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Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

Šťastné a veselé…

Vážení spoluobčané,
rok 2021 se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Utekl velice rychle. Už druhý rok bojujeme s tím velkým, zákeřným
a mnohdy devastujícím covidem. Vzal nám opět životy našich blízkých, přátel a známých. Vzal nám svobodu potkávat
se, podnikat, pracovat a žít tak, jak jsme byli zvyklí. Pro všechny z nás je to doba těžká a složitá, ale víme a věříme,
že na konci tunelu najdeme zase to tolik potřebné světlo. Díky sounáležitosti našich rodin, přátel a spolupracovníků
jsme schopni fungovat dál a to je v dnešní době nejvíc.
Ani život v Sezemicích se letos nezatavil. Pravda, ne vše bylo možno zrealizovat tak, jak jsme si jako zastupitelstvo
odsouhlasili na konci roku 2019. Jsem moc rád, že jsme dokázali zase posunout náš dlouholetý projekt Mlynářka,
vybudovali jsme nebo opravili na několika místech obcí tolik potřebné chodníky. Díky části dotací od Pardubického
kraje jsme mohli opravit i několik pomníků. Na naší nejfrekventovanější křižovatce v Sezemicích byly konečně spuštěny
semafory. Většina z nás i řidiči si dopravní opatření chválí, neboť se už v kritických časech dostanete z vedlejší a hlavní
silnici. Z důvodu bezpečnosti v této lokalitě se musela upravit průjezdnost v některých ulicích, ale nebylo jiného
řešení. Jen čas ukáže, jak se bude „chovat“ doprava po otevření části obchvatu. Doprava je i tak léta přes naše město
komplikovaná a dokud nebude dokončen celý obchvat, nemáme jiné řešení.
Nezastavil se ani kulturní život. V letních měsících jsme se potkávali na několika akcích v rámci projektu Sezemické
léto. Dle Vašich ohlasů se akce líbily, tak bychom v nich rádi pokračovali i v příštím roce. Bohužel z důvodu aktuálních
protiepidemiologických opatření jsme byli nuceni zrušit nebo přeložit částečně program letošních Sezemických Vánoc.
My ale víme, že si vše vynahradíme zase na jaře, nebo až to situace dovolí. Nezaháleli se svými aktivitami ani naši
sportovci a členové ve všech organizacích a za to jim patří také velký dík.
Touto cestou bych rád poděkoval také všem spolupracovníkům na Městském úřadě, v knihovně, technické skupině,
dobrovolným hasičům, městským policistům a Vám všem, kteří žijete v našem městě a v přisloučených obcích a podílíte
se na rozvoji a údržbě našeho okolí.
Příští rok bude pro nás všechny opět velkou zatěžkávací zkouškou, ať už pracovně, tak i finančně. Věřím, že do něj
vykročíme opět se vztyčenou hlavou. Jak se zpívá v jedné písničce, každá trampota má svou mez. Tak snad tomu bude
i v případě této covidové doby.Rád bych Vás všechny pozval na tradiční zahájení nového roku s dechovkou Živaňanka
1. ledna 2022 od 15 hodin před sezemickou radnici, stejně tak i na Tříkrálový koncert 9. ledna od 17 hodin do sálu
sezemické radnice s orchestrem J. K. Band a hostem Josefem Sochorem.
Co si tedy přát do nového roku? Rozhodně na prvním místě nám všem hodně zdraví, lásky, spokojenosti v kruhu našich
blízkých, abychom se mohli zase potkávat a prožívali jen ty radostné a pozitivní dny roku 2022.
Krásné vánoční svátky a nový rok 2022.
Martin Staněk
Starosta města Sezemice
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Zprávy z radnice
Městská policie Sezemice
Vážení spoluobčané, na začátek tohoto článku bychom chtěli poděkovat vedení Města Sezemice a zároveň ŘSD za instalaci přenosných
chytrých semaforů na křižovatce silnice I/36 a II/298. Od 15. 11. 2021
byl spuštěn zkušební provoz, aby se zjistilo, zda semafory uleví dopravě
v Sezemicích. Jistě jste všichni zaregistrovali, že umístěním semaforů
byla hustota dopravy na křižovatce stejná, ale provoz plynulejší, což
bylo znát už první dny po spuštění. Kolony směrem od Holic se v ranní
špičce netvořily, a v odpolední špičce naopak směrem od Pardubic
nedocházelo k přetížení této křižovatky. Nicméně jsme byli v kontaktu s firmou ELTODO a. s., která zde nainstalovala semafory a dopravní
situaci jsme sledovali. Pomocí městského kamerového systému jsme
v kritických hodinách monitorovali hustotu dopravy a stahovali záznamy pro potřeby firmy ElTODO a. s., a Odboru dopravy Policie České
republiky, aby bylo možné upravit časové intervaly na semaforech dle
potřeby.
OMEZENÍ SOUVISEJÍCÍ S UMÍSTĚNÍM SEMAFORU.
Ulice Za Humny – část této komunikace je jednosměrná a stále se
setkáváme s tím, že odtud vyjíždí vozidla do zákazu vjezdu. Nechceme
malovat čerta na zeď, ale pokud se stane dopravní nehoda, viníkem
bude vždy řidič, který vjel do křižovatky z protisměru, tedy z ulice Za
Humny. Je pravda, že jednosměrný provoz této části komplikuje některým řidičům průjezd, proto bychom chtěli touto cestou oslovit majitele
vozidel, kteří bydlí v ulici Za Humny, aby parkovali svá vozidla vpravo
ve směru jízdy od ulice Nerudova, tedy aby nechali průjezd ve směru
od křižovatky ulice Komenského vpravo průjezdný. Tento úsek bude
následně doplněn dopravními značkami „DZ“ B28 Zákaz zastavení.

NAVAZUJÍCÍ KOMUNIKACE.
Ulice Nerudova – jediný výjezd z ulice Za Humny je tímto úsekem, od
křižovatky ulice Za Humny směrem ke křižovatce ulice Pernštýnská žádáme řidiče, aby neparkovali vpravo a nechali tento úsek obousměrně
průjezdný.
Na konci tohoto roku proběhly dvě rekonstrukce chodníku, a to v ulicích Pernštýnská a Kunětická, proto bychom touto cestou chtěli oslovit majitele („řidiče“) přilehlých nemovitostí, aby svými vozidly parkovali
na svých pozemcích a neparkovali na nově vybudovaných plochách.
Svým protiprávním jednáním porušují ustanovení § 53 odst. 2 zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu a hrozí jim pokuta až do výše
2 000 Kč. Doposud byli strážníci tolerantní a řidiče pouze upozornili.
I přesto, že stále řešíme epidemiologickou situaci, očkování, testování, zákazy a nařízení, chceme Vám všem popřát klidné svátky Vánoční
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pevné nervy.
Jsme tu pro Vás!
Za kolektiv Městské policie Sezemice
Mohaupt Jaroslav
velitel Městské policie Sezemice

Naši čtyřnozí kamarádi
RADOST, STAROST, ALE I ZODPOVĚDNOST...
Jsou před námi vánoční svátky a Nový rok – dny, plné rachejtlí a ohňostrojů. Naše zvířátka většinou ale neprožívají díky tomu moc pohodové období, pokud možno, snažte si je zajistit hlavně na dvorku i na
procházkách tak, abyste vy i strážnici Městské policie měli co nejméně starostí. Poraďte se případně i se svým veterinářem. Pokud byste
i přesto měli svého kamaráda hledat, první kontakt by měl být právě na
Městskou policii, případně vedení okolních obcí, na útulky a veterinární
lékaře. Účinným pomocníkem při hledání je i sociální síť facebook. Stejně tak nebuďme lhostejní, pokud se do naší blízkosti dostane nějaká
ta ztracená zvířecí dušička. Kontaktujte opět nejbližší Městskou policii.
Velkým a opakujícím se tématem je také dodržování čistoty. V předešlých číslech Sezemických novin jsme už několikrát upozorňovali
majitele psů na její dodržování ať už na veřejných plochách, nebo na
chodnících. Víme, že většina z vás využívá schránek na psí exkrementy.
Na ty, kteří tak nečiní, je třeba ale upozornit. Nebuďme proto lhostejní
na stále se opakující případy a kontaktujme Městkou policii. Nejhorší
situace je stále okolo Domů s pečovatelskou službou a na sídlištích.
Zde by si měli majitelé nechat rozhodně své mazlíčky na vodítku. Jen
tak bezpečně zjistí, zda jejich pejsek nekonal potřebu. Pamatujte, že
veřejná prostranství města a obcí nejsou veřejnými toaletami pro vaše
psy! Chraňme si naše společné prostory a mysleme tak hlavně na děti.
Ty se totiž nejvíce v těchto místech pohybují. Děkujeme.
Majka Schillerová
radní města Sezemice

KULTURA V SEZEMICÍCH NA PŘELOMU ROKU
Vážení a milí spoluobčané,
celá naše společnost si prochází složitým obdobím. Po letním
a podzimním uvolnění je aktuálně společné setkávání nejen na kulturních akcích opět omezeno.
Budeme se snažit zachovat naše tradiční sezemické kulturní
a společenské aktivity. Už nyní jsme však některé akce museli vynechat, jiné překládáme na příští rok.
Všechny vstupenky zakoupené v předprodejích zůstávají v platnosti. Pokud budou akce zrušeny nebo Vám termíny nevyhovují, je
možné je vracet v Městské knihovně v Sezemicích.
Nyní krátce k sezemickým akcím, které se měly nebo budou konat
na konci tohoto roku. O pořad Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové nepřijdete, akce se překládá na jarní termín
8. 4. 2022.
Tradiční vánoční koncert sezemické Rolničky a jejích hostů se však
letos opět neuskuteční, příští rok to již určitě vyjde.
Srdečně Vás zveme 1. 1. 2022 v 15.00 hodin k sezemické radnici
a společně s Živaňankou přivítáme nový rok 2022.
V neděli 9. 1. 2022 zahraje na sále radnice velký swingový orchestr
JK Band na tradičním Tříkrálovém koncertě. S hudebníky vystoupí
i speciální host, známý zpěvák pan Josef Sochor.
Na tomto místě je třeba připomenout i další významný, již skoro
jarní termín. Masopust roku 2022 bude 19. 2. 2022.
Těšíme na setkávání s Vámi. Všem přejeme hodně zdraví a jen příjemné zprávy!
Za Komisi kultury
Václav Trunec

Narozeníček
Červen 2021: Barbora Filipová
Srpen 2021: Kryštof Novotný
Září 2021: Dora Šidlíková, Matyáš Handl,
Isabella Lichá, Jan Gasik,
Natálie Röhrich, Viktorie Šimáková
Říjen 2021: Petr Kozlovský, Filip Cyroň
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních
údajů svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

www.sezemice.cz
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HARMONOGRAM SVOZU TKO – ROK 2022
Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply
Veská, Kladina, Velké Koloděje
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HARMONOGRAM SVOZU BIO ODPADU – ROK 2022
Sezemice, Veská, Počaply
HARMONOGRAM PYTLOVÉHO SVOZU - ROK 2022
Sezemice
Dražkov, Lukovna, Počaply, Veská, Kladina, Velké Koloděje
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TKO 2x měsíčně sudé týdny
Zpracoval: Martin Staněk – starosta města
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Další pytlový svoz bude 4. a 5. ledna 2023
Zpracoval: Martin Staněk – starosta města

Poděkování…
• Manželé Olejníkovi děkují komisi pro občanské záležitosti za přání ke zlaté svatbě.
• Pan Karel Kučera, děkuje za osobní přání panu starostovi Martinu Staňkovi a členkám komise za dárek a přání k osmdesátým sedmým
narozeninám.
• Paní Anna Matičková děkuje členkám komise pro občanské záležitosti a panu starostovi za přání a dárek k 92. narozeninám.
• Děkujeme komisi pro občanské záležitosti města Sezemice, paní Karlové a panu Kubizňákovi, za blahopřání a věcný dárek k naší diamantové svatbě: Manželé Přibylovi
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28. říjen – Den vzniku Československa
Před 103 lety, 28. října 1918, byla naplněna touha dlouhé řady generací Čechů
a Slováků po vytvoření samostatného státu. Oba naše národy, které žily do té doby
v područí německy a maďarsky mluvících národů v rámci Rakousko-uherské monarchie, se dočkaly vzniku svobodného Československa.
Vzniku samostatného státu předcházela první světová válka, ve které položilo život
téměř 10 milionů vojáků a více než 6 milionů civilistů.
Již v průběhu posledního roku Velké války, v roce 1918, byl budoucí československý stát mezinárodně přijímán. Měli na tom zásluhu čeští a slovenští muži bojující
v legiích a v armádách na straně Dohody. Naši političtí představitelé tak díky nim
dosáhli mezinárodního uznání československých legií za spojeneckou armádu.
Již po vypuknutí války začaly na území Ruska, Francie a Srbska vznikat první
dobrovolnické jednotky složené z krajanů, Čechů a Slováků, kteří se zapojili do bojů
po boku států Dohody. Českoslovenští legionáři se stali prvními vojáky státu, který
se teprve rodil. V řadách francouzských, ruských a italských legionářů bojovali i občané ze Sezemic a okolních obcí. Někteří další sezemičtí občané bojovali na straně
Dohody v srbské armádě a jiní byli zařazeni do domobraneckých praporů, které se
staly součástí československé armády po vyhlášení samostatnosti Československa.
Jistě stojí za připomenutí, že 3. 9. 2021 při příležitosti Dne Pardubického kraje
a 100. výročí Československé obce legionářské byl na Pernštýnském náměstí v Pardubicích předán pěší rotě Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice
čestný název praporečníka Karla Bezdíčka. Pardubická jednotka Aktivní zálohy nese
nyní čestný název legionáře a praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka, který vyrůstal v Sezemicích. Krajské vojenské velitelství Pardubice se tak historicky hlásí
k odkazu československých legionářů ve Francii.
Na bojištích Velké války položila život řada sezemických občanů. Mnoho z nich,
kterým se podařilo z války vrátit, bylo zraněno a následky války pociťovali oni i jejich rodiny ještě dlouhou řadu let. Z války se nevrátilo 88 občanů Sezemic. Jména
sezemických vojáků, kteří padli v první světové válce, byla vytesána na desky monumentálního památníku, který byl sezemickým obětem války odhalen městem
28. října 1922 na svahu pod kaplí Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova.
Ale i po vzniku Československa bylo třeba čelit snahám Maďarska o připojení Slovenska k Maďarsku, snahám německy mluvícího obyvatelstva o připojení českého
pohraničí k Rakousku a snahám Polska o připojení Těšínska k Polsku. Hranice nového československého státu byla vymezena Versailleskou mírovou smlouvou mezi
státy Dohody a Centrálními mocnostmi, podepsanou 28. června 1919 a ratifikovanou
10. ledna 1920 nově utvořenou Společností národů.
O uhájení svobody bylo třeba bojovat i o několik desetiletí později, ve druhé světové válce. Ta měla na svědomí více než 70 milionů obětí.
I v letošním roce 103. výročí vzniku Československa si vedení města Sezemice
připomnělo oběti první a druhé světové války z řad sezemických občanů položením
květin k jejich památníkům.
M. Balcar, foto L. Kubizňák, T. Kembická
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1. Akt předání čestného názvu praporečníka Karla Bezdíčka pěší rotě AZ KVV
Pardubice na Pernštýnském náměstí
2. Památník obětem válek v Sezemicích
3.–5. Kladení věnců obětem válek v Sezemicích
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Mateřská škola Pohádka
Ať na Vánoce Vám nasněží,
ať na blízkých Vám záleží,
ať cukroví se vydaří,
ať dětská očka zazáří!
Cinkot rolniček je slyšet z dálky,
tak zabalte všechny dárky,
k večeři se oblečte,
od všedních strastí utečte!
Je měsíc prosinec a Vánoce se nezadržitelně blíží. Všichni jsme doufali,
že se situace spojená s Covid -19 zlepší, ale zatím se tak bohužel nestalo, naopak došlo opět k zpřísnění opatření.
Samozřejmě, že se tato situace velmi dotýká i nás v mateřské škole. Ale
my se nedáme! Připravili jsme pro děti spoustu zajímavých akcí, které
se sice konají bez přítomnosti rodičů, ale důležité je, aby si to užili právě
naši nejmenší.
V listopadu jsme měli pro děti připravený projekt Svatý Martin. Děti na
jednotlivých třídách pekly svatomartinské rohlíčky, vyráběly svatomartinské ozdoby a nechyběla ani tradiční jízda na bílém koni.
Dne 29. listopadu jsme všichni společně včetně všech detašovaných
tříd na hlavní budově zdobili a rozsvěceli vánoční stromeček. Součástí
setkání byl zpěv vánočních koled a slavnostní zahájení Adventu.

Na třídách se vyrábějí přáníčka a dárečky nejen pro rodiče, ale také pro
naše seniory ze Sezemic. K osobnímu předání dojde v druhé polovině
prosince, kdy děti budou koledovat a zpívat koledy právě u domova
pro seniory.
V druhém prosincovém týdnu jsme pro děti připravili projektový den
s názvem „Vánoce – cesta do Betléma“. Na školní zahradě Jiráskova
byl umístěn živý Betlém se zvířátky. S lektorkou paní Olgou Němcovou
jsme si prošli celým příběhem cesty do Betléma za Ježíškem. Samozřejmě bylo možné pohladit si živá zvířátka, což se dětem velmi líbilo.
Projekt byl realizován v rámci Šablon III. (Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání – EVROPSKÁ UNIE).
Dorazila i mikulášská družina v čele s Mikulášem, neposedným čertem
a hodným andělem. Donesli mikulášskou nadílku, kterou děti dostaly za
přednes básniček a zpěv naučených písniček.
Stihli jsme i vánoční fotografování, které proběhlo koncem listopadu
a začátkem prosince.
V prosinci budeme mít jarmark, který se bude konat v prostorách školních zahrad Jiráskova. Každá třída má za úkol upéct nebo vyrobit nějaké dobroty (slané/sladké), kterými se budou prezentovat v jednotlivých
stáncích. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání obdrží žetony, kterými si budou moci dobroty zaplatit v rámci podpory finanční
gramotnosti.
Na třídách budeme mít také vánoční nadílku, kde děti dostanou od
Ježíška nejen společné třídní dárečky, ale i osobní.
Za Mateřskou školu Pohádka Sezemice Vám přejeme především pevné
zdraví, spokojenost, méně stresu, více optimismu a víru, že se situace
co nejdříve zlepší.
Bc. Prausová Iveta

Základní škola
Blíží se vánoční svátky a s nimi i konec kalendářního roku. Do roku
2022 si všichni přejeme návrat k běžné výuce. Současná situace nám
neumožnila dokončit Minitaneční a nejspíš ohrozí i lyžařské výcviky, ples
SRPŠ a akademii. Roušky a desinfekce pořád zůstávají nedílnou součástí školních dní. Nikoho již nepřekvapí systém školního stravování,
kde má v jídelně každý žák určené své pevné místo a každá třída daný
čas oběda. Žákům v karanténě může oběd vyzvednout např. zákonný zástupce ve výdejně u zadního vchodu v době od 10.30 do 11.30
hodin. V případě karantény některé ze tříd je škola připravena neprodleně přejít na distanční výuku. Všechny hlavní předměty jsou vyučovány online podle rozvrhu. Hybridní výuka (částečně online a částečně
prezenčně) klade vysoké nároky na žáky, rodiče i učitele. Děkujeme
rodičům a žákům za důsledné dodržování všech opatření a zvládnutí
přechodu na distanční výuku v rámci karantén. Školní i externí kroužky
fungují také v rámci dodržování všech opatření Ministerstva zdravotnictví a MŠMT. Každé pondělí první vyučovací hodinu probíhá pravidelné
testování žáků antigenními testy.
Naši žáci měli možnost zapojit se do akcí Hrdá škola – Suit–up–day
a Den bláznivých účesů a koupit si oblečení a doplňky s logem školy.
1. A a 1. B se vydaly v rámci prvouky do přírody. Cílem jejich vycházky bylo najít deset přírodnin do předem připravené krabičky. Většina
tříd prvního i druhého stupně navštívila městskou knihovnu. Prvňáčci
se seznámili s jejím fungováním a těší se na setkání s panem králem
v Písmenkovém království. Žáci z vyšších ročníků si prohlédli nové knihy a někteří oprášili své průkazky, aby si mohli půjčit nejen knihy, ale
i audioknihy a společenské hry či časopisy, kterých je v knihovně na
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výběr velké množství. Jeden den škola ožila duchy, čaroději a čarodějkami – slavili jsme svátek Halloween, který je typický pro anglosaské
země. 5. A vyráběla hudební nástroje do soutěže o LEGO pro celou
třídu. Fantazii se meze nekladly a s vlastnoručně vyrobenými nástroji
zahrála skupina Supernámořníci. Ve vestibulu školy proběhla soutěžní
výstava fotografií FOTOFEST. Zúčastnilo se jí 60 žáků. Tématem byla
krajina a naši mazlíčci. Školním hlasováním bylo vybráno 12 nejzdařilejších fotografií, které se objeví ve školním kalendáři na rok 2022. Čtvrťáci navštívili Východočeské muzeum v Pardubicích a užili si programy
Hurá do muzea a Detektiv Tlapka, kde se dozvěděli spoustu informací

z historie Pardubic. Začátkem prosince patřil první stupeň i školní družina Mikulášovi, čertům a andělům. Tento den se nesl ve znamení radosti, zábavy i očekávání mikulášské nadílky.
Liga škol v orientačním běhu pokračovala druhým kolem. Konkurence byla tentokrát početnější a počasí lepší. Tentokrát reprezentovalo
naši školu pět závodníků. Ondřej Lučan z 5. B vyhrál kategorii H12.
Gratulujeme. Logická olympiáda, kde řešení úloh vyžaduje samostatný
a kreativní přístup, pokračovala dalším ročníkem. V základním kole se
nejvíce dařilo v kategorii A (3. – 5. ročník) Marii Pazderové z 3. A, Josefu
Pazderovi z 5. B a Evě Francové ze 4. A, kteří postoupili do krajského
semifinále, které Josef Pazdera vyhrál. Gratulujeme a přejeme hodně
štěstí v celostátním kole, které se bude konat v květnu 2022 v Praze.
V kategorii B (6. – 9. ročník) byla v základním kole nejúspěšnější Tereza
Dvořáková z 8. A. Kroužek Šikovné ručičky se snaží rozvíjet jemnou

motoriku, proto děti vyráběly záložky do knížek, malovaly na dřevěná
kolečka a zdobily dýně i perníčky.
Ve školní družině pokračovaly projektové dny, tentokrát děti zamířily
do arboreta a zookoutku ve Vysokém Chvojně. Seznámily se s krásami arboreta, plody různých stromů a stopami zvířat, plnily různé úkoly
a stavěly domečky z přírodnin. Šikovné pekařky a pekaři provoněli školu jablky a skořicí, štrúdly se povedly a všem moc chutnaly. Nechyběl
ani program se školní psycholožkou Mgr. Janou Pinkasovou na téma
řešení konfliktních situací. Protože se situace skutečně mění každým
dnem, sledujte, prosím, aktuální informace na www.zssezemice.cz.
Všem čtenářům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a hodně zdraví.
Mgr. Olga Doskočilová

V KNIHOVNĚ

nejen o knihách

Půjčovací doba knihovny:
po: 9.00–12.00, 13.00–17.00
st: 9.00–12.00, 13.00–17.00
čt: 9.00–12.00, 13.00–18.00
VÁNOČNÍ ČAS V KNIHOVNĚ…
Městská knihovna Sezemice vám přeje hodně zdraví a štěstí v novém
roce 2022. Přejeme mnoho krásných přečtených knih a příběhů a slibujeme, že v naší knihovně budou vždy připraveny. Stále doplňujeme
nabídku všech fondů i společenských a deskových her. Nadále je
samozřejmostí i výpůjčka e-knih. Uplynulý rok 2021 byl ve znamení
všudypřítomných omezení a hygienických opatření, takže nemohlo
dojít k některým již tradičním akcím. Ale i za to, co se uskutečnit mohlo, jsme moc rády a jsme připraveny vás i nadále v této nelehké době
rozptylovat, těšit, ale i pomoci vám, kde bude třeba. Děkujeme všem,
kteří nás svojí přítomností podpořili na akcích jako Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, podzimní besedy základní školy v knihovně,
ukázková hodina Univerzity pozdního věku, lampionový průvod nebo

ZAHRÁDKÁŘI VYSAZOVALI OVOCNÉ STROMKY A KEŘE
Členové základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Sezemice v sobotu 24. října provedli výsadbu ovocných stromů
a keřů u Domu zahrádkářů v Břízence. Jednalo se o první etapu
projektu „Vytvoření otevřené veřejné komunitní zahrady“, jehož cílem je revitalizace tohoto nevyužitého prostoru za účelem
osvětové činnosti a komunitního setkávání. V následných etapách
budou vybudovány vyvýšené záhony pro bylinky, drobnou zeleninu a okrasné květiny, chystá se rekonstrukce dřevěného přístavku
a další nutné úpravy pro zkrášlení tohoto místa. Druhou společnou
akcí v tomto období bylo řezání a štípaní dřeva a provedení nutných úprav kolem sídla MO ČZS před zimní sezónou. Jako tradičně se budou zahrádkáři i v roce 2022 pravidelně setkávat každou
první neděli v měsíci, avšak až na výjimku v měsíci lednu, kdy bude
schůzka v neděli 9. 1. 2022.

dílny šikovných rukou. Těšíme se, že bude brzy lépe, a vše se vrátí do
starých kolejí a budeme si užívat vše, na co jsme byli zvyklí…
Vzhledem k tomu, že situace ale ještě nějaký čas lehká nebude,
upravíme opět provozní dobu knihovny tak, abychom mohli svoji práci vykonávat kvalitně a vám mohli kvalitní služby poskytovat i nadále.
Věnujte její úpravě proto prosím pozornost. Čtenářské poplatky se
ani v roce 2022 zdražovat nebudou a také knihovnice, které se budou starat o vaši spokojenost, budou stejné. Tyto vám ještě jednou
touto cestou přejí jen to nejlepší, svátky klidné v kruhu rodiny a přátel
a samozřejmě tolik potřebné pevné zdraví.
Petra Procházková
stejná trasa jako minulý rok, jen navíc se ještě zajde až do „zámostí“.
Takže pokud by ještě někdo bydlel okolo zastávek, kde masopustní
průvod bude zastavovat a chtěl by se zúčastnit a pohostit jej, ozvěte se
a dohnanskytomas@gmail.com nebo na tel.: 736 779 918.
Za všechny organizátory
Tomáš Dohnanský

Přejeme zahrádkářům i všem ostatním pohodový a krásný rok
2022 a úspěchy nejen při pěstitelských činnostech!
Za MO ČZS Sezemice
Martin Srazil a Luboš Krejčík

MASOPUST 2022

Masopustní průvod se pomalu, ale jistě blíží, a tak věříme, že i vy všichni
se těšíte tak jako my. Tento rok jsme se domluvili na datu 19. 2. 2022.
Avšak je samozřejmé, že vše je otázka pandemické situace, kdy dnes
nikdo neví, jak na tom bude naše země a náš kraj za dva měsíce. Budeme doufat, a pokud by se akce nemohla pořádat, budeme ji muset
přesunout na další rok. Na mapce vám představuje pravděpodobnou
trasu průvodu. Tento rok se po domluvě všech organizátorů půjde
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• Vážení a milí spoluobčané, za komisi kultury města Sezemice Vám
přeji krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody v nastávajícím roce
2022. Těšíme se na společná setkávání s Vámi!
Václav Trunec
• Smíšený pěvecký sbor Hluboká Orba přeje všem krásné a klidné
Vánoce a celý nastávající rok 2022 jen ve zpěvu a s úsměvem na rtech!
Václav Trunec
www.hlubokaorba.cz
• Zdraví, mnoho krásných a pohodových dní v nastávajícím roce za
TJ Spartak Sezemice – Sport pro všechny
přeje Anna Remešová
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M. Balcar

s atmosférou ladovských Vánoc a zimních radovánek
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BYLINKY A ZDRAVÍ

Hřebíčkovec kořenný – hřebíček
Málokdo to ví, ale známé koření, kterému říkáme „hřebíček“ jsou květní poupata stálezeleného tropického stromu hřebíčkovce kořenného.
Hojně ho využíváme v kuchyni, ale i v léčitelství – například jako znecitlivující prostředek při akutní bolesti zubů.
Hřebíčkovec kořenný je strom kuželovitého tvaru, který může růst do
výšky 10 až 12 metrů. Má silný kmen a ve volné přírodě se může dožít
věku 400 let. Listy jsou lesklé a tmavě zelené. Rudé květy mají žluté
okvětní lístky. Poupata mají nejprve bledou barvu, ale postupně zezelenají a v době sklizně už mají zářivě červenou barvu. Obvykle se sklízejí,
když dosáhnou délky 1,5 až 2 cm. Roste v tropických oblastech, a to
v Zanzibaru, na Madagaskaru, v Západní Indii a v Indonésii.
Použití
Hřebíček oceníme v léčitelství, ale i v kuchyni. Nejčastěji se používá
k přípravě pokrmů z ryb, kuřecího masa a rýže. Je vhodný do polévek,
salátových dresinků a dezertů. Výborně dochutí jak slaná, tak sladká
jídla. Hřebíček je hlavním kořením specialit v Indii nebo Srí Lance.
Hřebíček uchovávejte v dobře uzavřené skleněné nádobě na chladném, tmavém a suchém místě. Můžete ho rozemlít i pomocí ručního
mlýnku. Mletý hřebíček rychleji ztrácí chuť.
Hřebíček je také silným repelentem. K tomuto účelu lze použít vonnou
silici, nebo ponechat hřebíčkovou vodu v blízkosti okna. Odpuzuje nejen létající hmyz, ale i mravence.
Účinné látky
Hlavní složkou hřebíčkové silice je fenolická sloučenina eugenol, který
má lokálně–anestetické a antiseptické účinky, používá se už odpradávna
v zubním lékařství. Hřebíček má nasládlou chuť, která často přechází
do chutě hořké. Koření obsahuje také řadu významných látek včetně
vitamínu C a K, minerálů či vlákniny.

Účinky na zdraví
Hřebíček působí antisepticky, a to například při žaludečních a střevních
potížích, při plynatosti, při otravách zkaženým jídlem. Dezinfekčního
účinku hřebíčku se využívá také při aromaterapii. Silice, které se uvolňují z oleje (nesmí se v žádném případě používat vnitřně), dezinfikují
nosní dutiny, dýchací cesty, plíce a průdušky. Při delším působení však
může dojít k nadměrnému podráždění sliznic, na což je potřeba dát
si pozor. V období chřipek je dobré pomocí aromalampy dezinfikovat celý byt, aby se omezila možnost virových nákaz. Hřebíček je také
považován za afrodiziakum. Hřebíčkovým odvarem lze vymývat např.
nehojící se hnisavé rány a bolestivé kožní infekce. Hřebíček také povzbuzuje činnost srdce a krevní oběh. Esenciální olej pomáhá ve formě
inhalací při celkové slabosti, stresu a úzkosti. Dále se používá k masážím
při svalovém vypětí.
Nejčastějšími formami užití jsou hřebíčkový éterický olej či tinktura.
Jeho konzumaci se doporučuje omezit během těhotenství a neměl by
se podávat malým dětem (do 2 let). Konzultace s odborníkem je nutná
při těžších onemocněních nervového a trávicího systému.

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA
Písečná duna není jen Vesecký kopec
V jednom z článků jsme psali o chráněném území Vesecký kopec,
který je písečným přesypem (dunou), kde rostou vzácné druhy rostlin
a žije velké množství druhů hmyzu s vazbou na písečné prostředí.
My ale budeme dnes psát o jiné duně, která se nachází nedaleko
zmiňovaného chráněného území. Vesecký kopec před vytěžením
měl kótu 243 m nad mořem a patřil mezi největší duny v České republice. Naše duna se nachází v těsné blízkosti obce Veská a má
nadmořskou výšku 238 m. Je nápadná, protože se nad okolí vypíná
rozdílem více než 10 metrů. Podle geomorfologického členění tento
písečný vrch (duna) náleží do celku Východolabská tabule, podcelku
Pardubická kotlina a okrsku Dašická kotlina. Celý písečný přesyp je
v současné době zalesněn a tím chráněn před erozí a dalšími negativními vlivy.
Co je to vůbec duna (písečný přesyp)? Je to uloženina navátého
písku, která se hromadí na zemském povrchu v podobě oblých
vyvýšenin. Tyto útvary jsou symbolem suchého prostředí, poměrně běžné jsou při mořském pobřeží, vzácněji v okolí větších
řek. Samozřejmě je známe z pouští (Sahara, Namib). V chladném
a suchém podnebí se vytvořily typické přesypy i kolem některých
našich toků, kde zdrojem písku byly rozsáhlé říční nánosy (jinými
slovy terasy).
Pakliže byly tyto přesypy stabilizovány lesními porosty, zachovaly se
do současnosti.
V rámci pardubického okresu tyto přesypy nalezneme u Rokytna, Živanic, Sváravy. Ale ta naše vesecká duna patří mezi ty nejvyšší.
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PĚT OTÁZEK PRO…
plukovník gšt. Ing. Petr HOLÝ

Myslím, že se nemusím dlouze představovat, protože v Sezemicích se pohybuji od
roku 1992, kdy jsem
do Sezemic dojížděl za
svojí budoucí manželkou Lenkou. Trvale pak
v Sezemicích bydlím
od roku 2011. Jsem
voják z povolání, mám
za sebou poměrně
dlouhou vojenskou kariéru. V současné době
zastávám pozici ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice
v hodnosti plukovníka.

Co je náplní Vaší práce?

Krajská vojenská velitelství plní ze zákona roli vojenského správního
úřadu na teritoriu kraje, úkoly obrany státu a úkoly vojenského zařízení. Mezi nejdůležitější úkoly pak patří příprava na krizové situace,
spolupráce se složkami IZS, příprava občanů k obraně státu a výcvik
pěší jednotky Aktivní zálohy. Co mě profesně nejvíc naplňuje, je právě
práce s aktivními záložníky naší teritoriální jednotky. Mají můj obdiv.
Jsou to občané a občanky, kteří dobrovolně převzali výkon branné
povinnosti a účastní se vojenských cvičení. To znamená, že mají svojí
práci, své zaměstnání a současně se zcela dobrovolně připravují na
plnění úkolů Aktivní zálohy, což je v našem případě zejména ochrana,
obrana a strážní zajištění objektů kritické infrastruktury v krizových
stavech. Současně jsou připraveni na případné operační nasazení,
jako tomu bylo v nedávné době, kdy byly aktivní zálohy nasazeny na
pomoc v očkovacím centru v Praze. Musím říci, že v současné době
jsou z hlediska Aktivní zálohy vytvořeny nejlepší legislativní, materiální
a finanční podmínky za dobu jejich existence. Současně jsem pyšný na to, že v letošním roce obdržela naše jednotka Aktivní zálohy
z rukou zástupců Československé obce legionářské čestný název
praporečníka Karla Bezdíčka.

Jak probíhá spolupráce Armády České republiky
s městem Sezemice?

Spolupráce s městem Sezemice je založena především na uctění
tradic a historie, která se váže k našemu městu a okolí. Ať je to příběh hrdiny skupiny Silver A kapitána Bartoše, legionáře praporečníka
Bezdíčka nebo generála Horáčka, kteří zaplatili v bojích 1. a 2. světové války svými životy. Dále spolupracujeme se sezemickým Občanským sdružením čs. dobrovolníků ve Francii, se kterými se pravidelně
účastníme významných vzpomínkových akcí na teritoriu Pardubického kraje, jako je např. pietní akt v Ležákách, nebo v prostorách památníku Zámeček – Larischově vile v Pardubicích. Zážitkem pro nás
určitě byla společná účast na ceremoniích k uctění památky čs. legionářů působících za 1. světové války ve Francii v partnerském městě
Sezemic Neuville–Saint–Vaast, hřbitově La Targette nebo ve Vouziers.

Jak v současné době pomáhá Armáda České republiky
v boji proti pandemii?

V současné době jsou v rámci operace Asistence nasazeni vojáci
Armády České republiky v nemocnicích na území Pardubického kraje, aby vypomohli přetíženému zdravotnickému personálu. Současně
na teritoriu působí mobilní odběrové týmy, které jsou k dispozici krajské hygieně. Je to práce náročná a odpovědná, kde vojáci a vojákyně denně prokazují svojí připravenost pomoci státu při plnění jiných
úkolů, než je obrana proti vnějšímu napadení.

Jaký je Váš vztah k Sezemicím?

Sezemice mám velmi rád a přirostly mi k srdci. Za těch třicet let se
Sezemice proměnily a to výrazně. Nové chodníky, stezky, komunikace, opravené budovy, nebo vybudování sportovně-rekreačního parku
Mlynářka. Myslím, že Sezemice jsou opravdu krásnější.

Co byste popřál obyvatelům Sezemic a přisloučených
obcí do příštího roku?

Především štěstí a zdraví. Abychom se definitivně zbavili všech omezení, se kterými jsme se museli uplynulé dva roky potýkat v souvislosti
s bojem proti pandemii. Aby se lidé opět mohli potkávat na společných
akcích, mohli bez omezení cestovat a věnovat se tomu, co je baví.
Přeji všem krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
P. M.

Vzpomínáme na Františka Schillera

Dne 1. února příštího roku vzpomeneme 100 let od
úmrtí jedné z nejvýznamnějších postav
historie naší obce –
Františka Schillera.
Tento emeritní ředitel sezemické obecné školy zanechal
nejen zásadní stopu
v sezemickém školství, ale ve své době
byl také iniciátorem
kulturního dění a jako regenschori kůru kostela Nejsvětější Trojice byl
v úzkém spojení s křesťanským životem Sezemic. Byl výborný učitel,
na kterého se v Sezemicích dlouho vzpomínalo. Po dvouletém učitelském kursu získal dalším soukromým studiem velmi dobré znalosti
matematiky a deskriptivní geometrie; kromě toho byl i zručný kreslíř
a jeho velkým koníčkem bylo stavitelství. Na obecné škole v Sezemicích působil od roku 1871 jako učitel a v letech 1874 –1904 jako
řídící učitel. František Schiller studoval dostupnou pedagogickou
literaturu a velmi často navštěvoval školské výstavy jak doma, tak
i v zahraničí. Poznatky na nich získané pak aplikoval na sezemické
škole. Ta v době jeho působení patřila k nejlepším v širokém okolí

a její učitelé jezdívali přednášet o své práci i do vzdálených okresních
měst. Při odchodu do důchodu byl František Schiller vyznamenán
Ministerstvem vyučování a kultury titulem ředitel, což bylo pro učitele v té době nejvyšší možné vyznamenání. Řadu let byl členem
obecního zastupitelstva. Přičiněním Františka Schillera a děkana Josefa Petráně byla v roce 1873 provedena oprava kostela Nejsvětější
Trojice podle návrhu architekta Františka Schmoranze. Podle kreseb
Františka Schillera byla později pořízena okna do presbytáře (kněžiště) kostela. Pro obec projektoval městský „špitálek“ (dnešní dům zahrádkářů), novogotickou kapli Panny Marie u hřbitova, městská jatka
a novou školní budovu z let 1897–1898. Ta byla vybavena lavicemi,
tabulemi a ostatním školním nábytkem podle jeho nákresů. Společně s manželkou Marií Schillerovou, rozenou Pánkovou, dali zasadit
nové gotické okno do kaple svaté Anny v kostele Nejsvětější Trojice.
Na vskutku renesanční osobnost Františka Schillera vzpomínají s úctou Město Sezemice, sezemická škola i sezemická
farnost. Za Františka Schillera bude 30. ledna 2022 v 9.30 h
v sezemickém kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá.
Po jejím skončení, v cca 10.30 h, bude uctěna jeho památka
za účasti vedení města, pravnučky pana Schillera s rodinou
a sezemických skautů položením květin na místním hřbitově.
Pozvání na tuto malou, ale významnou pietní akci posíláme
i Vám všem.
Za použití textu Karla Gottwalda v bulletinu Klubu přátel Pardubicka
2009
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
ZASTAVME SE NA CHVÍLI PŘED JESLIČKAMI
Drazí bratři a sestry, zastavme se na chvíli mlčky před jesličkami, které jsou pro nás „podivuhodným znamením“ o podivuhodném způsobu, kterým nám Bůh vyšel vstříc. Když stojíme
před jesličkami, před touto něžnou skutečností, kéž nám Bůh
dá, abychom se s ním setkali, přiblížili se k Němu a sblížili se
i mezi sebou navzájem. To v nás může oživit něhu, které je nám
tolik zapotřebí! Před nedávnem jsem hovořil s několika vědci
o umělé inteligenci a robotech. Existují roboti naprogramovaní
na všechny typy činností a vývoj pokračuje dál. Zeptal jsem se
oněch vědců, zda je něco, co robot nikdy nedokáže. Řekli mi, že
roboti nikdy nebudou schopni něhy. A tu nám i o Vánocích přináší Bůh svým podivuhodným způsobem. Dnes tolik potřebujeme něhu, lidské pohlazení v tolikerých těžkostech! Pandemie
nás donutila mít větší odstup. Ale Ježíš nám v jeslích zjevuje
něhu, která je cestou ke sblížení a zlidštění. Držme se této cesty.
Ze slov papeže Františka

Radostné Vánoce a pokojné dny nastávajícího roku
přeje za Římskokatolickou farnost Sezemice P. Mariusz Łuczyszyn
Pozvání k svátečním bohoslužbám
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V SEZEMICÍCH – VÁNOCE 2021:
pátek 24. 12. 2021 / Štědrý den / 22.00 h
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
sobota 25. 12. 2021 / Boží hod vánoční / 9.30 h
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
neděle 26. 12. 2021 / Svátek sv. Štěpána / 9.30 h
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
sobota 1. 1. 2022 / Nový rok / 9.30 h
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ INFORMUJE
Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat za Vaši finanční podporu, která jste nám
v roce 2021 poskytli. Této podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli poskytovat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud již 26 let.
Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátkodobě provést člověka situací, která přesahuje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky,
přes Skype nebo e-mail. Bližší informace o naší službě naleznete na webových stránkách
www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2021 se na nás lidé obraceli nejen s osobními, vztahovými a dalšími otázkami, ale také
s tématy spojenými s aktuální koronavirovou situací v souvislosti s onemocněním Covid -19.
Přejeme vedení města Sezemice a občanům pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2022.
Jarmila Hrušková, ředitelka o. p. s.
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BETLÉMSKÉ
SVĚTLO

Skauti vám i letos přivezou Betlémské světlo! Děláme to nepřetržitě
už od roku 1989, kdy se k nám tato tradice dostala z Rakouska.
A kam si můžete pro své Světlo přijít? Od 19. 12. můžete navštívit
naší klubovnu u Loučné a zapálit si z ní svíčku, a to nepřetržitě až
do 24. 12., kdy svíčka vyhoří. Další místo, kde si můžete Betlémské světlo vyzvednout, je Kostel Nejsvětější Trojice, kde bude světlo
k dispozici 19. 12. od 9.30 do 10.45 h a 24. 10. od 13 h do 22 h.
Těšíme se na Vás!

V SEZEMICÍCH

Za celé skautské středisko Sezemice
Monika „Motyka“ Lacinová

Aktivity sezemických skautů
Poslední dva podzimní měsíce uběhly, listí už dávno opadalo a začal
nám advent. Ale přestože byly měsíce říjen i listopad tak krátké, stihla
se spousta výprav, a dokonce i jedna mezinárodní akce!
Dne 16. 10. se náš oddíl skautek spojil s oddílem světlušek a společně
jsme se vydaly vstříc pomoci okolí v rámci projektu 72 hodin, který se
konal již pošesté. Letos se nám podařilo zasadit čtyři ovocné stromky
a tři košíkářské vrby. Opravili jsme také lávku přes řeku Barvínek. Jako
odměnu za dobře odvedenou práci si světlušky uspořádaly v klubovně noc s promítáním filmů, my skautky jsme však měly jiný program,
jelikož se právě konala i mezinárodní skautská akce Jota–Joti, během
které jsme si přes videohovor povídaly se skauty z celého světa (hlavně
z Filípín, Estonska a Norska).
Toho samého dne měla výpravu i vlčata. Společně se vydala do krásného městečka Chrast, odkud se dostala stezkou skrz údolí říčky Žejbra
až do Vrbatova kostelce. Po cestě si uvařila polévku, opekla buřty a při
zastávce u přírodního amfiteátru si zahrála improvizované divadlo.
O něco později, přesněji 6. 11., si na výlet vyšli i nejmenší benjamínci.
Jejich cílem byly tentokrát lesy u Hradce Králové. Procházku podzimní přírodou si zpestřili návštěvou velkého dřevěného hradu, který tam
slouží jako hřiště. Všichni si výlet velmi užili.
Jménem střediska bych vám chtěla popřát veselé Vánoce, pohodové
svátky, a hlavně šťastný začátek nového roku 2022!
Monika „Motyka“ Lacinová

Dobročinnosti se meze nekladou
a opravdu moc chci poděkovat všem, kteří pro tyto děti dárky s láskou koupili či sehnali a zabalili do krabice od bot.
Několik dárků jsem pro kontrolu musel rozbalit a opravdu jsem byl
moc překvapen, kolik lásky a dobra z dárků čiší. Uděláte spousty
šťastných tváří! Moc díky!
V neposlední řadě moc děkuji vedoucí knihovny Petře Procházkové
za nabídnutou pomoc se sběrem krabic.
Vážíme si všech, kteří pomáhají. Ještě jednou moc díky!
Mějte krásné Vánoce a co nejlepší rok 2022.
Tomáš Dohnanský

Tento rok se poprvé v Sezemicích konala
dobročinná akce s názvem Krabice od bot.
Jedná se o akci, kdy nejdříve najdete z různých center a azylových domů, charit, atd. děti, které nemají Ježíška
takového, jako my všichni ostatní a těm pak dobří lidé skrz rezervaci
zabalí dárek na míru podle pohlaví a věku. Podařilo se najít 67 dětí
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Sportovní kynologie za rok 2021
Ač neradi, musíme i v rámci hodnocení letošní sezóny sportovní kynologie v podání ZKO Sezemice v první řadě zmínit složitost současné
doby. Ani pejskařina se nevyhnula vládním restrikcím a první polovina
letošního roku byla prakticky bez závodů. Ty přišly až s létem a do konce sezóny se v podání sezemické party stihly tři vrcholové. A sice Mistrovství České republiky všech plemen, Mezinárodní kynologický festival
CACIT Dobříš a Mistrovství republiky Belgických ovčáků klubu CMC.
Ani v takto „osekané“ sezóně se sezemičtí rozhodně neztratili. V rámci
MČR všech plemen se na páté pozici umístil Martin Slovák, a Michaela Krupková na místě dvacátém osmém z celkového počtu šedesáti
šesti závodníků. V rámci festivalu Cacit Dobříš Martin Slovák vybojoval
dvacáté první místo, Simona Kratochvílová místo čtyřicáté třetí a Ivana
Indrová pozici padesát pět z celkového počtu šedesáti čtyř závodníků.
A do třetice na MČR Belgických ovčáků Martin Slovák „bral“ místo je-

denácté a Jitka Krupičková dvacáté třetí. Na tomto mistrovství startovalo rovných 50 dvojic.
Letošní rok byl co do počtu závodníků velmi ovlivněn. Například bylo
stejně jako rok loňský zrušeno mistrovství světa Belgických ovčáků,
kam se díky výsledkům z roku 2020 nominovali ze sezemického cvičáku Martin Slovák a Michaela Krupková, plus funkci teamleadera výpravy měl vykonávat Martin Plecháček.
Budeme tedy věřit, že mistrovství světa se uskuteční alespoň v roce
příštím, kam se nominoval jakožto závodník opět Martin Slovák a Martin Plecháček bude opět plnit roli vedoucího týmu.
Věříme, že příští rok bude co do počtu závodů plodnější, protože, a to
rovněž stojí za zmínku, početná skupina členů ZKO Sezemice v letošním roce splnila potřebné zkoušky pro možnost startovat na vrcholových závodech. Přejme si tedy lepší dobu, a to samozřejmě i mimo
rámec sportovní kynologie.
Pavel Vinš

Mladí hasiči Sezemice se hlásí
I přes přetrvávající složitou epidemiologickou situaci se činnost mladých hasičů nezastavila.
Na konci prázdnin se nám podařilo zorganizovat náš první příměstský
tábor. V rámci tábora mladí hasiči trénovali hasičské dovednosti, hráli
různé hry, ale také jeli na výlet do pevnosti Josefov a do mini zoo ve
Stěžerech.
V září začal fungovat běžný kroužek. A hned 19. 9. jsme se zúčastnili
závodů v požárním sportu v Čeperce. V kategorii mladších obsadili naši
závodníci 4. místo a v kategorii starších 5. místo.
Pak už jsme se urputně připravovali na závod požární všestrannosti –
Sezemický braňáček. V říjnu 2021 proběhl již 13. ročník tohoto závodu.
Naši závodníci v kategorii starších obsadili 9. a 11. místo v konkurenci
21 družstev. Mladší se pak umístili na 6., 12. a 13. místě ze 17 družstev.
Poprvé jsme se také letos zúčastnili soutěže jednotlivců Železný hasič.
Jde o velmi fyzicky náročnou disciplínu a my vůbec netušili, do čeho
jdeme. I tak si naše děti vůbec nevedly špatně. Nejlepšího umístění
dosáhl Jan Plíšek, který obsadil 6. místo v konkurenci 31 závodníků.
Dalších závodů jsme se bohužel z důvodů nemocnosti a karantén
u dětí již nezúčastnili.
Ale nejen požárním sportem je mladý hasič živ. Dětem jsme dále nabídli
výlet za strašidly na choltický zámek nebo jsme pekli chleba a dalamánky. Jako již tradičně jsme s dětmi připravili drobné dárky, přáníčka
a perníčky pro seniory. Předáme je seniorům z Domova u Kostelíčka
Pardubice v týdnu před Štědrým dnem. A protože chceme v dětech
podporovat i pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, připravili jsme pro
ně projektový den zaměřený na tradice u nás. V rámci tohoto dne jsme
strávili moc příjemné chvíle v Třebechovickém muzeu betlémů a vedoucí knihovny paní Petra Procházková si pro děti připravila poutavé povídání o tradicích v Sezemicích nejen nyní, ale i v minulosti a vánočně la-

děnou dílničku. A čím ukončíme tento rok? No přece vánoční besídkou
s dárečky a slavnostní večeří.
Doufáme, že se epidemiologická situace brzy zlepší, a my se budeme
moci požárnímu sportu i dalším aktivitám v roce 2022 věnovat naplno
a bez omezení.
Přejeme vám všem krásné svátky a mnoho zdraví v novém roce.
Mladí hasiči Sezemice

SPORTEM KE ZDRAVÍ I V ROCE 2022
TJ Spartak Sezemice a sportovní komise města Sezemice přejí všem malým i velkým sportovcům a dalším příznivcům pohybu
krásný rok 2022. Buďte zdraví, šťastní, spokojení a hlavně si najděte čas na sportování a pohyb. V příštím roce se s vámi těšíme
na shledanou na sportovních akcích našeho města. Sportu zdar!
předseda TJ Spartak a sportovní komise Luboš Krejčík

Co takhle přidat se k nám?
Jistota a stabilní zaměstnání, to je už v této době samo o sobě velkým benefitem.
Každý den v práci je jiný, někdy je to pořádný adrenalin. Dokud to nezažiješ, neuvěříš!
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Sport
Sportovně střelecký klub Sezemice
V minulém čísle jsme se zmínili o mladé střelkyni Adéle Zrůstové, která
byla členkou české střelecké výpravy na „Mistrovství světa juniorů“
v Peru. Nominovaní byli závodníci z 24 zemí. Adéla se velice snažila podávat co nejlepší výkony, ale bohužel důsledkem jednodenního
zpoždění odletu z pařížského letiště, tím pádem i pozdějšího příletu na
střelnici, kde už probíhaly soutěže, časový posun a minimální aklimatizace na nové prostředí, to všechno se projevilo na jejich výkonech.
Rozhodně ji to hodně mrzelo. Alespoň malou náplastí na bolístku bylo,
že se jako členka tříčlenného družstva umístila na páté příčce. I po příletu se nějaký čas dávala dohromady.
Hlavní ale je, že pro ni výborně dopadlo hodnocení české reprezentace.
V žebříčku hodnocení se v puškových disciplínách Adéla umístila na
1. příčce ve vzduchové pušce a na 3. příčce v pušce malorážkové.
Jarní „Mistrovství ČR 2021ze vzduchových zbraní“ se kvůli pandemii přesunulo až na podzim. I tak ale covid zase zaúřadoval a několik palebných pozic bylo neobsazeno. Juniorka A. Zrůstová obsadila
6. místo a ve finálovém rozstřelu získala 4. příčku. V mužích si 8. místo
vystřílel J. Novák a deváté M. Müllerová v dorostenkách. Smolný den
měli jak dorostenci M. Brett s F. Jozífem, ale i dorostenky K. Hrubešová a M. Svobodová. Bohužel jim závod nevyšel podle jejich představ
a skončili na chvostu tabulky.
Někteří naši členové si oblíbili i méně hlučnou střeleckou disciplínu –
střelbu z kuše. Českým střeleckým svazem byl náš klub pro letošní rok
vybrán pro pořádání „Mistrovství ČR 2021 ve sportovní kuši“. Velká
pochvala patří J. Novákovi, který perfektně a bezchybně zorganizoval
celý závod a ještě si sám zazávodil. Na tento otevřený závod přijeli
i dva rakouští závodníci. Druhá místa si vystřílel již zmiňovaný J. Novák
a N. Licková. Třetí skončila S. Kišáková. Družstvo SSK Sezemice (No-

vák, Licková, Dlábková) si vystoupilo na tu příčku nejvyšší a obdrželo
titul „Mistr ČR 2021“. Gratulujeme!
Na mezinárodní soutěž ve střelbě ze vzduchových zbraní „Grad Prix SSB
Bohumín“ jsme odjeli 13. 11. 2021 do městečka Bílovec. Za přísných
proticovidových opatřeních (kontrola testů, očkování) mohli být závodníci
i jejich doprovod vpuštěni do sportovní haly. Výsledkově se zadařilo našim
dorostenkám. Senzační 1. místo získala M. Müllerová, čtvrté M. Svobodová a šesté K. Hrubešová. Juniorka A. Zrůstová obsadila 12. místo.
V mužské kategorii byl J. Novák desátý a J. Puhlovský sedmnáctý.
Jarní odložené „Mistrovství ČR 2021 mládeže“ se konalo až 21. 11.
2021. Při prezentaci závodníků a jejich doprovodu vládla opět přísná
proticovidová opatření. Pro L. Valentu, L. Varečku i jeho bratra Ondru to
byla vlastně premiéra. Střílelo se na elektronické terče a každá chybička
se ihned projevila na výsledku. A že se sem tam ta chybička „potvůrka“ vloudila. Takže záleželo jen a jen na nich jak se svým „poprvé“
poperou. A prali se statečně! Nejlepšího výsledku dosáhl L. Varečka,
obsadil si 11. místo. Dvacátý skončil L. Valenta, pětadvacátý O. Varečka a F. Jozíf šestadvacátý.
V sobotu 4. 12. 2021 zahájila provoz v Hradci Králové nově vybudovaná vzduchovková střelnice závodem „Hradecká diabolka“. V hojném
počtu jsme se zúčastnili i my. A výsledkově se zadařilo! Zlaté poháry za
1. místo obdrželi L. Varečka a L. Valenta. Bronzové poháry si odvezli
F. Jozíf a E. Vrbenská. Pátý skončil O. Varečka a šestý F. Malinský. I družstvo ve složení (Valenta, L. Varečka, Jozíf) získalo senzační 1. místo.
Naši střelci nechybí ani na opět rozjeté lize královohradeckého a pardubického kraje v Týništi, ani na chrasteckém putovním poháru, který se letos
koná z technických důvodů v příjemném prostředí kostěnického kulturního stánku. Letošní poslední dvoudenní závody „Velká cena Sezemic“
bychom měli odstřílet na domovské půdě těsně před vánočními svátky.
Přejeme všem pohodové a ve zdraví prožité svátky vánoční i novoroční,
šťastné vykročení do nového roku 2022.
L. Čiháková
ČSS, z.s. SSK Sezemice

Kanoistický klub Prosport Sezemice
Pro kanoisty Prosportu Sezemice již naplno začala zimní příprava, která
je založena převážně na běhu, plavání, pádlování v tréninkovém bazénu
a posilování.
O podzimních prázdninách vyrazili naši závodníci do Jizerských hor. Malebná vesnička Černá Říčka, která leží na okraji obce Desná v Jizerských
horách, se stala pro naše závodníky centrem podzimního soustředění.
Nádherné slunečné podzimní počasí, vyšší nadmořská výška, mírné kopečky, čerstvý vzduch a ubytování v Nymburské boudě připravily závodníkům ideální podmínky pro zvýšení fyzické i psychické kondice. Každodenní
běh doplnilo posilování, cvičení s vlastní váhou těla a plavání v Jabloneckém bazénu. Starší závodníci tentokrát také trénovali na kolech.
V rámci zpestření podzimní přípravy se naši nejmladší závodníci zúčastnili dvou běžeckých závodů. V neděli 17. 10. 2021 se ve Slatiňanech konala Velká cena Monaka. V konkurenci 75 startujících si naši
závodníci na trati dlouhé 3,6 km nevedli vůbec špatně. Nejlepším běžcem klubu se stal Matyáš Krejčí, který s časem 17.38 obsadil krásné
5. místo. Další umístění: Honza Takáč 28. místo, Vítek Krejčí 35. místo, Matyáš Mohaupt 36. místo, Anička Košnarová 37. místo, Mára
Půlpán 44. místo, Viky Mohaupt 56. místo, Anička Malá 57. místo.
V sobotu 6. 11. se pak pětice závodníků spolu s trenérem Martinem

Mohauptem zúčastnila Malé Pardubické cross country. Již 68. ročník
tohoto tradičního závodu proběhl u slepého ramene Labe. Kluci bojovali na tratích 900 a 2 100 m a ve velké konkurenci atletů si vedli
výborně.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem závodníkům za skvělé výkony
a reprezentaci klubu, trenérům za obětavou práci s mládeží a rodičům
za podporu a pomoc. Prosport Sezemice přeje všem krásné Vánoce
a hodně štěstí do nového roku!
Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Ohlédnutí za sezemickými cyklozávody
V sobotu a v neděli 11. a 12. září se opět tradičně konaly v Sezemicích
silniční závody. V sobotu časovka jednotlivců a v neděli hlavní závod
– „Memoriál Jarky Krátkého“ – jako vzpomínka na významného reprezentanta československé cyklistiky, občana Sezemic.
Oba tyto závody uspořádalo Sdružení cyklistů Pardubicka ve spolupráci
s městem Sezemice. Závody opět proběhly oproti tradici sice opožděně, ale úspěšně a za velké účasti nejlepších závodníků Extra ligy masters ČR (Prahy, Karlových Varů, Brna, Znojma atd.), letos i z Anglie. Ceny
závodníkům uděloval s ředitelem závodu Leošem Mittnerem i Václav
Krátký (syn J. K.). Před závodem položili kytici u hrobu Jarky Krátkého.
Sdružení cyklistů Pardubicka děkuje vedení města Sezemice za účinnou spolupráci a podporu a městským hasičům a policistům za obětavou pomoc při pořádání těchto závodů. Poděkování si zaslouží i sa-

motní občané Sezemic za příznivou atmosféru v průběhu obou závodů,
která přispívala k jejich skvělým výkonům.
Za výbor SCP Němcová Libuše
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Inzerce

MĚSTO SEZEMICE HLEDÁ PRACOVNÍKY
NA LEHČÍ ZAHRADNICKÉ PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ
ZÁHONŮ MĚSTSKÉ VEGETACE.
Jedná se o sezonní práce jako je pletí záhonů, kontrola
a případné doplnění výsadby, zastřižení rostlin apod. Ideálně
bychom uvítali pomocníky z jednotlivých obcí, aby prováděli
údržbu v místě bydliště. V případě zájmu se, prosím, obracejte
na paní Ing. Moniku Liduchovou, tel.: 466 741 019,
mailová adresa: monika.liduchova@sezemice.cz.

NOVÁ ORDINACE V SEZEMICÍCH
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.
oznamuje občanům,
že každý čtvrtek v době od 8.00 do 14.00 hodin
ordinuje v Sezemicích v Havlíčkově ulici č. 168
v nově otevřené ordinaci.

Tel.: 775 063 309
e-mail: novohradsky@seznam.cz
www.vitezslavnovohradsky.cz
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