2021 
od 13.00 hodin v parku Mlynářka v Sezemicích. Závod je určen pro děti narozené v roce 2008 a mladší. Přihlášky můžete posílat už nyní 
na luboskrejca@centrum.cz nebo barakrejca@centrum.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte a rok narození. Podrobné informace najdete 
na Fb Veselé volno a Sezemáci Betlémáci. Přijďte si zasportovat, užít si báječné odpoledne a vyhrát skvělé ceny! 

Tým Veselé volno se na vás těší

v parku Mlynářka v Sezemicích

7. ROČNÍK 
TURNAJE V PÉTANQUE

Petanqueový klub Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice zvou všechny příznivce hry, oblíbené 
nejen ve Francii, na tradiční turnaj, který se bude konat v neděli 12. září 2021 v parku Mlynářka. 
Přihlášené dvojice se utkají o Pohár starosty města Sezemice a další hodnotné ceny. Soutěžit se bude 
ve dvou kategoriích – děti do 12 let od 9 hodin a kategorie open od 13 hodin. 
Znalost hry není podmínkou, rádi vám poradíme, jak hrát. Vyhrát ale budete muset sami!

Požadujeme:  ukončené studium SZŠ, VOŠZ, VŠ, trestní bezúhonnost, citlivý přístup, 
empati i, samostatnost rozhodování, schopnost práce v týmu, průkaz 
sk. B – akti vní řidič.

Výhodou:  praxe u dětí  nebo v lůžkovém zdravotnickém zařízení akutní nebo ná-
sledné péče.

Náplň práce:  péče o děti  od 0 do 12 let s vysokou mírou podpory umístěné ve zdra-
votnickém oddělení dlouhodobě nebo na odlehčovacím pobytu. Jde 
o děti  se specifi ckými potřebami vyžadující intenzivní chronickou ošet-
řovatelskou péči. Zaměstnanci oddělení se také podílí na edukačních 
a zácvikových pobytech dětí  s doprovázející osobou.

Nabízíme:  práci na HPP v nepřetržitém režimu na plný nebo zkrácený úvazek, mož-
nost studia v oboru dětská sestra na náklady zařízení, příspěvek na stra-
vování, dovolená 5 týdnů, placené volno a další benefi ty z FKSP, možnost 
dalšího vzdělávání, plat od 26 730 Kč do 39 410 Kč podle dosažené praxe 
+ příplatky až 5 000 Kč.

Pracoviště: středisko Veská, Veská 21, Sezemice u Pardubic
Nástup: ihned nebo dohodou
Životopisy zasílejte na e-mail: personal@dcveska.cz
Informace u vrchní sestry Ivony Truncové: 702 284 840, vrchni@dcveska.cz

Přijme zaměstance na pozici:
Dětská nebo všeobecná sestra
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Z fotbalové historie
V roce 1971, před 50 lety, se podařilo fotbalovému mužstvu 
Spartaku Sezemice vyhrát okresní přebor a postoupit do 1. B 
třídy krajské soutěže. Mužstvo pod vedením trenérů Františka 
Dvořáčka a Josefa Krátkého, které bylo posíleno o bývalého li-
gového hráče VCHZ Pardubice Jána Hojsíka, dokázalo v tomto 
roce uspět i v českém poháru.

Ve fi nále krajského poháru vyhráli nad Slavojem Pardubice 3:2. 
V předkole Českého poháru se potom postarali o senzaci, když 
porazili divizní Lokomotivu Pardubice 2:1. 

V dalším kole se 18. srpna 1971 střetli s třetiligovou Tepnou 
Náchod. Po statečném výkonu před návštěvou 400 diváků pro-
hráli 0:4. Pro všechny hráče a diváky to byl tehdy krásný zážitek, 
i když nevyhráli. Hoši s pýchou vzpomínáme…

Sport

Kanoistický	klub	Prosport	Sezemice
Loděnice kanoistického klubu Prosport Sezemice v Lukovně po za-
slouženém letním odpočinku již opět ožila a kanoisté se začínají připra-
vovat na závody, které je ještě v této sezoně čekají. 
Před prázdninami naši závodníci ještě absolvovali již 85. Hradecký kilo-
metr, který se konal v sobotu 19. června. Za horkého počasí závodníci 
bojovali na řece Orlici o cenné kovy na tratích 500 a 200 metrů. Sestava 
ve složení Anička Košnarová, Viktor a Matyáš Mohauptovi, Vítek 
a Matyáš Krejčí, hani Al-Robai, honza a Vojta Takáčovi a Oliver 
Škorjanc vybojovala úctyhodných 21 medailí, z toho 8 zlatých, 7 stří-
brných a 6 bronzových. 
Letní prázdniny pak byly zahájeny tradičním soustředěním pod hradem 
Zvíkov na soutoku Otavy a Vltavy. Závodníky čekal třífázový trénink 
na vodě i na souši. Absolvovali měřené úseky na 500 m, 1 km, 2 km, 
5 km resp. 8 km. V běhu pak oblíbené kopečky a běh 4 km na čas. Bě-
hem celého soustředění najezdili mladší závodníci přes 100 km, starší 
členové oddílu více než 300 km. Nezbytnou součástí tréninku bylo také 
všestranné posilování. Nechyběl ani odpočinek. V plánovaném volnu 
část oddílu podnikla výlet na hrad Zvíkov a do ZOO Hluboká. 

Ve čtvrtek 29. července nastal pro většinu závodníků vrchol letošní se-
zony – Mistrovství ČR na krátkých tratích. Od čtvrtečního rána závo-
dili kajakářky, kajakáři, kanoistky a kanoisté na tratích 200 m, 500 m 
a 1000 m. Kromě závodů singlů a deblů bojovali naši závodníci o cenné 
kovy také v závodě čtyřkanoí. Zlaté medaile a tituly Mistrů republiky 
získali Adam Rudolf (C2 500 m, 1000 m spolu s přerovským Neradi-
lem) a Matyáš Krejčí (MC1 1000 m). Stříbro vybojovali Anna Košna-
rová (K2 500 m s žamberskou Krausovou), Matyáš Krejčí a Matyáš 
Mohaupt (C2 500 m), Adam Rudolf (C1 200 m, 500 m, 1000 m), 
Jarda Suchý (C1 200 m, 1000 m), Jakub Pavlis a Adam hrádek 
(C2 1000 m). Bronz získali Matyáš Mohaupt (MC1 1000 m), Anna 
Košnarová (MK1 500 m), Adam hrádek a Jakub Pavlis (C2 500 m), 

hani Al-Robai (C1 200 m), Adam hrádek, Matěj hovorka, Vojtěch 
Takáč, Jakub Pavlis (C4 dorostenci 500 m), Martin Dumek, Ota 
Štursa, Adam Rudolf a plzeňský Spěváček (C4 muži 500 m). Celkem 
náš oddíl získal 17 medailí, a to 3 zlaté, 8 stříbrných a 6 bronzových.
Díky výborným výsledkům na MČR se náš juniorský kanoista Adam 
Rudolf kvalifi koval na Mistrovství světa juniorů spolu se svým de-
blistou Vojtěchem Neradilem z Přerova na tratích C2 500 a 1000 m. Měl 
by se také zúčastnit Regaty olympijských nadějí v kategorii C1, která se 
bude konat v Račicích.
Po zaslouženém odpočinku se kanoisté a kajakářky vypraví opět zá-
vodit, a to na Mezinárodní mistrovství Moravy do Ostrožské Nové Vsi, 
kde změří síly se soupeři z dalších šesti států. 

V neděli 5. září bychom vás rádi pozvali na 24. ročník Poháru 
Sezemic a zároveň 7. ročník memoriálu Venci Dolejše, který se 
bude konat tradičně v Kuněticích U Přívozu. Přijďte si zafandit a pod-
pořit domácí borce a borkyně!

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková
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TJ SPARTAK SezeMice – foTbAl PodziM 2021                                                                                                                                       Sezemice	doma

datum den Čas A tým Čas dorost Čas Mladší žáci Čas U11 Čas U9
3.	9. PÁ 16.30 FK	Pce	–	dívky
4.	9. SO 9.30 H.	Ředice	/	Libišany
5.	9. NE 16.30 Přelouč	B 10.30 Přelovice
7.	9. ÚT 17.00 Roveň
8.	9. ST 17.00 Dříteč

12.	9. NE 16.00 Křičeň 13.30 Mnětice
13.	9. PO 17.00 Nemošice
16.	9. ČT 17.00 Nemošice
18.	9. SO 16.00 Dříteč	A 13.00 Roveň 9.30 Býšť
22.	9. ST 17.00 Holice	B	/	Chvojenec
25.	9. SO 13.00 Dříteč
26.	9. NE 15.30 Starý	Máteřov	A 13.00 Opatovice 11.30 Dříteč
28.	9. ÚT 15.30 Srch	A
30.	9. ČT 17.00 Ostřešany
2.	10. SO 9.30 Horní	Jelení
3.	10. NE 15.00 Mikulovice 12.30 Býšť 10.00 Horní	Jelení
4.	10. PO 17.00 Mnětice
6.	10. ST 17.00 Býšť

10.	10. NE 15.00 Újezd 12.30 Stolany	/	Hr.	Týnec 12.30 Staré	Ždánice
13.	10. ST 16.30 FK	Pardubice	B
14.	10. ČT 17.00 Rosice	nad	Labem
16.	10. SO 10.30 Mikulovice	/	Ostřešany 9.30 Staré	Hradiště
17.	10. NE 14.30 Ostřešany
18.	10. PO 17.00 Mikulovice
19.	10. ÚT 17.00 Paramo	Pardubice
20.	10. ST 17.00 Roveň
24.	10. NE 14.30 Opatovice	A 12.00 St.	Hradiště	/	Rosice
25.	10. PO 17.00 Opatovice
27.	10. ST 17.00 Horní	Ředice
28.	10. ČT 12.00 Chvaletice 17.00 Mikulovice
30.	10. SO 14.00 Rohoznice	
31.	10. NE 11.30 Paramo	Pce

6.	11. SO 13.30 Srch	A
7.	11. NE 10.15 Živanice

Sportovně	střelecký	klub	Sezemice
Čas letí jako bláznivý a prázdniny nám pomalu klepaly na dveře.
Pro naše nejmladší střelce byl tento půlrok velice nešťastný. Kvůli coro- 
navirovým opatřením mohli trénovat až od května, takže jim utekla 
vzduchovková sezona a veškeré závody pro jejich kategorii byly zru-
šeny. Jako náhradu za to všechno jsme jim uspořádali klubový závod 
ve vzduchové pušce 30 ran. Pojali jsme ho jako slavnostní ukončení 
letošního střeleckého školního roku. Ve starších žácích nasázel do ter-
če absolutní počet ran Vařečka Lukáš. Za plných 300 bodů obsadil 
1. místo. V mladších žácích byl neméně úspěšný i jeho mladší bratr 
Vařečka Ondra. Za 278 bodů i on získal 1. místo. 
Děti si převzaly ceny, ale co bylo pro ně hlavním lákadlem? V klubovně 
je čekal stůl plný dobrot, které neskutečně společnými silami zdárně 
zdolaly. Nakonec jsme jim popřáli pěkné prázdniny a ve zdraví a v pl-
ném počtu se opět sejdeme v září.
Pro tu starší mládež žádná vyjímka neplatí, trénujeme stále. Po roč-
ní odmlce se v Plzni rozjíždí Český pohár zároveň s kontrolními zá-
vody reprezentace, kterých se účastní A. Zrůstová, K. Procházková, 
J. Novák a J. Puhlovský. Rozjel se i Český pohár mládeže. V Ostravě 
si už dvě kola odstřílela K. Hrubešová, M. Müllerová a M. Kohout. Na 
třetí kolo pojedeme do Plzně, kde se k nám přidají M. Brett, F. Jozíf  
a M. Svobodová. Uvidíme, zda-li se někdo z našich probojuje až do 
čtvrtého zářijového finálového kola.
Jak už jsme se o ní několikrát zmiňovali, naše mladičká vycházející stře-
lecká hvězdička Adéla Zrůstová se nás snaží co nejlépe reprezentovat 
jak na domácí, tak i na zahraniční půdě. V české výpravě nechyběla 
v rakouském Innsbrucku, na Mistrovství Evropy v chorvatském 
Osjeku nebo v Mnichově na Evropském poháru juniorů. Na tomto 

poháru, přestože měla proti sobě silné soupeře, předvedla výborný 
výkon. V disciplíně vzduchová puška si v základním závodu vystřílela 
slušné 3. místo a ve finále si toto místo obhájila.
Na sezemické střelnici proběhl již 36. ročník „Štít města Sezemic“. 
Nebudeme chybět ani na poděbradské střelnici, kde se utkají střelci 
všech věkových kategorii na dvoudenních malorážkových závodech 
„Potkali se u Kolína“. Prázdniny se přehouply do druhé poloviny.
Pro zlepšení střelecké dovednosti, tělesné kondice a vychytání chyb, 
které závodník podvědomě dělá, pořádá ostravský trenér RSCM  
p. Tomeček na naší střelnici 9.–13. 8. 2021 soustředění. Doufejme, 
že si všichni z něho odnesou ty nejlepší zkušenosti, zdokonalí se ve  
střelbě a to všechno využijí při závodech.
Užívejte si ve zdraví zbylé volné dny a brzy nashledanou.

L. Čiháková, ČSS, z.s. SSK Sezemice
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v sobotu 30. října 2021 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


