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Vážení spoluobčané, 
už jsou to čtyři roky, co jste si v  komu-
nálních volbách zvolili zastupitele našeho 
města a poslední víkend v září nás komu-
nální volby opět čekají. Uplynulé volební 
období pro nás všechny vůbec nebylo jed-
noduché. Bylo ovlivněno hlavně obdobím 
Covidu 19 a s tím spojenými omezeními, 
následně i událostmi na Ukrajině. Došlo 

k  výraznému nárůstu cen materiálu, energií, pohonných hmot 
a v neposlední řadě i úbytku pracovních sil u stavebních firem.
I přes tyto nepříznivé události se nám podařilo uskutečnit inves-
tiční akce, které vedly ke zkrášlení našeho města a přisloučených 
obcí. 
Nejprve bych se rád zmínil o „srdci“ Sezemic, kterým je pro mě ur-
čitě park Mlynářka. Po vykoupení pozemků v minulém volebním 
období se v posledních čtyřech letech tato oblast výrazně změnila. 
Po úpravách porostů na Mlynářce, zhotovení cest pro pěší a cyk-
listy došlo k osazení laviček pro odpočinek s odpadkovými koši 
a  parkovým osvětlením. Po těchto úpravách vyrostlo jako první 
workoutové a parkourové hřiště. Byl to jistě úspěšný první krok 
zastupitelstva města k zhodnocení tohoto parku. V dalším obdo-
bí byl postaven skatepark, který je velmi využívaný nejen dětmi 
a  teenagery ze Sezemic, ale i  z  širokého okolí. Zmínku o  parku 
Mlynářka zakončím ještě výstavbou altánu na společenská setkání, 
osazením skluzavky pro naše nejmenší, lanové pyramidy a lanov-
ky. Jako poslední byla otevřena naučná stezka k výročí paradesantu 

Silver A. Doufám, že další zhodnocení Mlynářky nás ještě čekají 
v následujících letech. Už se na to těšíme!
Za poslední čtyři roky jsme do různých projektů investovali fi-
nanční prostředky získané z dotací, ale hlavně z finančních pro-
středků města. Těmito akcemi bylo zhotovení fasády na objektu 
čp. 92 na Husově náměstí, který je památkově chráněným objek-
tem, výstavba bezpečnostního chodníku v  Dražkově, ve Veské, 
v ulici Pernštýnská a Kunětická, výstavba cyklistické stezky v ulici 
Pardubická, oprava hasičské zbrojnice v  Kladině, oprava plochy 
před požární zbrojnicí v Sezemicích, oprava místní komunikace 
Palackého a mnoho dalších menších akcí spojených s chodem na-
šeho města.
Největší investiční akcí je ovšem oprava domů s  pečovatelskou 
službou na Tyršově náměstí, která právě probíhá, a ukončena by 
měla být v dubnu příštího roku. Vymění se všechna okna a dveře 
a dojde k celkovému zateplení objektu a výměně střešního pláště. 
DPS tedy dostane zcela „nový kabát“.
Jsem rád, že se nám podařilo financovat chod města jak na straně 
provozních, tak na straně investičních nákladů z vlastního rozpoč-
tu bez zbytečného zadlužování města. 
Také bych chtěl vyzdvihnout práci zaměstnanců městského úřadu 
a technické skupiny, která se stará hlavně o údržbu městské zele-
ně, úklid města, drobné stavební a řemeslné práce a elektroopravy 
hlavně na veřejném osvětlení. I tato práce je pro krásnější Sezemi-
ce velmi důležitá, ne vždy jednoduchá a ne vždy oceněna. 
Víme, že nás čeká ještě hodně práce, spousta míst v našem měs-
tě a okolních obcích ještě potřebuje obnovit a zkrášlit. Čeká nás 
přístavba základní školy, kde již máme zpracovanou dokumentaci 
a vydané stavební povolení. Další plánované akce, které bychom 
chtěli uskutečnit, je kanalizace v Kladině a Počaplech, kde je ob-
jednaná projektová dokumentace na tyto stavby, oprava plochy 
před knihovnou, oprava sportovních hřišť před základní školou, 
oprava místní komunikace Nerudova, úprava parkování v centru 
města, oprava chodníku v ulici Pernštýnská a Kunětická – II. eta-
pa, zhotovení chodníku při komunikaci III/32251 v Kladině. To 
je jen malý výčet investic, které mají noví zastupitelé před sebou.
Všechny investice podpořilo zastupitelstvo města a za jejich prá-
ci v uplynulém období jim musím poděkovat. Věřím, že nové za-
stupitelstvo a vedení města, které vzejde ze zářijových voleb, bude 
v této práci pokračovat. Hlavním cílem nově zvolených zastupitelů 
bude jistě spokojenost občanů našeho města a příkladná spoluprá-
ce městského úřadu, zastupitelů a občanů města v jejich prospěch.
Poděkovat musím i členům výborů a komisí města za práci, kterou 
pro naše občany udělali, a to jak v oblasti kultury, sociálních věcí, 
občanských záležitostí a sportovních aktivit.
Letní měsíce jsou už za námi. Věřím, že jste si je užili plnými douš-
ky a na dovolených se svými nejbližšími jste si odpočnuli a nabrali 
síly do dalších měsíců.
Budeme rádi za vaši účast při  zářijových komunálních volbách. 
Věřím, že vyberete zastupitele, kteří budou pokračovat v  práci 
končícího zastupitelstva, aby v následujících letech byly Sezemice 
zase o něco krásnější. 
Všem, kteří se v zářijových volbách ucházejí o práci v zastupitel-
stvu města, přeji hodně úspěchů a přízeň voličů.

Martin Staněk, starosta města 

Čtyři roky zase uběhly jako voda
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SPLATNOST POPLATKU NA 2. POLOLETÍ 2022  
ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ ODPADY (TKO) 
Připomínáme poplatníkům – občanům města Sezemice a přislou-
čených obcí, kteří zde mají trvalý pobyt, že se blíží splatnost druhé 
poloviny poplatku za provoz systému nakládání s odpady (TKO). 
Den splatnosti druhé poloviny uvedeného poplatku podle 
Obecně závazné vyhlášky je termín 31. 8. 2022.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v po-
kladně MěÚ Sezemice nebo převodním příkazem na účet města:
19-1205462369/0800, v. s. 3722 č. p. 

Bc. Hana Volfová, tel. 466741015

Informace k odpadovému hospodářství
INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
K tomu, aby mohli lidé zodpovědně nakládat s komunálním odpadem, 
se město Sezemice snaží vytvářet podmínky již dlouhodobě. Napros-
tou prioritou v dnešní době je třídění komunálního odpadu, aby co nej-
menší množství směsného odpadu šlo na skládky.
Pravidelný a včasný odvoz komunálního odpadu provádí společnost 
SmP-Odpady a. s. dle harmonogramu TKO pro rok 2022.

Základní intervaly odvozu komunálního odpadu: 
1x za 14 dnů, vždy liché týdny.
• Úterý: Sezemice, Dražkov, Lukovna, Počaply
• Středa: Veská, Kladina, Velké Koloděje

Ve městě je zaveden pytlový svoz od domu. Každý poplatník v Seze-
micích může využit systém třídění komunálního odpadu „Pytlový svoz“. 
Podrobné informace najdete na webových stránkách města. Cílem pyt-
lového svozu je vyseparovat co největší množství vytříděných složek, 
jako je plast, papír a tetrapak a zároveň zjednodušit občanovi třídění, 
aby nemusel s vytříděným odpadem do barevných kontejnerů umístě-
ných po městě.
Pytle rozlišujeme žluté (na plast), modré (na papír) a červené (na te-
trapak). V rámci modernizace informačního systému označujeme pytle 
QR kódy. Za prvotní nesrovnalosti a problémy se Vám moc omlouváme 
a děkujeme za Vaší trpělivost, ale nebylo úplně technicky jednoduché 
přejít na nový systém, a proto se to neobešlo bez problémů. Chyby 
jsou postupně odstraňovány a doufáme, že už to bude jen přínosem 
pro Nás všechny.
Sadu sáčků s QR kódy nebo samotné QR kódy si občan může vy-
zvednout na městském úřadu v Sezemicích, Husovo náměstí 790, 533 
04 Sezemice. Zařazení do evidence sběru je zcela dobrovolné. Jen 
Vás žádáme, nezneužívejte pytlového svozu k likvidování odpadu, který 
evidentně nepatří do pytlů. 
Zaznamenali jsme, že pro vidinu větší slevy dochází u občanů k šere-
dění s pytli, a proto Vás žádáme, neplýtvejte s nimi a ani do nich nedá-
vejte jiný odpad než vytříděný. Dostáváte je zdarma a my za ně platíme 
nemalé peníze.

•  Pytel s plastem musí být plný a obsahovat nejméně 2 kg vytříděných 
plastů.

•  Pytel s tetrapakem musí být plný a obsahovat nejméně 2 kg vytřídě-
ných tetrapaků. 

•  Pytel s papírem musí být plný a obsahovat nejméně10 kg papíru.
•  Pytle, které nesplňují množství obsahu, budou odvezeny bez načtení 

kódů.

Dále jsme zaznamenali, že se do pytlů likviduje odpad, který 
vzniká při podnikatelské činnosti, což je nepřípustné! Pytle ne-
budou odvezeny a nebudou dány nové pytle a dotyčná osoba 
bude vyzvána k podání vysvětlení. 

• Do papíru nepatří: uhlový a voskovaný papír, mastný papír (např.
krabice od pizzy), ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, použité 
papírové a vlhčené kapesníky, ručníky, pleny, pytle od stavebních hmot 
(cement, vápno, lepidlo).

• Do plastů nepatří: obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.), podlahová krytina (linoleum), gumové výrob-
ky, části motorových vozidel, molitan, vata, platíčka od léků, stavební 
hmoty (hadice, PUR pěna, perlinka), obuv, jednorázové injekce, zubní 
kartáčky a pasty, nafukovací bazény, textilní tkaniny, elektrické spotře-
biče. Toto všechno + směsný komunální odpad ve vašich pytlích 
nacházíme!
• Do tetrapaků nepatří: sklo a plechovky

Pokud někomu nevyhovuje třídění komunálního odpadu do pytlů, tak 
může využít barevné kontejnery, které jsou umístěny po městě
Jen upozorňujeme, že barevné kontejnery v naší obci byly zřízeny na 
tříděný odpad a rozhodně neslouží k zakládání skládek (tráva, náby-
tek, koberce, stavební odpad) apod. Naši pracovníci technické skupiny 
musí tento odpad denně odvážet a zaplatíme to my všichni, protože 
nám rostou náklady v odpadovém hospodářství. Proto nebuďme lho-
stejní ke svému okolí, určitě všichni máme zájem na tom, aby ve městě, 
v kterém žijeme, byl pořádek a čistota.
Ve městě máme umístěné i kontejnery na kov a jedlý olej. Bohužel i tady 
nacházíme komunální odpad.
Ve městě máme rozmístěné tři kontejnery na sběr textilu, oděvů a obu-
vi. Sesbírané textilie jsou určeny částečně pro humanitární účely a čás-
tečně se zpracovávají na technické textilie určené k dalšímu použití. Na 
tyto kontejnery byl takový nápor, že jsme v prvopočátku museli zajistit 
vývoz 2x v týdnu místo jednou. Jsme za to rádi, protože oděvy neskon-
čily v popelnicích na komunální odpad, protože ne každý občan byl 
ochotný se zúčastnit humanitárních sbírek.
Kontejnery nám byly zapůjčeny od firmy Revenge, a.s., a Dimatex cs 

Co se týče bioodpadu, mají občané možnost zdarma odevzdávat bio-
odpad na sběrném dvoře, firma Flor s.r.o. v areálu Labská (za rybníkem). 
Dvakrát do roka probíhá mobilní svoz bioodpadu ze zahrad a dále měs-
to Sezemice ve spolupráci se SmP – Odpady a.s. umožnilo občanům 
možnost odděleného sběru bioodpadu ze zástavby rodinných domů. 
Odpad se odkládá do zapůjčených nádob (compostainerů) 140 l, které 
jsou zpoplatněné. Svoz zatím probíhá v Sezemicích, Počaply, Veská 
a nově Kladina a Velké Koloděje.

Na našich webových stránkách https://sezemice.cz/mestsky-urad/
struktura-odbory-oddeleni-a-zvlastni-organ/odbor-spravy-ma-
jetku-a-zp/odpadove-hospodarstvi/trideny-odpad/ najdete po-
drobný seznam stanovišť kontejnerů a nádob, aby Vám to co nejvíce 
ulehčilo třídění komunálního odpadu. 

Odbor zprávy majetku a životního prostředí

Zprávy z radnice

Děkujeme, blahopřejeme…
✽ Pan Jiří Reinberk děkuje touto cestou členkám komise pro 

občanské záležitosti a panu starostovi Martinu Staňkovi  
za přání a dar k jeho 86. narozeninám.

Narozeníček
Květen 2022: Petr Kavka
Červen 2022:  Jindřiška Sáňková,  

Emily Plecháčková, Antonín Hrdý
Červenec 2022: Marek Fišer

Redakce přeje narozeným dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů  
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.
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Městská policie Sezemice
PREVENCE JAKO DŮLEŽITÁ SOUČÁST BEZPEČNOSTI.
V rámci spolupráce se Základní školou Sezemice oslovil na konci školní-
ho roku strážníky Městské policie Sezemice pan ředitel Mgr. Jiří Březina 
s žádostí o pomoc s projektem, jehož součástí byla dopravní výchova. 
Strážníci v součinnosti s BESIPem sestavili tabulku, která svým obsahem 
rozděluje povinnosti chodců a cyklistů jako účastníků silničního provozu. 
Samozřejmě nechceme, aby tyto informace byly poskytnuty pouze dě-
tem, ale i rodičům a občanům našeho města. Při pořizování informací 
jsme se setkali s různými názory, jelikož v některých případech nebylo 
přímo stanoveno vyhláškou kam zařadit moderní dopravní prostředky, 
jako jsou elektrokoloběžky, segway, elektrické jednokolky, zda mohou 
využívat stezky pro cyklisty, silnice či chodníky. Obsah tabulky kontro-
lovala koordinátorka BESIPu, která ocenila snahu strážníků na úseku 
prevence bezpečnosti účastníků silničního provozu. Jsme tu pro Vás!

Za kolektiv Městské policie Sezemice
vrch. stržm. Jaroslav Mohaupt

CHODNÍK CYKLOSTEZKA SILNICE OBYTNÁ ZÓNA
PĚŠÍ ZÓNA POVINNÉ VYBAVENÍ

CHODCI
(bruslaři, lyžaři, jezdci na skateboardu, 
vedoucí motocykl s objemem válce do 
50 cm3, vedoucí psa, táhnoucí sáně/
kočár/vozík pro invalidy/ruční vozík o šířce 
do 600 mm/ruční či motorový vozík pro 
invalidy, osoba vedoucí jízdní kolo)

ANO
(je-li zřízen)

ANO
(jedná-li se o stezku pro 
chodce a cyklisty)

NE
(neplatí, pokud není 
zřízen chodník; chodci 
jdou při levém okraji 
nejvýše dva vedle sebe, 
v nebezpečném úseku 
vždy za sebou)

ANO ANO 
povinné reflexní prvky  
za snížené viditelnosti 
mimo obec  
na neosvětlené 
komunikaci

OSOBNÍ PŘEPRAVNÍK
(sagway, hoverboard, airwheel)

ANO
(pouze rychlostí chůze; 
nesmí ohrozit chodce)

ANO
(rychlostí chůze; nesmí 
ohrozit chodce ani 
cyklisty, není nikde 
uvedena rychlost chůze)

ANO
(osoby jedoucí při levém 
okraji za sebou) 

ANO
(rychlostí chůze; nesmí 
ohrozit; může být DZ 
zakázáno na určitých 
místech) 

NE

KOLO NE
(výjimka u dětí do 10 let)

ANO ANO
(osoby jedoucí při pra-
vém kraji vždy za sebou)

PĚŠÍ Z.: ANO pro 
děti, pro ostatní jen 
s dodatkovou tabulkou
OBYTNÁ Z.: ANO
(v obou zónách platí max 
rychlost 20 km/h)

ANO
helma do 18 let
osvětlení – pouze  
za snížené viditelnosti
odrazky
brzdy 
zaslepené konce řídítek
krytky matic šroubů 
v nábojích kol/
rychloupínáky

ELEKTROKOLO
(výkon motoru max 250 Wattů, rychlost 
do 25 km/h – může jet i rychleji, ale při 
25 km/h musí jezdci přestat dopomáhat 
motor) 

NE
(výjimka u dětí do 10 let)

ANO ANO
(osoby jedoucí při 
pravém okraji vždy za 
sebou)

PĚŠÍ Z.: ANO pro 
děti, pro ostatní jen 
s dodatkovou tabulkou
OBYTNÁ Z.: ANO

ANO
helma do 18 let
osvětlení
odrazky, brzdy
= totožné s jízdním kolem

ELEKTROKOLO 
= MOTOKOLO/MOTOPED
(výkon motoru nad 250 Wattů, r 
ychlost nad 25 km/h)

NE NE ANO PĚŠÍ Z.: NE, může 
být povoleno pouze 
dodatkovou tabulkou
OBYTNÁ Z.: ANO

ANO
helma
osvětlení
pojištění
řidičský průkaz
povinná výbava
STK, SPZ

KOLOBĚŽKA NE
(výjimka u dětí)

ANO ANO
(při pravém okraji vždy  
za sebou)

PĚŠÍ Z.: ANO pro 
děti, pro ostatní jen 
s dodatkovou tabulkou
OBYTNÁ Z.: ANO 

ANO
helma do 18 let
osvětlení
odrazky
brzdy... 
= totožné s jízdním kolem

ELEKTROKOLOBĚŽKA
(výkon do 1 KW + v případě dodatečně 
montovaného pohonu – lze odmontovat 
a užít jako normální koloběžku. Pokud 
ne, tak 250 W, rychlost do 25 km/h)

NE
(výjimka u dětí)

ANO ANO
(při pravém okraji vždy  
za sebou)

PĚŠÍ Z.: ANO pro 
dětí, pro ostatní jen 
s dodatkovou tabulkou
OBYTNÁ Z.: ANO

ANO
helma do 18 let
osvětlení
odrazky
brzdy
= totožné s jízdním kolem

ELEKTROKOLOBĚŽKA
= MOTOCYKL/ MOT. VOZIDLO
(výkon nad 1 KW, rychlost nad 25 km/h)

NE NE ANO PĚŠÍ Z.: NE, může 
být povoleno pouze 
dodatkovou tabulkou
OBYTNÁ Z.: ANO

ANO
helma
osvětlení
řidičské oprávnění
povinná výbava
SPZ, STK
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Informace k volbám do zastupitelstev obcí

zem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném 
pobytu (od 02. 08. 2021 osvědčením o registraci).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno. 

Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací  
lístek. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této vo-
lební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této vo-
lební strany se v takovém případě nepřihlíží.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hla-
sovací lístek upravit jedním z uvedených tří způsobů (Pro názornost 
jsou uvedeny příklady z voleb 2010 pro obec, kde se volí 9 členů 
zastupitelstva. V Sezemicích se volí 15 členů zastupitelstva).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlaso-
vací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlaso-
vací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Neplatné jsou i hlasovací lístky, na kterých není označena ani 
volební strana a ani žádný kandidát.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat 
obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech v pátek 23. září 
2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin. 
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb v osmi volebních místnos-
tech. Tři volební okrsky jsou v Základní škole v Sezemicích, ostatní 
volební okrsky jsou v obcích Lukovna, Dražkov, Veská, Kladina a Vel-
ké Koloděje. 
Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 24. září 
2022 dovrší 18 let a má v Sezemicích trvalý pobyt. Dále voličem 
je občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 
dovrší 18 let, má v Sezemicích trvalý nebo registrovaný přechodný 
pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 
U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič tak 
může hlasovat pouze ve svém „domovském“ volebním okrsku (pří-
slušném dle místa jeho trvalého pobytu).
Voliči jsou o době a místě konání voleb informováni oznámením sta-
rosty nejpozději 15 dnů před volbami. 
Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich ko-
alice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezá-
vislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů.

Hlasovací lístek 
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě 
je v zápatí uveden text „Pokračování na druhé straně“. Hlasovací lís-
tek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé. 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(20. září 2022). Volič může ve volební místnosti požádat volební ko-
misi o jiný hlasovací lístek. 
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet 
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé vo-
lební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí 
určeném volební stranou. 

Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem České republiky. Cizinec se prokazuje průka-

HLASOVACÍ LÍSTEK JE NUTNÉ UPRAVIT JEDNÍM Z UVEDENÝCH ZPŮSOBŮ:

ÜDalší informace lze najít na stránkách města https://sezemice.cz/mesto/volby/. 

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
před názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce 
má být voleno.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého volič 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany. 
Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno.

Kombinovat oba způsoby a označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty z libovolných 
ostatních volebních stran. V tomto případě je 
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva.
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Základní škola
1. září začne nový školní rok 2022/2023. Přivítáme prvňáčky, kteří se 
v čerstvě vymalovaných třídách s novými tabulemi budou učit číst, psát 
a počítat, setkávat se s novými kamarády i vyučujícími a zažívat růz-
né školní akce a projekty. Průběžně probíhá i výměna lavic a židlí ve 
třídách. Na konci uplynulého školního roku jsme se rozloučili s žáky 
devátých tříd, kteří si převzali vysvědčení, pochvaly i upomínkové před-
měty na základní školu z rukou třídních učitelů, pana ředitele i zástupců 
města. Obě třídy si připravily vydařený závěrečný program i vzpomín-
kové prezentace, které nám ukázaly jejich cestu základní školou. Vznikl 
i časopis Devítky se loučí, do kterého můžete nahlédnout na webových 
stránkách školy. 33 žáků zamířilo na maturitní obory a 17 na obory za-
končené získáním výučního listu. Přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů 
v dalším studiu i osobním životě.
Nyní se ještě ohlédněme za školní akademií, kterou po dlouhé době 
hostil sál sezemické radnice. Opět se ukázalo, že vystoupení žáků naší 
školy ho dokáže zaplnit do posledního místa. Konalo se dopolední i od-
polední představení. Na akademii s podtitulem Sen děti předvedly ta-
nec, hru na flétnu, recitaci, bubnování i zpěv. Nechyběly ani akrobatické 
a gymnastické prvky. Jednotlivá vystoupení doplnily nápadité vlastno-
ručně vyrobené kulisy a kostýmy. Poslední vystoupení patřilo dospělým 
z řad učitelů a zaměstnanců školy, kteří předvedli společný tanec inspi-
rovaný ústřední písní muzikálu V peřině. Účinkující i diváci se výborně 
bavili. Poděkování patří všem, kteří se na vzniku a průběhu akademie 
podíleli, městu Sezemice za zapůjčení sálu a za koordinaci celé akce 
Mgr. Lucii Klímové, Mgr. Olze Šimkové a Mgr. Radce Svatoňové.

Na konci školního roku tradičně probíhá vyhodnocení sběru starého 
papíru, kdy žáci shromáždili 5 499 kg starého papíru a kartonu. V sou-
těži tříd byly nejúspěšnější třídy 8. B, 2. A a 3. B. Nejlepší mezi jednot-
livci byli Natali Brutarová z 8. B – 309 kg, Olga Keřková z 8. B – 250 kg 
a Jan Žáček z 9. B 240 kg. 
EVVO projekt nesl letos podtitul Voda – životně důležitá tekutina pro 
život a s tím související zamyšlení nad spotřebou vody v domácnos-
tech. Letos zde mohli žáci zapojit své znalosti a dovednosti z většiny 
předmětů. Výstupy z projektu byly výpočty, grafy, obrázky, koláže i fo-
tografie. Do fotografické soutěže Voda se zapojili žáci všech ročníků. 
V celoškolním hlasování v kategorii 1.– 3. tříd zvítězila Agáta Rubešová 
z 1. A s 96 hlasy a v druhé kategorii pro 4.– 9. ročník vyhrál David Ko-
mers ze 7. B s 234 hlasy. Ani letos nechyběl na prvním stupni program 
Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní styl a především zdravé 
stravování. Dne 24. 6. 2022 se všichni žáci naší školy věnovali téma-
tu mimořádných událostí, ochrany obyvatel a dopravní bezpečnosti. 
Vše probíhalo interaktivní, zážitkovou formou s maximálním využitím 
dostupných vizualizačních materiálů, pomůcek a her. Žáci sedmých 
a osmých ročníků prošli školením zkušených záchranářů, které bylo 
zaměřené na kardiopulmonální resuscitaci, tedy KPR.
Josef Pazdera z 5. B se probojoval do celostátního kola Logické olym-
piády, kde ve své kategorii obsadil 16. místo. V testování žáků SCIO 
v matematice dosáhl výborného výsledku v rámci všech zúčastněných 
žáků z Pardubického kraje. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů. Natali Brutarová a Nela Čeloudová z 8. B se zúčastnily celo-
světové soutěže „The Project Competition 2022“. Letošním tématem 
bylo „Jak zachránit svět”. V rámci soutěže dívky zavedly ve škole od-
padkové koše na tetrapak.
Děti ze školní družiny v červnu vyrazily na pěší výlet do Počapel na 
výbornou zmrzlinu a na návštěvu kynologického cvičiště v Sezemicích. 
Školní rok zakončily společným piknikem, který si mohly užít i se svými 
zvířecími mazlíčky.
Školní jídelna oznamuje zvýšení cen za školní obědy pro žáky takto: 
(věk žáka dovršený v příslušném školním roce) 6–10 let – 34 Kč, 11–14 
let – 36 Kč, 15 a více let – 37 Kč za jeden oběd. V jídelně byly rekon-
struovány rozvody vody, odpadů a elektřiny u kotlů dle požadavků Kraj-
ské hygienické stanice v Pardubicích. Školní družina připravila novinku 
ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. Od 1. 9. 2022 bude uve-
deno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Podrobnosti 
najdete na webových stránkách školy. U školní družiny proběhla oprava 
propadlé zámkové dlažby, byl doplněn písek v pískovišti a dosypána 
potřebná zemina. 
Příjemné barevné podzimní dny přejí všichni zaměstnanci ZŠ Sezemi-
ce. Více informací a fotografií najdete na www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová

nejsou vidět, či zodpovědnost za celý tábor, který právě vy hlídáte, je 
zážitek, který si užijeme jen na táboře.
Doufáme, že si všichni účastníci tábor užili a že se už teď těší na další rok.
Ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří přispěli na chod tábora, 
ať už zaslanou marmeládou či kompotem, nebo pomocí při stavění či 
bourání tábora. Doufáme, že se i příští rok sejdeme v tak hojném počtu. 
Dále děkujeme městu Sezemice a panu starostovi, kteří nám vychází 
vstříc s naší klubovnou, pomáhají odvézt materiál na tábor a celkově 
podporují naši činnost s dětmi a mládeží. 

Monika Lacinová, oddíl skautek

Skauti Sezemice
Ahoj všichni!
Skautský rok se nám pomalu nachýlil ke konci, přesto se však událo 
několik důležitých událostí, o které bychom se s vámi chtěli podělit. 
Náš skautský slavnostní oheň se letos konal ve středu 29. června. Bě-
hem něho jsme oslavili příchod prázdnin a společně si zavzpomínali na 
uplynulý rok. Nechyběla však ani kytara a veselé písně, které u žádného 
táboráku nesmí chybět.
Nikdo z nás se také nemohl dočkat chvíle, kdy se všichni setkáme na 
tradičním stanovém táboře. Ten se opět konal na louce v Údolí Mo-
ravské Sázavy, jen necelé 4 kilometry od obce Albrechtice. Táboru se 
celkem zúčastnilo 35 dětí do 15 let, z čehož bylo 10 předškolního 
věku, naši benjamínci. Ti měli táborovou hru trochu jednodušší, za-
chraňovali kouzelné království. Pro letošní rok náš realizační tým tá-
borové hry vybral pro starší děti téma Zaklínač podle fantasy románů 
spisovatele Andrzeje Sapkowského. Všichni účastníci tak měli sami 
možnost stát se zaklínači a za pomoci svých mistrů vyčistit tamější 
zamořenou oblast od příšer. Za každou zabitou příšeru jim navíc do 
družinového měšce přibylo pár grošů, podle kterých se nakonec roz-
hodlo o vítězství.
Kromě celotáborové hry byl nejsilnějším zážitkem sám pobyt v přírodě, 
každodenní zaopatřování tábora – ať už šlo o přípravu oběda, nošení 
a štípání dříví, pomoc s přípravou jídla pro celý tábor nebo noční cesta 
do lesa na latrínu J.
Od nejmenšího benjamínka po nejstaršího skauta však byla nejsilnějším 
zážitkem noční hlídka. Kouzlo noční oblohy plné hvězd, jež ve městě 
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mise, tak i na dalších akcích města Sezemice. Rád zabrousím i do 
portrétní fotografie nebo krajinky a občas si střihnu i nějaké svatby, 
které pro mě mají speciální kouzlo. Setkají se zajímaví lidé, nálada 
bývá vynikající, mám to prostě rád. Opět to dost souvisí s mou em-
patickou, společenskou povahou. A co je podle mě nejtěžší vyfotit? 
Prostě to, co jsem ještě nefotil! Pokaždé to je nová výzva.

 Za krátkou dobu jsi do Sezemic přinesl mnoho nového 
a zajímavého. Mimo netradičních vystoupení jsi autorem 
myšlenky naučné stezky na Mlynářce, která se nyní věnuje 
Silver A. Máš pro nás další zajímavé nápady?
Určitě bych do parku rád vnesl ještě pár oživení. Jako autor ně-
kolika celotáborových her jsem převedl několik deskových her do 
reálného světa a měly obrovský úspěch u dětí. Proč to nevyzkou-
šet i v dnešní době v našem městě, kdy je každá venkovní aktivita 
vítaná?

 Jdou podle tebe dohromady technika a tradice? A je 
vůbec dobré je slučovat? 
To je moc pěkná otázka. Myslím si, že bychom měli vědět, odkud 
jdeme a z čeho vycházíme, a tyto tradice si držet, protože tím ctí-
me i své předky a to, čím jsme v dnešní době jedineční. Technika 
je neodmyslitelnou součástí dnešního života a nevyužívání toho, co 
nabízí, znamená ustrnout ve vývoji, který tím nezastavíme. Techni-
ka nám může pomoci naučit se něco o tradicích, zachytit je a zá-
roveň je i přiblížit současné mladé generaci. Takže ano, technika 
a tradice jdou dohromady, ale musí se postupovat s rozmyslem.

 A na závěr tradičně. Jak relaxuje Štefan Švestka?
Mám pocit, že to moc neumím, ale rád bych se to naučil. Zatím 
ze všeho nejraději trávím svůj volný čas s rodinou, která je mojí 
velkou radostí. A kromě toho si rád zahraju fotbal, projedu se na 
kole, poznávám nová místa – a s chutí se vracím tam, kde to už 
znám – fotím si pro radost, a když u se rozhodnu relaxovat, často 
si k tomu naliju sklenku dobrého vína.

Myslím, že můžeme být velice rádi, že se tato nová tvář rozhod-
la pracovat s námi a pro nás. Nové věci, které přinesl, již mnozí 
z vás využíváte a já se společně s vámi budu těšit na další novinky. 
Rozhodně to bude zajímavé, nové se zachováním tradic. Co více 
si přát?

Petra Procházková

PĚT OTÁZEK PRO…PĚT OTÁZEK PRO…

Když se v našich řadách stálých pracovníků pro spoluobčany ob-
jeví nové tváře, ti zvědavější z vás se přímo ptají, jiní jen zvědavě 
hádají, kam danou tvář zařadit. Je místní, není? Jakou má funkci? 
V tomto čísle tedy položím pět otázek novému členu kulturní komi-
se Štefanu Švestkovi.

 Když jsem tě poprvé potkala, ani já jsem nevěděla, kde 
ses tu vzal a proč máš chuť pracovat v této oblasti. 
Můžeme tedy začít touto otázkou?
Jsem bývalý Pardubák původem od Kostelíčka, který v roce 2015 
postavil domek v Počapelských Chalupách. V minulosti jsem se 
aktivně zaobíral kulturou, zejména tou, která se úzce dotýkala 
country, mexické, skotské a irské kultury. Spolupořádám dětské 
tábory, i když dnes už jen ze zákulisí, vedl jsem přes dvacet let 
taneční skupinu Ryengle a připravil 21 ročníků mezinárodního ta-
nečního festivalu Pardubická Ryengle v IDEONu. Kultura byla mou 
zábavou od raného mládí, a proto i tím směrem vyústila má snaha 
přispět svou trochou do mlýna v rámci bohatého kulturního dění 
v Sezemicích. Navíc tanec jsem před založením rodiny opustil 
a nechal mladším a perspektivním a pozvolna se začal věnovat 
fotografování, takže má žena tvrdí, že právě fotografování dělám, 
aby mi to nahradilo dříve velmi intenzivní kontakt s lidmi.

 Kultura je ti tedy velice blízká a patří k ní, jak už teď 
víme, i fotografování. Co je nejtěžší vyfotit a co fotíš 
nejraději?
Každý fotograf se na něco specializuje. Já mám rád fotografii repor-
tážní, a proto mě můžete často potkávat jak na akcích kulturní ko-

Štefan ŠvestkaŠtefan Švestka

Autoškolou si projde většina mladých lidí. Láká je možnost 
řídit automobil a tím nadobro ukončit éru jízd přeplněným 
a věčně opožděným autobusem. Ti, kteří ji již absolvovali, mají 
zajisté co vyprávět, protože ty největší zkraty za volantem při-
cházejí právě během výcviku. Pokud se chystáte přihlásit do 
kurzu, tento článek by vám mohl dodat mentální vzpruhu, pro-
tože zjistíte, že jsme na tom všichni podobně. 

Jakmile podstoupíte nejbolestnější část pro vaši peněženku – zapla-
cení v dnešní době vysokého zápisného, začne výuka, během kte-
ré by všichni studenti měli dostat teoretické znalosti o řízení vozu. 
V praxi to vypadá tak, že Vás po osmi úmorných vyučovacích hodi-
nách v běžné střední škole čekají ještě další dvě. Kdo má štěstí a na 
autoškolu musí dojíždět, dostane se domů až na večeři. Z teoretické 
výuky si však s největší pravděpodobností odnesete jen hrstku no-
vých poznatků. Vše ostatní si budete muset osvojit doma, pročítáním 
učebnice nebo zkušebními testy, které jsou dostupné na internetu. 

Očima mladých – AUTOŠKOLA
Poté, co si odkroutíte všechny teoretické hodiny, může na cestě za 
řízením čekat ještě jedna překážka – trenažery, kde si budete připa-
dat spíše jako e-závodník než jako žák autoškoly. Každý si zde může 
zahrát na Michaela Schumachera a tím dokonale promrhat hodinu 
svého života. 
Nejlepší zážitky z celé autoškoly představují bezesporu jízdy. Poprvé 
v provozu si i dvoumetrový čahoun může připadat jako šmoula. Před 
každým semaforem doufáte, že náhle neskočí červená a vy budete 
moci pokračovat dál v šouravé jízdě. Když se odhodláte šlápnout na 
plyn a ručička na tacháči ukáže 50 km/h, drtíte volant zpocenou dlaní 
a nervózně sledujete prostor před vozem. Časem se z vás stává čím 
dál ostřílenější řidič, kterého semafor, křižovatka ani kruháč neroz-
hodí, ale úhlavní nepřítel – chodec, který bezmyšlenkovitě skáče na 
přechod – Vás bude jako noční můra pronásledovat až do zkoušek. 
Mě samotného čekají za několik dní, a tak Vás snažně prosím, mějte 
trochu větší ohled k nám, mladým řidičům, a dávejte při přecházení 
silnice větší pozor.

Martin Marek
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Událo se...

BENEFIČNÍ ROCKOVÁ VESELICE
Dne 5. srpna jsem uspořádal v Sezemi-
cích Benefiční Rockovou Veselici.

Do pařáku a následného deště nadšenému 
publiku zahrály kapely Upside Down-cz, To-
tální nasazení a COVERS FOR LOVERS.
Na DEBRA ČR, což je organizace, která 

podporuje lidi trpící nemocí motýlích křídel a jejich rodiny, jsme vybrali 
15 000 korun.

Díky všem za podporu! 
Filip Mezera

JUBILEJNÍ 70. ROČNÍK JUBILEJNÍ 70. ROČNÍK 
SezemickéSezemické  lávkylávky ZNÁ SVÉ VÍTĚZE ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

První část závodů, jízda na kole, proběhla bez 
jakýchkoliv problémů. Letos bojovalo na kole 
v kategorii do 12 let 5 kluků. Vítězný pohár 
si odnesl Daniel Rudolf (12,25 s). V kategorii 
nad 12 let se na startu objevilo 28 závodní-
ků. Nejdéle vydržel balancovat na lávce Vojta 
Hendrich (1:42,7 m) a skoro to vypadalo, že 
si na ni přijel odpočinout. Když se Vojtův otec 
ptal před začátkem závodů pořadatelů, zda 
nebude vadit, že syn zůstane na kole třeba půl 
hodiny, s úsměvem mu bylo odpovězeno, že 
ať klidně vydrží. A skoro se tak stalo. Na treko-

vém kole se držel lávky zuby nehty. Je proto na pořadatelích, aby pro další ročník aktualizovali 
podmínky přejezdu a tím tak dali všem soutěžícím přibližně stejné podmínky. 
Druhá část programu patřila trakarům. Dvojice v kateriii muži nebo smíšené měly za úkol přejet 
lávku tentokrát co nejrychleji. Taková dvojice z řady ostřílených matadorů se našla a po lávce 
doslova proletěla. Tomáš Karel a František Lingr to zvládli v čase 19,53 s.
Sedmdesátka malých i velkých se mohla projít po celé délce lávky a na jejím konci je čekal 
malý dárek – plaketa. Ta jim bude navždy připomínat tuto jubilejní lávku. 

A na závěr je tu malé shrnutí. 
Startovalo 76 závodníků ve 4 kategoriích. Ocenění čekala i na nejmladšího účastníka a nej... 
masky. Celým programem provázela slovem opět Petra Procházková, která díky svým letitým 
zkušenostem hýřila vtipem a skvěle společně s diváky povzbuzovala závodníky. Výborně ji 
sekundoval také starosta města Martin Staněk. Po hladině řeky Loučná se opět proháněly 
paddleboardy Milana Sádeckého s různými posádkami včetně psa. Rozdány byly také poháry 
majitelům těch nej... močáků. 
Velké poděkování patří všem partnerům, členům realizačního týmu a hlavně divákům. Ti zapla-
cením 30 Kč přispěli na rozvoj mládežnického fotbalu v Sezemicích.
Sezemická lávka nebyla zdaleka jediným bodem sobotního programu. Po ní, v občasných 
kapkách deště se večer tančilo a zpívalo. Výbornou atmosféru již několik let po sobě vytvořila 
opět pardubická skupina STRESOR. 
Nedělní odpoledne bylo opět ryze sportovní, tentokrát na fotbalovém trávníku. Do tabulky okres-
ního přeboru byly dopsány Sezemickým krásné tři body. Naši fotbalisté zvítězili po dramatickém 
boji s týmem Křičeně 3:2. Večerní prima tečkou bylo v areálu Mlynářka promítání nové české 
komedie Střídavka. Obloha nám pouze jednou, a to v době taneční zábavy, seslala dešťové kap-
ky. Jsme za to moc rádi a věříme, že si každý vybral podle svého gusta. Sezemická pouť roku 
2022 je za námi a my se můžeme pomalu těšit na další. Tak za rok u Loučné opět na viděnou...

Už po sedmdesáté změřili své síly malí i velcí odvážlivci v jízdě přes řeku Loučnou na kole a na trakařích.  
Poprvé se o Sezemické lávce píše v kronice v roce 1932, a je proto právem považována za nejstarší akci v historii 
Sezemic. Slušelo se také připomenout zasloužilé členy fotbalového klubu, kteří řadu let tuto akci pomáhali 
udržovat při životě. Letos upíralo svůj zrak na hladinu řeky Loučná rekordních cca 1 100 diváků. Přejezd lávky 
dlouhé 22 m a široké 20 cm byl totiž opět vstupenkou k získání řady cen a pohárů včetně těch putovních.

VÝSLEDKY 70. ROČNÍKU
Kategorie – kolo do 12 let
Daniel Rudolf ..................................... 12,25 s
Miroslav Hlasný .....................................10 m
Jakub Stehno .......................................4,5 m
Matyáš Jejp .............................................4 m
Mikuláš Mezera .......................................2 m
Kategorie – kolo + 12 let – OPEN
Vojtěch Hendrich ...........................1:47,78 m
Vojtěch Karel .................................1:20,06 m
Adam Papoušek ................................ 47,47 s
Daniel Hendrich ................................. 28,97 s
Jan Brett ........................................... 24,40 s
Kategorie – trakař – muži
Tomáš Karel + František Lingr ............ 19,53 s
Jan Brett+ Marek Spálenský .............. 20,20 s
Ivo Brett + Martin Boháček ................ 31,59 s
Kategorie – trakař – smíšené dvojice a ženy
Madlen + Oli – holka, co přejela Dakar .... 45,22 s
Manželé Brettovi ............................1:09,01 m
Popeláři – Majda a Áďa ..................1:10,50 m
Nej... močák 2022 
Radek Srazil, Luboš Pokorný, Martin Srazil

Majka Schillerová, město Sezemice 
Foto Štefan Švestka
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LETNÍ AKCE PRO CELOU RODINU
Také v letošním roce jsme pro vás uspo-
řádali přesně v polovině prázdnin letní akci 
plnou bublinek. Opět jsme pozvali Matěje 
Kodeše, který připravil úžasnou bublinko-
vou show a také majitele vinařství Švásta 
a Kadlec z Rakvic se skvělými víny. Celou 
akcí nás provázel zpěvák a šoumen Franti-
šek Čermák, hostem programu byl chariz-
matický zpěvák Jakub Machulda. Nechy-
běla ohnivá stepová show a řada soutěží 
o ceny. Nedělní odpoledne s nám strávilo 

mnoho rozesmátých rodin a my se už nyní těšíme opět za rok u této 
krásné akce na viděnou. 

Petra Procházková
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BYLINKY A ZDRAVÍBYLINKY A ZDRAVÍ
Levandule

Levandule je běžně rostoucí rostlina oblíbená pro svou vůni. Tato 
rostlina vyžadující snadnou péči má ráda teplé, suché podmínky, takže 
je vhodná pro použití v různých krajinných podmínkách a je vynikající 
kandidát pro oblasti náchylné k suchu.
Vzhledem k tomu, že levandule je původem ze suchých oblastí, nebude 
rostlina tolerovat mokré nebo příliš vlhké podmínky. Proto je důleži-
té při pěstování levandulí zvážit jejich umístění. Měly by být umístěny 
v oblastech s odpovídajícím odtokem a dostatečně od sebe vzdálené, 
aby se zajistila dobrá cirkulace vzduchu. To pomůže snížit pravděpo-
dobnost vzniku kořenové hniloby. 
Téměř čtyřicet rostlin z rodu máty je technicky klasifikováno jako le-
vandule, i když nejobvyklejší formou je Lavandula angustifolia, na níž je 
založena barva “levandulová”. Tento rod se vyskytuje v Evropě, Africe, 
Středomoří a částech Asie. Důvodem, že je tak široce používán, je jeho 
masivní rozsah použití, od potravin a vonných látek po kosmetiku a by-
linné léky; tato rostlina je plná esenciálních olejů, které mohou mít silné 
účinky na lidské tělo a mají nejvíce jedinečné a milované vůně na světě.
Obecně potřebují levandule až jeden rok nebo více, než jsou při-
praveny ke sklizni. Jakmile jsou připravené, je však nejlepší sklízet rostli-
ny brzy ráno a sbírat ty, které nebyly plně otevřeny. Rostliny svažte 
a zavěste hlavou dolů asi na jeden až dva týdny na su-
chém tmavém místě.
Pěstování levandulí v interiéru se nijak neliší od pěstování venku na 
zahradě. Nicméně, při pěstování levandule uvnitř se ujistěte, že rostliny 
mají dostatek světla a tepla. Zalévejte pouze tehdy, když jsou 
rostliny výrazně suché a nehnojte.

Zdravotní výhody levandule
Vůně a chuť jsou skvělé, ale bonus levandule přichází z jejího široké-
ho spektra zdravotních přínosů, které budeme podrobněji zkoumat 
níže. Nejdůležitějším přínosem levandule pro zdraví je jejich schopnost 
zmírnit stres, zlepšit náladu, podporovat klidný spánek, snížit podráž-
dění kůže, zabránit infekcím, omezit záněty, eliminovat lupy a potlačit 
nadýmání žaludku.
Snižuje úzkost a stres. Existuje celá řada metod užívání levandu-
le k potlačení úzkosti a stresu. Přirozené organické sloučeniny v listech 
a květinách levandule mohou být rozemnuty mezi prsty a pak vetřeny 
do spánků. Tato aktuální aplikace může uklidnit tělo a mysl tím, že zmír-
ní úzkostné myšlenky a vyrovnává náladu. Kromě této místní aplikace 
samotných květin můžete také připravovat levandulový čaj a dosáh-
nout stejného účinku. Antioxidační složky levandule mohou ovlivnit en-
dokrinní systém těla, aby se snížily hladiny stresových hormonů v těle. 
Řeší problémy spánku.
Pokud se pravidelně potýkáte s nespavostí, apnoe nebo neklidným 
spánkem, může to negativně ovlivnit váš život. Tím, že uvaříte několik 

květů levandule v horké vodě, můžete získat skvělý čaj, který byl po-
užíván pro vyvolání spánku a relaxaci po tisíce let. To je úzce spojeno 
s vlivem květiny na nervový systém a může také pomoci vyčistit vaši 
mysl od negativních myšlenek. Obvykle se kombinuje s meditačními 
technikami a to buď s éterickými oleji, nebo ve formě aromaterapie.
Protizánětlivé vlastnosti. Všichni hledají spolehlivý způsob 
uvolnění těla a mysli a levandule se postará o oboje. Pokud přidáte 
květy do vaší koupelové vody a setrváte v příjemné lázni dosti dlouho, 
mohou protizánětlivé složky levandule pomoci při snižování zánětu. 
Protizánětlivé a antioxidační vlastnosti levandule jsou poměrně silné 
a patří k nejdůvěryhodnějším aplikacím květin.
Péče o pleť. Jednoduchý mobilní způsob, jak se vždy postarat o po-
kožku, je naplnit lahvičku s rozprašovačem květy levandule. Když se 
vaše pokožka cítí suchá nebo podrážděná, prostě rozstříkejte trochu 
vylouhované vody na oblast a užijte si rychlé úlevy, kterou poskytuje. 
To může fungovat i pro chronické stavy, jako je psoriáza, ekzém a akné.
Antiseptická schopnost. Přestože se mnoho lidí obrací na le-
vanduli kvůli relaxační a aromaterapeutické aplikaci, její vliv na infekce 
je přinejmenším působivý. Mnoho lidí používá rozdrcené listy na rány 
a zranění, což podporuje nejen rychlé zhojení ran, ale také zabraňuje 
vzniku infekcí v nich.
Péče o vlasy. Pokud trpíte ztrátou vlasů nebo jiným stavem, který 
ovlivňuje kvalitu vlasů, vyhledejte šampon na bázi levandule. Některé 
organické kosmetické přípravky však mohou být poměrně drahé, za-
tímco jiné mohou tvrdit, že jsou z levandule odvozeny a při tom ob-
sahují drsné chemikálie. Můžete si namočit květy levandule, jako byste 
chtěli vařit čaj, a pak aplikovat směs na vaše vlasy. Bude fungovat jako 
účinný šampon a výrazně zvýší zdraví vašich folikulových lůžek a vlasů.
Chrání zdraví srdce. Relaxační vlastnosti levandule, které pochá-
zejí z jeho organických sloučenin a antioxidantů, také pomáhají srdci 
tím, že snižují krevní tlak a uvolňují napětí v cévách. To může zabránit 
ateroskleróze a dalším kardiovaskulárním problémům, čímž se snižuje 
riziko mrtvice a srdečního záchvatu.
Zabraňuje zažívacím problémům. Polyfenoly nacházející se 
v levanduli mají široký rozsah účinků na tělo. Mohou zabránit vzniku 
škodlivých bakterií a hromadění plynu ve střevě. Tím se uvolní žaludeč-
ní nevolnost, sníží nadýmání a odstraní křeče. Účinné může být také 
žvýkání listů levandule nebo pití čaje.

Upozornění: Ačkoli se levandule běžně nepovažuje 
za alergenní látku, jestliže jste náchylní k alergenům 
z rodu máty, můžete zaznamenat i negativní vedlejší 
účinky levandule. Ty jsou zpravidla mírné a zahrnují 
zácpu, bolest hlavy a zvýšenou chuť k jídlu, zatímco 
lokální aplikace může způsobit podráždění a zarudnutí.

zdroj: https://zdravi-nemoc.cz/
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V KNIHOVNĚ
nejen o knihách

Půjčovací doba knihovny:
pondělí, středa, čtvrtek
9.00–12.00, 13.00–17.00 

Vážení čtenáři, 
zdravíme vás z knihovny již v plném počtu. Služby Vám tedy opět 
můžeme plně poskytovat v obou odděleních. 
Další informace je směřována našim uživatelům e-knih.
Věděli jste, že knihovny ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz 
nabízejí svým čtenářům k vypůjčení přes 10 000 e-knih? Navíc od-
kudkoliv a zdarma (v rámci ročního čtenářského poplatku).
Z pohodlí domova si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line 
katalog knihovny, která se Vám obratem zobrazí v knihovničce apli-
kace Palmknihy s viditelně označeným termínem vrácení.

 Jak se zapojit do eVýpůjček:
Registrujte se v knihovně.
Stáhněte si zdarma aplikaci Palmknihy pro iPhone, iPad z App Sto-
re nebo telefony, tablety a čtečky se systémem Android z Google 
Play.
V aplikaci se registrujte stejným e-mailem, kterým jste registrovaní 
v knihovně.
Jak si e-knihy vypůjčit?
Přihlaste se do on-line katalogu knihovny.
Klikněte na tlačítko „Půjčit e-knihu“ u vámi vybraného titulu.
Kde svou e-knihu najdete?
Po vypůjčení naleznete e-knihu v aplikaci Palmknihy v sekci „E-knihy“ 
v dolní liště. Kliknutím na obálku stáhnete e-knihu (pouze v tomto 
musíte být připojeni k internetu). Za 31 dní se eVýpůjčka sama vrátí.

Něco nefunguje, potřebujete poradit? Volejte podporu 731 159 973, 
nebo Vám rádi poradíme v knihovně.
Preferujete návštěvu knihovny a její fondy? V prázdninovém čase 
jsme je pro vás opět doplnili, například hru Malý poseroutka – 
10sekundová výzva, Výbušní Mimoni, Vinohrad, sérii audio knih Ge-
niální přítelkyně a mnoho dalších. Všechny novinky jsme již zpracovali 
a jsou pro vás dostupné. 
Prázdniny se pomalu blíží ke konci a čeká nás začátek školního 
roku. Připomínáme proto rytířům Písmenkového království, kteří byli 
pasovaní v červnu na čtenáře knihovny, že jejich bezplatné členství 
v knihovně bude končit. Věříme, že ve čtení budete pokračovat, což 
vám umožní úhrada poplatku 30 Kč na 365 dní.
Také bychom vás rádi požádali o názor na otevírací dobu knihovny. 
V období prázdnin jsme měli otevřeno PO, ST, ČT 9–12 13–17 ho-
din. Vyhovoval vám tento čas? Vyhovuje vám více čtvrtek do 18 ho-
din? Či nějaké jiné řešení? Přijďte nám prosím sdělit váš názor, nebo 
nás kontaktujte na sociálních sítích, případně na email knihovna@
sezemice.cz. 
Těšíme se na viděnou v knihovně. 

Petra Procházková a Zdeňka Spěšná

Dne 30. 7. 2022 
navždy dotlouklo srdce 

Ladislavu Srazilovi, 
našemu tátovi. 

Odchází nám člověk, který rozdával radost 
a smích, skvělý táta, od něhož jsme se 

mnohé naučili, odchází nám věrný fanoušek 
sezmického fotbalu a také výborný zahrádkář, 

jehož rady nám budou všem moc chybět. 
V Sezemicích po něm bude prázdno, protože 

dokázal svou přítomností rozjasnit den,  
byl pro spoluobčany inspirací nejen vírou 

k Bohu, ale také dobrou náladou a úsměvem,  
kterým mnohdy nakazil i ostatní. 

Znal nespočet lidových písniček, které rád 
zpíval při každé možné příležitosti mezi 

přáteli. Budeme tedy moc rádi,  
když si na něj s písničkou někdy vzpomenete. 
V životě pracoval tvrdě, ale vždy naplno nejen 
jako železničář, ale i na své milované zahradě 

nebo jako zastupitel města a dlouhé roky 
také jako předseda sezemických zahrádkářů. 

Věřím, že nám všem zůstane v krásných 
vzpomínkách. 

Ladislava, Martin a Radek Srazilovi
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

OBNOVENÍ 
DĚTSKÝCH MŠÍ SVATÝCH

Po letních prázdninách se zásluhou pana faráře Mariusze Łu-
czyszyna opět vracíme ke speciálním mším svatým určeným 
pro děti a jejich rodiče či prarodiče. Budou se konat pravidelně 
každou první neděli v měsíci v kostele Nejsvětější Trojice vždy 
od 9.30 hodin. Můžete přijít i s těmi nejmenšími, tyto mše jsou 
vedeny velmi srdečným a komunikativním způsobem. Přijďte se 
přesvědčit! Poprvé se sejdeme už v neděli 4. 9. 2022. Je možné 
vzít s sebou školní pomůcky, které chcete mít požehnané. Bude-
me se jako každý rok v září modlit obzvláště za žáky a učitele. 

Za farnost Sezemice Pavla Marešová, Blanka Scholleová

jsme si připomněli 15. srpna. Tomuto svátku je zasvěcena kaple 
u hřbitova v Sezemicích. Tento termín v křesťanství znamená 
vzetí těla i duše Ježíšovy matky Marie do nebeské slávy. Toto 
přesvědčení je rozšířeno také mezi věřícími pravoslavných círk-
vi. Naproti tomu většina protestantských církví toto přesvěd-
čení odmítá, protože v Bibli není uvedeno, jakým způsobem je 
Marie v nebi. Kořeny tradice slaveni nanebevzetí Panny Marie 
spadají již do 5. století do Jeruzaléma,  v následujícím století se 
pak toto přesvědčení rozšířilo do celého křesťanského východu  
a v 7. století i do Říma. Během pozdějších dob se Nanebevzetí 
Panny Marie stávalo stále častějším titulem mariánských kos-
telů. Oficiální dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhláše-
no papežem Piem XII. v roce 1950 a potvrzeno Druhým vati-
kánským koncilem v roce 1964: „Když konečně neposkvrněná 
Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, 
dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do ne-
beské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby 
se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů, a vítězi nad 
životem a smrtí.“ I letos pokračovaly práce na sezemickém kostele Nejsvětější 

Trojice – na rekonstrukci štítu a západní stěny navázala oprava 
omítek na severní straně. Rozzářené nové barvy fasády přita-
hují pozornost kolemjdoucích. Děkujeme panu faráři Mariuszovi 
za organizaci oprav, Ministerstvu kultury, Pardubickému kraji 
i Městu Sezemice za finanční podporu. Jsme vděční, že jedna 
z dominant města je každým rokem krásnější.

REKONSTRUKCE FASÁDY 
ČÁSTI SEVERNÍ STĚNY KOSTELA 

OHLÉDNUTÍ ZA POUTNÍM KONCERTEM
V rámci oslav pouti uspořádalo Měs-
to Sezemice spolu s Římskokatolickou 
farností Sezemice v neděli 18. srpna 
poutní koncert. V kostele Nejsvětější 
Trojice se představil folk-rockový písnič-
kář Slávek Klecandr, jehož mnozí znají 
také jako kapelníka křesťanské skupiny 
Oboroh. Pro publikum v Sezemicích za-
hrál sólově za doprovodu kytary. V jeho 
úpravě zazněly zhudebněné žalmy, dále 
jeho vlastní písně (text i hudba), i jed-
na skladba písničkáře a evangelického 
faráře Svatopluka Karáska. Koncert byl 
milým zastavením vybízejícím k zamyš-
lení i rozjímaní.

Za farnost Sezemice Blanka Scholleová
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 nemusí být vyučen v oboru

VESELÝ DUATLON BUDE 
PRVNÍ ŘÍJNOVOU NEDĚLI
Zveme všechny malé sportovce i jejich rodiče na tradiční Veselý 
duatlon (běh – kolo – běh). 8.ročník se bude konat první říjnovou 
neděli, tj. 2. 10. 2022 od 13 hodin v parku Mlynářka v Sezemicích. 
Závod je určen pro děti narozené v roce 2009 a mladší. Přihlášky 
můžete posílat už nyní na luboskrejca@centrum.cz nebo ba-
rakrejca@centrum.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte a rok na-
rození. Podrobné informace najdete na Fb Veselé volno. Přijďte si 
zasportovat, užít si báječné odpoledne a vyhrát skvělé ceny! 
Tým Veselé volno se na vás těší.
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Sport

Kanoistický klub Prosport Sezemice
Závodníci kanoistického klubu Prosport Sezemice nyní užívají zaslouže-
ného odpočinku po vrcholu sezóny – Mistrovství republiky na krátkých 
tratích. Před letními prázdninami ještě stihli absolvovat několik závodů.
O víkendu 11.–12. června se konal na Kamencovém jezeře v Chomu-
tově závod Českého poháru benjamínků. V sobotu se závodilo na trati 
500 m, neděle byla ve znamení sprintů na 200 m. Sestava ve složení 
Matyáš a Viktor Mohauptovi, Vítek a Matyáš Krejčí, Marek Půl-
pán a Anička Malá vybojovala krásných 12 medailí, z toho 6 zlatých, 
4 stříbrné a 2 bronzové. 
Další klání o cenné kovy proběhlo na severozápadě Čech v Kadani. 
V malebném povodí řeky Ohře pod unikátní stolovou horou závodi-
lo celkem 274 kanoistů. Náš oddíl reprezentovala stejná sestava jako 
v Chomutově a  vybojovala celkem 17 medailí – 6 zlatých, 10 stříbrných  
a 1 bronzovou.
První červencový víkend se v Račicích uskutečnil druhý nominační zá-
vod seniorů a závodníků do 23 let a zároveň třetí Český pohár mládeže. 
Našemu týmu se opět dařilo a domů putovalo celkem 18 medailí – 8 zla- 
tých, 6 stříbrných a 4 bronzové. Zlaté medaile získali: Adam Rudolf 
(C1 500 m, 1000 m, 200 m, C2 500 m, 1000 m s Adamem Hrád-
kem), Matyáš Krejčí (MC1 500 m, 1000 m), Vítek Krejčí (MK1 
500 m). Stříbro vybojovali: Hani Al-Robai (C1 500 m, C2 500 m 
s Žamberským Krausem, C4 500 m), Vítek Krejčí (MK1 1000 m, K2 
500 m s Viktorem Mohauptem), Adam Rudolf s Adamem Hrád-
kem a Jakubem Pavlisem (C4 500 m). Bronzovou medaili si odvez-
li: Matyáš Mohaupt (C1 500 m, 1000 m, 200 m), Viktor Mohaupt 
(MK1 500 m). O další úspěšná umístění se postarali také Matěj Suchý 
a Marek Půlpán. 
Letní prázdniny zahájili naši závodníci tradičním letním soustředěním 
pod hradem Zvíkov. Náročné 14denní soustředění se uskutečnilo 
již tradičně u soutoku Otavy a Vltavy. Spolu s oddílem z Ostrožské 
Nové Vsi závodníci absolvovali třífázové tréninky na vodě i na souši. 
Z nejmladších benjamínků se poprvé zúčastnili Marek Půlpán, 
Honzík Moravec, Anička Malá a Eliška Malá, kteří náročné tréninky 

s přehledem zvládli a výrazně zlepšili svoji kondici i techniku pádlování. 
Během 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 se zajímavou exkurzí do elektrárny v přehradě 
Orlík.
Ve čtvrtek 28. července nastal pro většinu závodníků vrchol letošní 
sezóny – Mistrovství ČR na krátkých tratích. Závodilo se na tratích 
200 m, 500 m, 1000 a 5000 m. Celkem náš oddíl získal neuvěřitelných 
23 medailí, a to 9 zlatých, 6 stříbrných a 8 bronzových. Zlaté medaile 
a tituly Mistrů republiky získali: Adam Rudolf (C1 200 m, 500 m, 
1000 m, 5000 m, C2 s Adamem Hrádkem 500 m, 1000 m, C4 500 m), 
Adam Hrádek (C2 s Adamem Rudolfem 500 a 1000 m, C4 500 m), 
Vítek Krejčí (MC1 500 m), Hani Al- Robai (C4 500 m), Jakub Pavlis 
(C4 500 m). Stříbro vybojovali: Matyáš Krejčí (MC1 500 m a 1000 m), 
Viktor Mohaupt (MK1 500 m), Hani Al- Robai (C1 500 m, C2 500 m), 
Matěj Suchý (C4 500 m). Bronz získali: Vítek Krejčí (MK1 1000 m), 
Matyáš Krejčí (C2 500 m s Markem Půlpánem), Marek Půlpán (C2 
500 m s Matyášem Krejčím), Adam Hrádek (C1 1000 a 5000 m), Hani 
Al-Robai (C1 1000 m), Jarda Suchý (C1 200 m a 1000 m), Martin 
Mohaupt (C1 200 m). Závodní atmosféru si poprvé vyzkoušel náš 
nový kanoista benjamínek Honzík Moravec, který na tratích MC1 500 
a 1000 m obsadil krásná 4. místa.
Díky výborným výsledkům na MČR se náš juniorský kanoista Adam 
Rudolf kvalifikoval na Mistrovství světa juniorů v Maďarském Szegedu 
v kategoriích C1 500, 1000 a 5000 m. Na regatě Olympijských nadějí 
v Bratislavě nás bude reprezentovat junior Adam Hrádek. 
Po zaslouženém odpočinku se kanoisté a kajakářky vypraví opět 
závodit, a to na Mezinárodní mistrovství Moravy do Ostrožské 
Nové Vsi, kde změří síly se soupeři z dalších šesti států. V  sobotu 3. 
září bychom Vás rádi pozvali na 25. ročník poháru Sezemic a zároveň  
8. ročník memoriálu Venci Dolejše, který se bude konat tradičně  
v Kuněticích U Přívozu. Přijďte si zafandit a podpořit domácí borce 
a borkyně!

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Sportovně střelecký klub Sezemice
Ve dnech 17.6.–19. 6. 2022 se na plzeňské střelnici konalo „Mist-
rovství ČR veteránů ve sportovní střelbě s mezinárodní účastí“. 
Nesměli chybět i naši veteráni J. Čech, J. Adamová, S. Kišáková. 
Ta si z nich vedla nejlépe. Ve své kategorii si vystřílela krásné 2. místo. 
Každoročně se zvláštní cenou odměňuje nejstarší střelec. K naší velké 
radosti se jím stal J. Čech (92 r.), který byl slavnostně vyhlášen jako 
nejstarší aktivní účastník závodů. 
Při posledním tréninku před prázdninami si naši nejmladší odstříleli kon-
trolní závod. První místa obsadili L. Valenta a T. Valenta. Druzí byli L. 
Varečka s T. Brunclíkem. Třetí E. Vrbenská s R. Plášilem a čtvrtý skončil 
F. Malinský. A teď hurá na prázdniny a v září na shledanou.
Dva roky od poslední olympiády utekly jako voda a už jsme se chystali 
na novou. Letošní „Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2022“ se 
konala 26. 6.–30. 6. 2022 pod záštitou Olomouckého kraje. Opět 
se utkali nejlepší mladí sportovci ze 14 krajů a z různých sportovních 
odvětví.
Pardubický kraj reprezentovali za střelecký sport sezemičtí střelci. 
V disciplíně vzduchová puška (VzPu) F. Jozíf, M Müllerová a v dis-
ciplíně vzduchová pistole (VzPi) F. Vojtěch, K. Štorková. S nimi od-
jel jako dočasně náhradní trenér za zesnulého trenéra F. Čiháka  
p. V. Zrůst (předseda krajského sdružení střeleckého svazu). Bohužel 
pistolářům se nedařilo. Zatím střílejí velice krátkou dobu a proti silněj-
ším a zkušenějším soupeřům neměli šanci. Puškaři na tom byli lépe. 
V dorostenkách stačilo M. Müllerové osmé místo v postupovém závo-
dě k tomu, aby se zúčastnila finálového rozstřelu. V něm se prostřílela 
až na senzační čtvrtou příčku. V dorostencích se F. Jozíf umístil na 4. 
místě v základním závodě, ale ve finále se mu nedařilo. Obsadil před-
poslední sedmé místo. A jak dopadlo konečné umístění Pardubického 
kraje ve sportovní střelbě? Disciplína VzPu 10. místo, disciplína VzPi 
13. místo.
Ještě jednou všem děkujeme za vzornou reprezentaci kraje, města 
Sezemic a našeho klubu.Velice důležitý okamžik pro náš klub. 

Volba nového předsedy klubu. Nemuseli jsme hledat dlouho 
a jednohlasně jsme se shodli. Novým předsedou sezemického 
střeleckého klubu se stal Jakub Novák. Gratulujeme a přejeme 
mu hodně sil a trpělivosti.

Za velmi horkého letního dne proběhl 23.7. 2022 na sezemické střelnici 
skoro už retro malorážkový závod LM, SM 60 ran vleže „Štít města 
Sezemic“. Přijeli závodníci, ti dříve narozeni, kteří věděli, že se u nás 
střílí ještě na takzvané „placky“, ale přijela i mladší generace, která se 
už s těmito terči nesetkala. Byla to pro ni velká neznámá. Z našich si 
v dorostu vystřílel 2. místo F. Jozíf a 3. místo M. Müllerová.
Každoročně pořádá vedoucí trenér RSCM Ostrava p. K. Tome-
ček letní soustředění pro své střelecké svěřence. Letos se konalo  
10. 7.–17. 7. 2022 na hradecké střelnici. Bylo zaměřeno na zvýšení 
fyzické kondice a vylepšení střelecké dovednosti. Ihned po náročném 
soustředění je v Plzni čekalo odstřílení třetího kola Českého poháru 
mládeže. Poslední finálová kola ČPM a KZR proběhnou souběžně za-
čátkem září.
Uvidíme, zda-li se někdo z našich do finálového klání probojuje.

L. Čiháková
ČSS, z.s. SSK Sezemice
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Datum Den Čas Starší žáci Čas Mladší žáci Čas U11 Čas U9 – Holicko Čas U9 – Přeloučsko 
30. 8. ÚT 17:00 FK Pce dívky

1. 9. ČT 17:00 Roveň 17:00 Nemošice B
3. 9. SO 10:00 Roveň 11:00 Újezd
9. 9. PÁ 17:00 Choltice

10. 9. SO 9:30 Mikulovice 9:30 Horní Ředice 16:00 Roveň

14. 9. ST 17:00 Holice B 17:00 Rosice

15. 9. ČT 17:00 Horní Jelení
18. 9. NE 12:00 Roveň

21. 9. ST 17:00 Horní Jelení 17:00 Býšť 17:00 Moravany 

22. 9. ČT 17:00 Řečany n. L.

24. 9. SO 9:30 Staré Hradiště
28. 9. ST 9:30 Paramo 17:00 Nemošice B 17:00 FK Pardubice B 11:00 Paramo
29. 9. ČT 17:00 Ostřešany
1. 10. SO 9:30 FK Pardubice B 11:00 St. Mateřov
2. 10. NE 12:30 Staré Ždánice/Libišany 

5. 10. ST 17:00 Staré Hradiště
6. 10. ČT 17:00 Horní Ředice 16:15 Živanice

8. 10. SO 9:30 Srch
9. 10. NE 10:00 Horní Jelení

12. 10. ST 17:00 Býšť

13.10. ČT 17:00 Dříteč
15. 10. SO 10:00 Opatovice n. L. 9:30 Dříteč 11:00 Rosice
19. 10. ST 17:00 Horní Ředice
20. 10. ČT 16:45 Přelovice

22. 10. SO 9:30 Dříteč 9:30 Opatovice n. L.
24. 10. PO 17:00 Rybitví

25. 10. ÚT 16:30 FK Pce dívky

27. 10. ČT 17:00 Mikulovice

29. 10. SO 10:00 Choltice 14:30 Pardubičky B
2.11. ST 17:00 Holice B/Chvojenec

5. 11. SO 9:30 Přelovice
6. 11. NE 14:00 Semín

12. 11. SO 9:30 Újezd

TJ SPARTAK SEZEMICE – podzim 2022 – mládežnické týmy

Tučně – Sezemice doma

Datum Den Čas  A tým Čas Dorost
13. 8. SO 10:15 Srch

21. 8. NE 17:00 Křičeň 14:30 Slatiňany
28. 8. NE 17:00 Ostřešany 14:00 Chrast/Zaječice

3. 9. SO 17:00 Mikulovice

4. 9. NE 14:30 Jablonné nad Orlicí
10. 9. SO 13:00 Orel

11. 9. NE 16:00 Roveň
17. 9. SO 15:30 St. Mateřov

18. 9. NE 13:00 Třemošnice
25. 9. NE 15:30 Rohoznice 13:00 Polička/Bystré

30. 9. PÁ 18:00 Holice B

2. 10. NE 12:30 Nemošice
8. 10. SO 11:00 Králíky/Žamberk

9. 10. NE 15:00 Torpedo
16. 10. NE 14:30 Pardubičky B 12:00 Proseč
23. 10. NE 14:30 Přelouč B
30. 10. NE 14:30 Újezd A 13:00 Rudoltice/Žichlínek 

6. 11. NE 14:00 Býšť

TJ SPARTAK SEZEMICE – podzim 2022 – A tým a dorost
POHÁDKOVÝ POCHOD
V sobotu 17. 9. 2022 proběhne ve Veské opětovně po dvou le-
tech Pohádkový pochod. Akci pořádá Dětské centrum Veská, 
v jehož areálu bude start i cíl pochodu. Během celé trasy, která 
měří cca 3 km, budou děti plnit různé úkoly na pohádkových 
stanovištích. Akce je určena široké veřejnosti. 
Start pochodu bude otevřen od 8:30 do 10:00 hodin. Děti i je-
jich rodiče srdečně zveme.

Renata Vyhnálková
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

VÁŠ MÍSTNÍ
REALITNÍ 
MAKLÉŘ

PETR IVANKO
TEL: 777 221 027 
WWW.PETRIVANKO.CZ

Každá spolupráce nějak začala, 
ta naše může odstartovat například 
telefonátem. Konzultace nic nestojí.

Otevírací doba
 Pondělí – 8:30–18:00
 Úterý – 8:30–17:00
 Středa – 8:30–18:00
 Čtvrtek – 8:30–17:00
 Pátek – 8:30–17:00

Sobota – zavřeno
Neděle – zavřeno

Zodpovědný vedoucí: Jiří Černohorský
Sídlo: Husovo náměstí 96, Sezemice 530 04

IČO: 08828911 • IČO provozovny: 1014220611

PLATEBNÍ KARTY NEBEREME!


