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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši účast při komunálních vol-
bách na konci záři letošního roku. Z Vašich hlasů vzešlo patnáctičlenné 
zastupitelstvo, které povede chod města v následujících čtyřech letech.
Jménem všech zastupitelů Vám děkuji za důvěru, kterou jste nám dali.
Dne 19. 10. 2022 proběhlo ustanovující zasedání zastupitelstva měs-
ta. Zastupitelé si do svého středu zvolili starostu města, místostarostu 
města, radu města a předsedy finančního a kontrolního výboru.

VOLBA PROBĚHLA NÁSLEDOVNĚ:
Martin Staněk – starosta města
Ladislav Kubizňák – místostarosta města
Ing. Aleš Kačer – radní města
Mgr. Luboš Krejčík – radní města
Petra Procházková – radní města
Mgr. Hana Krátká – předsedkyně finančního výboru
Ing. Martin Srazil – předseda kontrolního výboru

Následně budou na schůzi rady města ustanoveny komise, které se 
budou starat o kulturní oblast, sociální oblast, občanské záležitosti 
a sportovní vyžití. O náplni práce jednotlivých komisí a jejich členech 
Vás budeme informovat v následujícím čísle Sezemických novin. 
Práce zastupitelů a vedení města, ale i zaměstnanců města nebude 
v nadcházejícím období určitě jednoduchá. V předchozím období nás 
nejvíce postihla vlna Corona viru a nyní s obavou sledujeme dění na 
Ukrajině a s tím spojenou energetickou krizi, která má za následek re-
kordní zdražování vesměs všech produktů potřebných k normálnímu 
životu.
Věřím, že se nám všem podaří toto období ustát a život se vrátí alespoň 
částečně do normálních kolejí.
Přeji Vám všem co nejkrásnější prožití podzimních měsíců a držte se.

Martin Staněk
starosta města Sezemice

Město Sezemice připravuje a srdečně Vás zve
Datum/čas Program Místo konání/pořadatel 

2. listopadu 
18.30 hodin

Listopadové promítání 
Za vším hledej ženu
česká komedie

sál sezemické radnice 
město Sezemice

4. listopadu 
17.00 hodin

Lampionový průvod  
tradiční procházka pro celou 
rodinu

před sezemickou radnicí 
Městská knihovna

11. listopadu 
17.30 hodin

8. Sezemické vinobraní 
posezení u dobrého vína  
s muzikou

sál sezemické radnice   P 
město Sezemice 

19. listopadu 
10.00–18.00 

hodin

Dláta a kytary XII. ročník 
celodenní akce pro milovníky 
dřeva a country

sál sezemické radnice 
město Sezemice a Jiří 
Junger

20. listopadu 
14.30 hodin

Drakiáda na pátou 
podzimní pouštění draků  
pro celou rodinu

Areál TJ Spartak Sezemice 
skauti a město Sezemice 

27. listopadu 
15.00 a 17.00 

hodin

1. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Adventní trhy a rozsvícení 
stromu

sál sezemické radnice 
město Sezemice 14.30

30. listopadu 
18.00 hodin

Listopadové promítání 
Princ Mamánek – česká 
pohádka pro celou rodinu

sál sezemické radnice 
město Sezemice

4. prosince 
16.30 hodin

Mikulášská nadílka 
Mikuláš, čert a andělé nadělují 
dětem

před sezemickou radnicí 
město Sezemice

4. prosince 
18.00 hodin

2. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Koncert Dolce Vita 
koktejl nejznámějších skladeb

sál sezemické radnice   P 
město Sezemice

11. prosince 
18.00 hodin

3. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Vánoční koncert Perníčku  
– folklórního souboru

sál sezemické radnice 
město Sezemice

18. prosince 
18.00 hodin

4. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Rodinný adventní podvečer 
zábavný podvečer

sál sezemické radnice 
město Sezemice

23. prosince 
18.00 hodin

Vánoční koncert Bohuš 
Matuš – známý zpěvák a jeho 
hosté

sál sezemické radnice   P 
město Sezemice

25. prosince 
17.00 hodin

Sváteční koncert Rolničky 
a hostů – tradiční vystoupení 
sezemického dětského sboru

kostel Nejsvětější Trojice 
ZŠ Sezemice

1. ledna 2023 
15.00 hodin Vítání roku 2023 před sezemickou radnicí 

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

Vážení čtenáři,
město Sezemice si pro 
vás také v letošním roce 
připravilo kalendář na rok 
2023. Také letos bude 
za symbolickou cenu 50 Kč 
a budete ho moci zakoupit 
tradičně na městském 
úřadu, v městské knihovně, 
nebo na akcích města. 

KALENDÁŘ SEZEMICE 2023
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Slovo starosty
DOPRAVA V SEZEMICÍCH V ZÁVĚRU ROKU
V závěru roku nás čekají v Sezemicích některá dopravní omezení.
Tím, které asi nejvíce znepříjemní život občanům, bude výstavba defi-
nitního světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Havlíčkova, 
Masarykova a Za Humny. 
Stávající světelné signalizační zařízení bude k 31.10. 2022 odstraněno, 
výstavba nového zařízení bude probíhat do 15.12. 2022. Vzhledem ke 
stísněnému prostoru v této křižovatce není možné stávající semafory 
po dobu výstavby ponechat. Výměnu signalizačního zařízení bude pro-
vádět firma ELTODO a.s. za financování Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Budeme se snažit, aby městská policie usměrňovala dopravu v těch 
nejvíce kritických časech, ale i tak nebude tato situace jednoduchá. 
Komplikuje to i uzavírka silnice I/17 Zámrsk – Chrudim, kdy je dopra-
va odkláněna přes Holice, Sezemice a Pardubice. Tato uzavírka bude 
ukončena dle informací ŘSD až 30.11.2022.
Další uzavírka bude na komunikaci III/29810 mezi obcemi Lukovna 
a Dražkov, a to v termínu od 14. 11. do 15. 12. 2022 z důvodů opravy 
této části komunikace. Tato oprava je financována Správou a údržbou 
silnic PK a zhotovitelem bude firma Chládek a Tintěra a.s. 
Musíme se obrnit trpělivostí, ale obě stavby nám pak určitě zpříjemní 
cestování v Sezemicích.

Martin Staněk, starosta města

Zprávy z radnice

Městská policie Sezemice
Vážení spoluobčané,
stejně jako každý rok bychom rádi připomněli, že přichází období sych-
ravého počasí a brzo nám nastane podzimní čas, který s sebou přináší 
různá rizika. Například mlhy, déšť, sychravé počasí, že by člověk ani psa 
ven nevyhnal. Proto buďte na sebe opatrní, ať jste účastníkem silniční-
ho provozu, nebo chodec, cyklista nebo řidič motorového vozidla. Jak 
se neopatrnost může nevyplatit, vám ukážeme v příběhu, který se stal 
jedné mladé řidičce na silnici číslo II/298 vedoucí směrem ze Sezemic 
k obci Rokytno. Jednoho zářijového odpoledne, kdy svítilo slunce, ven-
ku bylo příjemné babí léto, se jedna mladá slečna vracela ze zaměstná-
ní, nebo možná ze školy domů ke svým rodičům. Přijížděla po uvedené 
silnici směrem od obce Rokytno. Na rovném úseku ji zpomalila kolona 
stojících vozidel. Jelikož tento úsek pravděpodobně znala, pokusila se 
tuto kolonu předjet v protisměru a po několika metrech odbočit vle-
vo na polní cestu. Odbočovací manévr však nestihla dokončit, protože 
v tu chvíli zezadu přijelo jiné vozidlo a narazilo do levého boku jejího 
osobního vozidla. Po tomto střetu skončila obě auta mimo komunikaci. 
Můžeme říct, že reakce svědků byla vynikající a pomoc přišla prakticky 
okamžitě. Svědci přivolali na místo všechny složky IZS. Nicméně jeden 
ze strážníků Městské policie Sezemice se vracel zpět z preventivní kon-
troly obce Rokytno, když v úseku silnice vedoucí od obce Bohumileč 
uviděl tvořící se kolonu vozidel na silnici vedoucí od obce Rokytno, proto 

za použití výstražného světelného zařízení dojel na místo a přebral kon-
trolu. Jeden ze svědků událostí popsal, co se stalo a kolik se ve vozi-
dlech nachází zraněných, na dotaz strážníka, zda byly přivolány všechny 
složky, svědek odpověděl, že ano. V jednom vozidle se nacházely dvě 
zraněné ženy, které komunikovaly, a v druhém zraněná slečna. Naštěstí 
byla slečna také při vědomí, strážník za pomoci svědka nehody nasadil 
slečně krční límec a v tu chvíli byl slyšet přilétající vrtulník LZS a z dál-
ky další složky IZS (policie, hasiči a RZS). Po příletu vrtulníku a předání 
dívky do péče lékaře byla strážníkem přivolána druhá hlídka, která od-
kláněla dopravu celé čtyři hodiny, kdy byl úsek silnice uzavřen, až do 
ukončení vyšetřování. Klobouk dolů nad prací všech zúčastněných, kteří 
se podíleli na záchraně zraněných této dopravní nehody.
A co jsme vám chtěli tímto příběhem říci? Zamyslete se nad celou udá-
lostí, nejezděte rychle a nespěchejte jen proto, abyste si ušetřili pár mi-
nut času. Vaše jízda by mohla dopadnout hůř než ta v našem příběhu.
Jsme tu pro Vás!

Za kolektiv Městské policie Sezemice
vrch. stržm. Jaroslav Mohaupt

Probíhající akce města Sezemice
1)  V září provedlo město Sezemice další výměny nevyhovujících herních 

prvků, a to pro dětská hřiště v Lukovně, dětské hřiště u školy a na 
sídlišti Dukla. Současně bylo kompletně vybaveno nově zřízené dět-
ské hřiště v Kladině.

2)  Koncem září byly zahájeny stavební práce na opravě zpevněné plo-
chy před knihovnou, které provádí firma Miros Pardubice a.s. Re-
alizace návrhu 18 nových parkovacích stání zásadním způsobem 
vylepší situaci v krátkodobém parkování v centru města. Návrh re-
spektuje i zachování a scelení zeleně v lokalitě a současně zvýšení 
bezpečnosti na trase využívané školáky. Těmto požadavkům jsou 
podřízeny nové komunikace pro vozidla i pro pěší před knihovnou. 
Společně s připravovanou výstavbou pevného světelného signa-
lizačního zařízení, kterou bude realizovat ŘSD ČR do konce roku 
2022, dojde k pozitivní změně v dopravní situaci v rámci města Se-
zemice. Předpokládaný termín dokončení prací na opravě zpevněné 
plochy před knihovnou je stanoven na 30. 11. 2022.

3)  V letních měsících ve Veské zrealizovali stavebníci část vodovodního 
řadu a tlakové kanalizace dle projektové dokumentace a stavebního 
povolení zajištěného městem Sezemice.

4)  Nadále probíhá rekonstrukce obvodového pláště a střechy budovy 
Domu s pečovatelskou službou. Veškeré práce by měly být skonče-
ny nejdéle v měsíci březnu 2023. Rekonstrukci provádí firma Marhold 
a.s., Pardubice.

5)  Město Sezemice dále pokračuje v rekonstrukci chodníků v ulici Pern-
štýnská a Kunětická. Opravou chceme docílit větší bezpečnosti ob-
čanů. Na tuto akci získalo město dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP), MAS regionu Kunětické hory – IROP – bezpečnost 
dopravy. Jedná se o opravu a doplnění chodníků v ulici Kunětická 
po levé straně směrem do centra Sezemic a v ulici Pernštýnská po 
pravé straně směrem do centra Sezemic. V rámci rekonstrukce pro-
běhne výměna sloupů veřejného osvětlení. Tyto práce provádí firma 
Miros Pardubice a.s. Následně po opravách chodníků v ulici Kuně-
tická a Pernštýnská provede správce komunikace, kterým je Sprá-
va a údržba silnic Pardubického kraje, mezi těmito chodníky opravu 
povrchu vozovky. Tyto práce budou ukončeny do konce roku 2022.

Za OSMŽP
Ing. Monika Liduchová

Narozeníček
Červen 2022: Viktorie Brožková
Červenec 2022: Anežka Balajová
Srpen 2022: Filip Kulda, Rozárie Zvěřinová

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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Mateřská škola Pohádka

Základní škola

Mateřská škola Pohádka Sezemice Vás zdraví v novém školním roce 
2022/2023 a doufáme, že letošní školní rok bude již bez covidových 
opatření a omezení a všichni budeme již zdraví a optimisticky naladění.
V měsíci září usedli naši bývalí předškoláci do školních lavic a na jejich 
místo nastoupili nově přijatí kamarádi, pro něž je každoročně připra-
veno adaptační období, aby si lépe zvykli na prostory mateřské školy 
a režimové prvky.
Pro letošní školní rok plánujeme mnoho akcí a věříme, že všechny bu-
dou uskutečněny.
Na konci měsíce září byl zahájen kurz plavání pro naše nejstarší děti, 
který probíhá každý pátek v plaveckém areálu Hastrmánek na Dubině. 
V bazénu je teplá slaná voda a zkušené lektorky děti naučí základní 
plavecké styly.
V prvním říjnovém týdnu proběhla v mateřské škole logopedická de-
pistáž pod vedením Mgr. Dany Markové z PPP Pardubice. Drobné vady 
řeči budou odstraňovat naše logopedické asistentky přímo v mateřské 
škole a vážnější vady musí odstranit kvalifikovaný logoped v poradně.
Byly zahájeny i nadstandardní aktivity (anglický jazyk v areálu mateřské 
školy, tanečky v prostorách tělocvičny základní školy). Kroužky probí-

Školní rok 2022/2023 má za sebou téměř dva měsíce. Jsme rádi, že se 
ho doposud nedotkla žádná omezení. Byly vyhlášeny soutěže MŠMT 
i další sportovní a předmětové soutěže, které zajišťují jiné organizace. 
Proběhly plánované rodičovské schůzky a nyní probíhají individuál-
ní konzultace žáků a zákonných zástupců s třídními učiteli. Ve škole 
se celkem vzdělává 497 žáků. Prvňáčci i další noví žáci se seznámili 
se svými třídami, novými spolužáky a vyučujícími. Vycházející žáci se 
seznámili s nabídkou studijních oborů na středních školách prostřed-
nictvím různých webových stránek např. atlasskolstvi.cz a paradnibu-
doucnost.cz. Zájemci potom mohli navštívit i burzu škol Pardubického 
kraje Schola Bohemia, která proběhla začátkem října v pardubickém 
Ideonu.
Výjezdové akce zahájily šesté třídy adaptačním pobytem na Lyžařské 
boudě v Krkonoších, kde prozkoumaly okolní přírodu, užily si spo-
lečné hry a sportovní soutěže a vyšly na vrchol Sněžky. Během pěti 
dnů žáci nachodili téměř 60 kilometrů. Proběhla Regionální olympiáda 
dětí a mládeže v přespolním běhu, kde nás reprezentovalo družstvo  
18 žáků. Liga škol v orientačním běhu již má za sebou dvě podzimní 
kola a zapojilo se i pět žáků naší školy. 
17. září se některé naše žákyně staly dobrovolnicemi a pomohly při 
přípravě Pohádkového pochodu DC Veská. Dívky v pohádkových kos-
týmech prováděly děti jednotlivými stanovišti. Děkujeme jim za jejich 
volný čas a energii, které věnovaly pro dobrou věc. Žáci 4. B si zpestřili 
hodiny vlastivědy procházkou po Sezemicích, kde hledali místa zachy-
cená na reprodukcích starých obrazů. 7. B se vydala poznávat Aljašku 
prostřednictvím dokumentu České televize. 3. B se zapojila do celore-
publikového projektu s názvem Pěšky do školy, který probíhal v rámci 
Evropského týdne mobility. A zapojili se nejen žáci, ale i jejich souro-
zenci a rodiče i vyučující. V pondělí 26. 9. 2022 jsme u nás ve škole 
oslavili Evropský den jazyků. Akci připravili žáci z Klubu konverzace 
v anglickém jazyce (7.–9. ročník) a představili spolužákům i pedago-
gům češtinu, španělštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, ukrajinštinu 

hají v odpoledních hodinách a jsou určeny pouze pro děti v posledním 
ročníku předškolního vzdělávání. 
Ve čtvrtek 6. října nám přálo počasí a celá mateřská škola si vyjela na 
výlet do Arboreta Vysoké Chvojno. Všichni jsme navštívili oboru se zví-
řaty, nasbírali jsme přírodniny a poznávali stromy a keře. 
V pátek 14. 10. byla dětem ze sezemických tříd nabídnuta možnost 
navštívit „houpačky“, které dorazily na posvícení. Akci zajistil pan sta-
rosta společně s majitelem atrakcí. Samozřejmě že děti byly nadšené 
a moc si to užily. 
V pondělí 24. 10. jedou starší děti do Pardubic do VČD, kde shlédnou 
pohádku Maxipes Fík. Cílem je přiblížit dětem svět kultury a základy 
společenského chování, rozvíjet kultivované estetické vnímání, cítění 
a prožívání. 
Na přelomu října a listopadu budeme mít vánoční fotografování v jed-
notlivých třídách, projekt Svatý Martin a další akce, o kterých Vás bu-
deme informovat příště.

Za mateřskou školu Pohádka, Sezemice 
Bc. Prausová Iveta

a znakový jazyk. Nechyběl ani fotokoutek s rekvizitami a online kvízy 
v počítačové učebně.
Na začátku října proběhl sběr starého papíru a na konci října nás čeká 
sběr žaludů a kaštanů. Děkujeme všem, kteří se do sběrů zapojí.
Udržujeme aktivní digitální dovednosti v rámci webových aplikací, které 
si žáci osvojili během distanční výuky, např. Kahoot, Quizizz, Umimeto. 
Všichni žáci mají aktivní školní emaily. Pracujeme i nadále s online goo-
gle učebnami. 
Děti ze školní družiny tančily na seznamovací diskotéce a užívají si slun-
ných dnů při hrách ve venkovním areálu školy. V letošním školním roce 
má školní družina pět oddělení - Křemílky, Tučňáčky, Kočičky, Berušky 
a Krtečky. Programem o kamarádství je bude provázet Mgr. Jana Pin-
kasová – školní psycholožka. 
Příjemné a slunečné podzimní dny přejí čtenářům Sezemických novin 
všichni zaměstnanci ZŠ Sezemice. Více informací a fotografií najdete na 
www.zssezemice.cz.

Mgr. Olga Doskočilová
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Skauti Sezemice
Ahoj všichni!
Se začátkem nového školního roku, kdy se školáci i studenti vrací 
zpátky do lavic, se i skauti vrací zpátky do svých kluboven, odpočatí 
a připravení na nová dobrodružství. Ani naše středisko není výjimkou 
a skautská činnost je v Sezemicích po létě opět v plném proudu. Inu, 
přesvědčte se sami.
První schůzka skautek nového skautského roku se konala již 2. září. 
Během této schůzky jsme spolu se světluškami zorganizovaly histo-
ricky již druhý přechod – oddílový rituál, během kterého jsme do svých 
řad přijaly 3 nové světlušky z družinky benjamínků a 3 nové skautky ze 
skupiny starších světlušek. Všem nově příchozím, ale i všem ostatním 
tak přejeme hodně úspěchů do nového skautského roku a doufáme, že 
příští rok budeme moci Přechod zopakovat.
Na přelomu září a října se naši skauti vydali na puťák. V prozatím krás-
ném podzimním odpoledni se nechali zavézt k soutoku Labe a Loučné 
a po vzoru starých cestovatelů vyrazili pěšky proti proudu řeky Loučné 
až k jejím pramenům. Tato trasa má však přes 80 km a ač jsou naši 
skauti zvyklí při svých výpravách urazit velmi dlouhé túry, rozhodli se za 
víkend dojít alespoň do půlky – což je v tomto případě Vysoké Mýto. 
A aby to neměli tak snadné, domluvili se, že se od koryta řeky nevzdálí 
dál než 500 m. Cesta to nebyla jednoduchá – museli překonávat růz-
norodý terén od polí a luk až po lesy a silnice – ale nakonec v neděli 
dorazili do vytyčeného cíle. Doufáme, že během zimy naberou dostatek 
sil, aby zjara mohli vyrazit znovu a dokončit tuto expedici.
O víkendu 14.–16. října měly výpravu zároveň dva oddíly – světlušky 
a skautky. 

Světlušky se již potřetí zúčastnily akce 72 hodin, během které již tradič-
ně vysázely stromy, aby podpořily růst zeleně ve svém okolí. Zaměřily 
se hlavně na okolí základní školy a ovocné části parku Mlynářka, kde 
vysadily čtyři třešňové stromy a dále několik keřů rybízů a šeříků. Po 
náročné práci si zaslouženě odpočinuly nejen hraním her, ale také ná-
vštěvou pouťových atrakcí a večer si navíc uspořádaly promítání filmů 
ve své klubovně. 
Výprava skautek se vydala zcela jinou cestou. Vyrazily až do Dolní Dob-
rouče, kde se konal již 32. ročník Závodu skautských hlídek. Tam si na 
celkem 11 stanovištích vyzkoušely své dovednosti v disciplínách jako 
je vázání uzlů nebo rozdělávání ohně, ale také třeba stavění campin-
gového stanu. Jednoznačným vítězem však byla zastávka s tajemným 
názvem „překvapení,“ kde museli závodníci vozit jednoho svého člena 
v zahradním kolečku! Naše tři hlídky se nakonec umístily na krásných 
22., 24. a 26. místech (z celkových 39 hlídek), k čemuž jim všem velice 
gratulujeme.
Roverský kmen ale také nezahálel! Společně oslavili 24. září – Den že-
leznic – celorepublikovou soutěží Křížem krážem (24 hodin ve vlaku), 
při které vlakem docestovali do Havlíčkova Brodu, Jihlavy, pěšky vy-
stoupali na vrh Špičák nebo si prohlédli výstavu Tesla muzea v Třešti. 
Během celé soutěže nasbírali přes 1500 bodů, čímž se vyšplhali na 
krásné 15. místo! 
V současné době také pilně pracují na rekonstrukci zadní části klubov-
ny, která, jak doufáme, se brzy stane dlouhodobým útočištěm kmene 
roverů a rangers!
S radostí vítáme další školní rok a doufáme, že se v průběhu něj setká-
me i s vámi, třeba na některé z akcí pro veřejnost!

Monika Lacinová, oddíl skautek

„Už je to tu znovu, nestartuje mi vůz, budu muset letět někam na autobus.“ Dnes bych se s Vámi ve své rubrice rád podělil 
o zážitky z cest do školy. Přestože mám čerstvě řidičák, auto mi poslední dobou stávkuje, a proto mi nezbývá nic jiného než si 
s kamarády každé ráno stoupnout na zastávku.

Minulý školní rok měli dojíždějící studenti na trase Pardubice – Seze-
mice – Holice privilegium vozit se s legendárním řidičem, o kterém 
slavná skupina Kabát nazpívala píseň Wonder. V jiných vozech býva-
lo pravidlem platit jízdné, avšak náš „autobusák“ tento zvyk ignoroval 
a cestující zejména z Ředic nastupovali zadními dveřmi, bez poplat-
ku. Řidič si očividně nechtěl kazit příjemné ráno „malichernostmi“ 
a snad se tak snažil rovněž zabránit zpoždění. Tomu ostatně odpoví-
dal i charakter jeho jízdy, která obvykle připomínala rallye. Po nástupu 
do zrezivělého autobusu se pasažéři museli ze všech sil držet madel, 
aby v zatáčkách nevylétli z vozu anebo neupadli na zem. Snad třicet 
let stará Karosa takové zacházení snášela ještě hůře, a tak se čas 
od času porouchala a spoj do Sezemic vůbec nepřijel. Díky řidičo-
vě vlídné povaze jsme ale tyto komplikace přijímali se shovívavostí. 
Když se letos Pardubický kraj rozhodl změnit dopravce, nikdo z nás 
 

tento krok nepřivítal. Autobusy začaly nabírat až patnáctiminutové 
zpoždění a pro frajery, kteří byli zvyklí docházet do školy na poslední 
chvíli, nastaly krušné časy. Autobusy sice voní novotou a mají dokon-
ce funkční topení, ale jsou menší než ty předešlé. V ranní špičce se 
tak masa studentů nemá šanci do vozu vměstnat. Cestujeme jako 
sardinky, často usazení jeden druhému na klíně a toužebně očekává-
me, že někdo na příští zastávce vystoupí. Nejvíce ze všeho se nám 
ale stýská po našem Wonderovi. Současní řidiči jsou v důsledku věč-
ných zpoždění mnohdy protivní a nešetří na adresu studentů vulga-
ritami. Výjimkou není ani situace, kdy na zastávce nezastaví vůbec. 
Tento článek jsem začal písničkou a písničkou jej také skončím. Po-
slední dobou se mi při cestě do školy bohužel vybavuje skladba od 
skupiny The Tap Tap. Snad se to brzy zlepší a s kamarády si zas na 
zadním sedadle autobusu budeme prozpěvovat Kabáty.
   Martin Marek

Očima mladých – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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Mladí hasiči Sezemice se hlásí
Co je u nás nového?
I letos jsme na konci srpna uspořádali příměstský tábor. V rámci tábo-
ra děti trénovaly hasičské disciplíny, zlepšovaly si fyzičku, hrály různé 
postřehové hry a také jsem jeli na výlet. Tentokrát jsem zajeli do Zoo 
Chleby a na zámek Loučeň.
Na konci prázdnin se nám pro děti z kroužku podařilo uspořádat další 
projektový den. Děti se při něm učily poskytovat laickou první pomoc 
a získávaly vědomosti a dovednosti pro krizové a nenadálé situace – na-
učily se nepřímou srdeční masáž, zástavu krvácení nebo to, jak si sbalit 
evakuační zavazadlo a co dělat, když se ztratí sami v lese či horách.
V září začala běžná náplň kroužku a my hned vyrazili na závody do Če-
perky. Na další závody si děti bohužel musely počkat. V rámci okresu 
Pardubice pořádá pro děti závody v požárním sportu jen málo sdružení. 
O to raději jsme, že se nám daří držet tradici pořádání hasičských zá-
vodů už pěknou řádku let.
Dne 22. 10. jsme uspořádali už 15. očník Sezemického braňáčku. A co 
to vlastně je? Sezemický braňáček je závod v požární a branné vše-
strannosti. Děti na trase dlouhé cca jeden kilometr plní různé úkoly: 
šplhají po laně, střílí ze vzduchovky, prokazují znalosti požární ochra-
ny, váží speciální uzle, plní úkoly ze zdravovědy či topografie. Zájem 

o účast v braňáčku je velká, a tak se na startu pravidelně schází více 
jak 30 pětičlenných hlídek. Letošního ročníku se zúčastnilo dokonce 
více jak 50 hlídek.
Na další závody si už ale opravdu musíme počkat do jara. A co se u nás 
děje, když nezávodíme? Připravujeme se na zkoušky v hasičských od-
bornostech, pečeme a zdobíme perníčky, vyrábíme dárky do domova 
pro seniory, získáváme další vědomosti z jiných oblastí, než je „hasiči-
na“, v rámci projektových dnů a v prosinci máme také hasičské Vánoce 
spojené s nocováním v hasičárně.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem vedoucím a instruktorům 
kroužku, aktivním rodičům dětí z kroužku a také panu starostovi Hasičů 
Sezemice a dalším dospělákům, kteří nám pomáhají a podporují nás. 
Velké poděkování patří městu Sezemice a dalším sponzorům za jejich 
pomoc, bez které bychom nemohli kroužek vůbec mít.

Za Mladé hasiče Sezemice Eva Řezníčková

Veselý duatlon
zaplnil Mlynářku

První říjnovou neděli patřila Mlynářka tradiční sportovní akci – duat-
lonu pro děti. Více než sto dětských závodníků přišlo pokořit zá-
vodní tratě v běhu a jízdě na kole. Za podpory rodičů a dalších 
návštěvníků podali všichni vynikající výkony. Počasí se i tentokrát 
vydařilo – první kapky deště se objevily až při vyhlašování vítězů. 
Velké poděkování patří sponzorům akce, partnerům a také všem, 
kteří se na přípravách a průběhu závodů podíleli. Bez vás by to 
nešlo! Máme radost, že se z Veselého duatlonu stala v Sezemicích 
sportovní tradice. Vedle známých tváří se tu každý rok objevují noví 
malí závodníci. A to je skvělé. Výsledky a fotografie najdete na fb 
Veselé volno. Těšíme se příští rok na Veselém duatlonu 2023 na 
viděnou! Sportu zdar! 

Za tréninkovou skupinu Veselé volno – Luboš Krejčík
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V KNIHOVNĚ
nejen o knihách

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

Z PODZIMNÍ KNIHOVNY
S podzimem knihovna vždy ožívá. Nejen že se koná mnoho zajíma-
vých a tradičních akcí, ale především se vracejí čtenáři, kteří sychravé 
počasí a krátící se dny rádi tráví u dobré knihy nebo deskové hry. 
Věříme, že nejenom velice bohaté fondy knih, audioknih a deskových 
her, ale i krásná podzimní výzdoba okrasnými dýněmi, za které velice 
děkujeme manželům Schejbalovým a Gombárovým, potěší všechny 
uživatele. První říjnový týden byl u nás tradičně ve znamení Týdnu 
knihoven. Nejen na tuto akci jsme instalovali ve 2. poschodí stálou 
výstavu o audioknihách – Nečtu! Poslouchám – od autorky Kláry 
Smolíkové. Výstava se představuje formou komiksových panelů, kte-
ré nakreslila Kačka Illnerová, ilustrátorka knihy, a vy si ji můžete přijít 
prohlédnout kdykoliv v půjčovací dny. Po celý měsíc říjen jsme se po-
mocí sociálních sítí zapojili do Festivalu bezpečného internetu. Letos 
s motem Poperte se s bezpečností. Více informací o festivalu najdete 
na webu osveta.nukib.cz #prislovinapovi. Zahájili jsme také podzimní 
návštěvy školní družiny a těšíme se na besedy s dětmi ze základní 
a mateřské školy. Dále pro vás budou připraveny po celý podzim 
Dílny šikovných rukou s podzimním tvořením. Začínáme Halloween-
ským tvořením 31. října 2022. V plném proudu jsou již nyní přípravy 
na oblíbený lampionový průvod, který se vydá od sezemické radnice 
4. listopadu v 17 hodin, a připravili jsme i akce nové, jako například 
Rozmazlovací odpoledne plné krásných šperků, inspirací na dárky 

a povídáním nad malým občerstvením (23. 11. od 18 hodin). Počet 
míst je u této akce omezen, proto s přihlášením neváhejte. Věnujeme 
se také našim knihobudkám, které se stále stávají terčem nevhod-
ného užívání. Fotografie hovoří za vše. Dle vašich žádostí jsme vrátili 
delší čtvrteční otvírací dobu. Stále pro vás vybíráme nové a zajímavé 
tituly a pomáháme při nabízených službách.

Přejeme vám krásný barevný podzim a těšíme se na viděnou 
v knihovně. 

Petra Procházková a Zdeňka Spěšná

V srpnu letošního roku oslavil 
významné životní jubileum, 
80. narozeniny, pan 
Jaroslav Dufek. Po celý 
svůj život byla jeho největší 
zálibou myslivost, dlouhá léta 
byl předsedou sezemických 
myslivců. I dnes je stále 
aktivním členem našeho 
Mysliveckého spolku 
a nechybí na žádné 
společné akci. 
Je zkušeným chovatelem 
a cvičitelem loveckých 
psů, se kterými vždy velmi 
úspěšně absolvoval všechny 
potřebné zkoušky. O své 
zkušenosti se ochotně rád 
podělí s mladšími kolegy 

a mnohým z nás pomohl a poradil při problémech s náročným 
výcvikem.
Do dalších let mu přejeme hlavně zdraví, spokojenost a ještě 
mnoho společných zážitků.

Myslivecký spolek Sezemice

Krásný den všem, 
moc děkuji všem, kteří udělali minulý rok radost dětem, které to 
nemají v životě tak jednoduché, a dal pod stromeček krabici s dár-
ky. I tento rok bude možnost se akce opět zúčastnit. Více na www.
krabiceodbot.cz či kontaktujte mě na email: dony@skaut.cz. 
Sběrným místem bude opět i MK Sezemice v její půjčovací dny.

Tomáš Dohnanský



Úpravy vodních toků v okolí Sezemic mají předlouhou historii. 
Ta se začala psát pravděpodobně již ve 13. století, kdy měl seze-
mický cisterciácký klášter svůj mlýn. Až do těch dob sahá historie 
náhonu v Sezemicích, který v průběhu staletí zásahem lidských 
rukou měnil své koryto i průtok v něm. V 15. a 16. století vybudo-
vali páni z Pernštejna na Pardubicku rozsáhlou rybniční soustavu. 
Rybníky byly napájeny kratšími či delšími umělými kanály, strou-
hami, které odbočovaly z  řek a potoků Labe, Chrudimky, Novo-
hradky, Loučné, Přední i Zadní Lodrantky. 

Z větších vodohospodářských staveb vybudovaných v blízkosti 
Sezemic již v 15. a 16. století lze vedle rybniční soustavy jmenovat 
i  zřízení Opatovického kanálu, Dvakačovického kanálu, nazýva-
ného ve své dolní části Zminka, zbudování Haldy, nazývané též 
Počápelský kanál nebo Strúha Sezemská. Na Loučné u Počapel byl 
vystavěn dřevěný, zčásti stavidlový a zčásti přepadový jez, kterým 
se voda naháněla do Haldy a přiváděla do Pardubic.

Vodní pohromy a záplavy na území Čech doprovázené zniče-
nými budovami, cestami i úrodou daly podnět ve druhé polovině  
19. století k zakládání vodních družstev. V okolí Sezemic se té-
měř každoročně opakovaly povodně na řece Loučné a přítocích 
po trati od Počapel po Čeradice. Katastrofální povodně po celé  
19. století ohrožovaly lidské životy a  natropily veliké škody na 
majetku. Citelné škody byly způsobeny na hospodářstvích v při-
lehlých rovinných katastrech obcí Počaply, Sezemice, Časy, Kla-
dina, Velké a  Malé Koloděje, Lány u  Dašic, Dašice, Komárov, 
Práchovice, Platenice, Slepotice a Čeradice, ze kterých často po-
vodňová vlna nemohla odtéci. V roce 1885 bylo založeno „Vodní 
družstvo pro úpravu řeky Loučné a potoka Lodrantky v Dašicích“. 
Jeho založením bylo zahájeno období rozmachu melioračních 
a  regulačních úprav vodních toků Loučné, Lodrantek, Zminky, 
Barevny (zvané také Barvínka) a dalších potoků, odpadů a kanálů 
i  v okolí Sezemic. Zvláště významné úpravy probíhaly v  letech 
1892 až 1907.

Stavební práce u  Sezemic byly slavnostně zahájeny 2. května 
1892. V sezemickém kostele byla konána slavnostní mše, po které 
šlo k Lodrantce procesí, a pan farář Sloup zaryl první rýč. Po této 
„Záryvné slavnosti“ přišly silné deště a práce musely být odlože-
ny. K zahájení prací v původním termínu se dostavilo množství 
zapsaných dělníků, kteří však byli pro nepříznivé počasí posláni 
zpět. Ti vytrvale docházeli dále a očekávali zahájení prací. Dne 9. 
května se jich do Sezemic dostavil značný počet, a když jim bylo 
sděleno, že práce ještě nebudou zahájeny, vyslali na městský úřad 
deputaci a žádali náhradu cestovného. Nebylo jim však vyhově-
no a  situace se stala hrozivou. Městský úřad byl zabarikádován 
a dělníci vyplenili obchod Huga Poláčka (dům v místě pozdějšího 
obchodu Kovomat) a  kořalnu Samuela Ippena (v  místě pozděj-
ší výrobny kořalky pana Františka Honců, dnes zde stojí budova 
nové radnice). Teprve odpoledne, po zakročení četnictva z Pardu-
bic, byli výtržníci rozehnáni. Hned po této události byla zřízena 
v Sezemicích četnická stanice se dvěma muži, která měla původně 
zůstat pouze do ukončení regulace. Nebyla však zrušena ani poz-
ději. Po všech těchto událostech byly 12. května odpoledne práce 
na regulaci toku Lodrantky zahájeny s deseti dělníky. Jejich počet 
rychle narůstal, takže ještě v průběhu května bylo na úpravě Lod-
rantky zaměstnáno průměrně 230 lidí. Nábor dělníků byl prováděn 
částečně pomocí novinové inzerce, částečně vysíláním některého 
z dozorců do hor k „verbování part“. Nejvíce dělníků bylo od Or-
lických a Železných hor. Práce postupovaly velmi rychle. Třetího 
dne po zahájení prací byl schválen návrh, aby byl na křižovatce 
Lodrantky s náhonem u Sezemic zřízen akvadukt místo původně 
vyprojektovaného splavu se třemi stavidly. 

V  uvedeném období tak vznikla zajímavá technická památka, 
kterou je zděný akvadukt u  Sezemic. Ten dodnes převádí vodu 
Mlýnského potoka (náhonu), vybočujícího z Loučné nad stavidlo-
vým jezem, křižmo nad úrovní hladiny dnešní Zadní Lodrantky 
přitékající ze směru od Kladiny. Voda byla přes akvadukt puštěna 
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28. října 1892 a dřevěné provizorium bylo zrušeno. Pilíře akvad-
uktu, hrany oblouků a parapety jsou pískovcové a vlastní zdivo je 
z cihel. Dobové údaje uvádějí průtok akvaduktem 15,2 kubických 
metrů za vteřinu, délku akvaduktu 13,2 m, světlou šířku 6,5 m, 
hloubku 1,5 m a rozdíl hladin Zadní Lodrantky a náhonu 2,3 m. 
Voda Zadní Lodrantky protéká dvěma klenutými otvory s  rozpo-
nem 4 m a výškou ode dna 1,4 m. Stavební náklady před 130 lety 
činily bezmála šest tisíc zlatých. Denní výdělek dělníka se pohy-
boval mezi 90 a  130 krejcary a  o  zásobování dělníků se staralo 
družstvo, které zřídilo kantýnu s pokrmy a nápoji.

Časté poškozování břehů Zadní Lodrantky velkou vodou vedlo poz-
ději k projektu, jehož realizací bylo ulehčeno Zadní Lodrantce tím, že 
byla Přední Lodrantka zaústěna 550 m dlouhým průkopem přímo do 
řeky Loučné mezi Lány a Dašicemi. V dnešní době tedy potok zvaný 
Zadní Lodrantka pramení severně od Ostřetína a po 15 km se u Seze-
mic vlévá zprava do Loučné a potok Lodrantka pramení západně od 
Jaroslavi a po 15,2 km se vlévá zprava do Loučné pod Dašicemi.

Na jaře 1983 došlo k  velké povodni, ledové kry ucpaly otvo-
ry akvaduktu a poškodily břehy Zadní Lodrantky. Trasa toku pod 
akvaduktem byla rozšiřována a opevňována. Vlastní akvadukt byl 
zanesen splaveninami, prosakoval a prorůstal vegetací.

Nad Sezemickým splavem ústí z  levé strany do Loučné kanál 
Zminka. Původně Zminka ústila do Loučné pod splavem. Teprve 
v roce 1810 ji převedl mlynář nad svůj splav, což bylo při dostateč-
ném spádu zminského náhonu snadno proveditelné. Aby pozemky 
ležící v okolí nebyly zabahněny, zřídil jako odlehčovací zařízení 
malý přepadový jez a  sváděl přebytečnou vodu starým opuště-
ným korytem pod svůj splav. Pod zminský náhon položil dubové 
potrubí, kterým se odváděla voda z malokolodějských pozemků. 
Zařízení však zcela nevyhovovalo. A  tak šest let po vybudování 
akvaduktu na mlýnském náhonu v Sezemicích bylo při vodospráv-
ním řízení rozhodnuto, aby celý odpad zvaný Barevna (u Dašic) 
zaústil do vyprojektovaného odpadu od Lánů k  Malým Kolodě-

jům, Malokolodějského odpadu. Jeho voda byla podvedena pod 
Zminku zděnou shybkou a tak v období od března do června roku 
1898 vznikl již druhý akvadukt v sezemickém okolí, dnes ozna-
čovaný jako Malý akvadukt. Akvadukt na Zmince je zbudován ze 
žuly a betonu. Délkou 6 m a šířkou 3,5 m je tedy menším a o šest 
let mladším sourozencem akvaduktu na Mlýnském potoce, dnes 
označovaným jako Velký akvadukt. Stavidlem v boční stěně mohl 
sezemický mlynář navyšovat stav vody ve Zmince. 

U příležitosti padesátiletého výročí „Vodního družstva pro úpravu 
řeky Loučné a potoka Lodrantky v Dašicích“ v roce 1935 člen druž-
stva F. Tuček zaznamenal: „ Jest příkazem nám i budoucím dbáti, 
aby zbudované dílo neutrpělo úhony, naopak, aby bylo stále zdoko-
nalováno. Tím jsme povinni těm, kdož na jeho budování pracovali.“

V roce 2010 získalo Město Sezemice dotaci z Evropského fondu 
regionálního rozvoje pro realizaci akce zaměřené na zlepšování 
stavu přírody a  krajiny. Cílem projektu nazvaného Revitalizace 
mlýnského náhonu a obnova meandrů Loučné byla obnova vodo-
hospodářských funkcí mlýnského náhonu na Loučné po celé jeho 
délce toku – 1 925 m (2 096 m včetně meandrů), tj. od odbočení 
nad jezem na řece Loučné, který mnozí z nás znají pod názvem 
Sezemický nebo Kolodějský splav, k zpětnému vyústění do Loučné 
u  bývalého zdravotního střediska. V  průběhu uvedené akce byl 
opraven i akvadukt na mlýnském náhonu. Bylo vyměněno boční 
cihlové zdivo a beton dna akvaduktu, opravena izolace a dlažba. 
Byla navýšena hrana rozlivového pásma Mlynářka a zemní val na 
západní straně druhého meandru.

V posledních letech byl uprostřed města Sezemice, mezi řekou 
Loučnou a jejím náhonem s oficiálním názvem Mlýnský potok, vy-
budován sportovně relaxační park Mlynářka – krásné místo pro 
odpočinek i pro sportovní vyžití dětí i  jejich rodičů. Uvedená lo-
kalita je nejen přitažlivou přírodní oázou klidu i sportovištěm pro 
všechny generace, ale v  její těsné blízkosti se nachází technická 
památka, která stojí za zhlédnutí – Velký akvadukt. M. Balcar
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BYLINKY A ZDRAVÍBYLINKY A ZDRAVÍ
Vřes obecný

Už začátkem srpna začíná kvést krásná bylina typická pro podzim – 
vřes obecný. Je to krásný keřík, který se nachází ve světlých lesích. 
Úžasná houževnatá divoká bylinka, která svou houževnatost přenáší 
i na člověka, který ji pravidelně popíjí. Jednodušší je však mít vřes přímo 
na zahradě. Nejen že vypadá krásně, ale má skvělé léčivé účinky.
Pro léčení se používá původní druh vřesu, ne zahradní kultivary. Také 
je mu velice podobný vřesovec, který kvete na jaře. Léčivé účinky mají 
podobné, avšak vřesovec se u nás vyskytuje velmi vzácně – vřesovec 
pleťový a vřesovec čtyřřadý. Většinou roste i na chráněných místech. 
Sám o sobě je vřesovec u nás zákonem chráněná rostlina.

Co se sbírá?
Sbírá se nať s květem nebo jen květy. Květy se sbírají tak, že se rukou 
jen sdrhnou z keře, zůstane nám v dlani i pár lístků, ale to nevadí. Suší 
se a na rozdíl od jiných bylinek vydrží i více let, neztrácí účinek. Většina 
sušených bylin se doporučuje vypotřebovat do jednoho roku, pak už 
nemají tolik účinků, ale o sušeném vřesu to neplatí.

Účinky vřesu
Jaké má vřes účinky – sepíši je v bodech:
•  při problémech s močovým ústrojím – při zánětech ledvin, 

ledvinových pánviček, má dezinfekční účinek a je močopudný
•  močové kameny – rozpouští močové kaménky, je označován 

dokonce jako „drtič“ močových kamenů
•  trávicí ústrojí – reguluje trávení a působí protiprůjmově
•  dna – působí výborně proti dně, protože odplavuje z těla soli kyse-

liny močové, která dnu způsobuje
•  gynekologické problémy – působí také protizánětlivě– podá-

vá se čajová směs s kontryhelem a měsíčkem.

Pěstování vřesu
Pokud se vám nepodařilo najít vřes ve světlém lese a raději byste si jej 
pěstovali, zde jsou podmínky jaké mu vytvořit, aby se mu dařilo i u vás 
na zahradě.

Vřes potřebuje kyselejší půdu, může být i sušší, ale pozor, vyžaduje 
polostín, určitě ne přímé slunce. Pro kompaktní vzrůst jej nejpozději 
brzy na jaře částečně seřezáváme. Můžeme vlastně i v pozdním létě 
nebo na podzim, když sbíráme nať pro léčivé účely.
Pokud byste si chtěli pěstovat vřesovec, ten má na rozdíl od vřesu 
rád slunná stanoviště, mívá větší vzrůst a je i dekorativnější, protože 
má i větší květy. Pokud chceme docílit kompaktnějšího vzrůstu, tak jej 
seřezáváme v době květu (pro léčivé účely), nebo po odkvětu na jaře. 
Nikdy ne na podzim, protože v tu dobu už má nasazená květní pou-
pata na další jaro.

Jak vřes využívat pro léčebné účely
Vřes se může dlouhodobě užívat v podobě čaje i samostatně, ne déle 
než 3 měsíce, pak je doporučována zase 3 měsíční pauza. Většinou se 
však užívá ve směsích.

  

Drakiáda na pátou se blíží a my se na Vás budeme těšit, jak skauti  
ze sezemického střediska, tak i další dobrovolníci, kteří na drakiádě pomůžou. 

Co vás čeká:
•  hlavní cíl akce, bude vyrobit si svého draka a dostat ho  

do výšin. (s sebou vlastní provázek na cívce)
•  soutěž jako každý rok o nejchutnější buchtu/moučník,  

a tak prosím, nezapomeňte něco napéct a donést do 
soutěže J

•  v areálu bude ohýnek a bude možnost opéct si svého 
buřtíka

•  občerstvení v hospůdce Na Hřišti

S sebou:
•   provázek svůj na vyrobeného draka
•  kdo chce, tak buřta a věci kolem (napichováky budou na 

místě)
•  kdo se bude chtít zúčastnit soutěže, tak pár kousků buchty J 

P. S.: Samozřejmě musí foukat vítr. Pokud by bylo nedejbože 
bezvětří, či by měly padat trakaře, tak to posuneme na jiné da-
tum.
Budeme se těšit. 

Za všechny pomocníky Tomáš Dohnanský

DRAKIÁDADRAKIÁDA na pátou na pátou

Kdy a kde: 20. 11. 2022 v 14.30h v areálu TJ Spartak Sezemice.
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Děkujeme, blahopřejeme…
✽  Paní Helena Kabrhelová děkuje touto cestou starostovi města Sezemice panu Martinu Staňkovi za blahopřání  

k 87. narozeninám a členkám komise pro občanské záležitosti paní Karlové a Krejčíkové za gratulaci a předání 
daru od města.

✽ Manželé Horákovi děkují členkám komise pro občanské záležitosti za milou gratulaci a dárek ke zlaté svatbě.

✽  Děkujeme TJ Spartak Sezemice a manželům Krejčíkovým za krásný květinový dar. Upřímné a důstojné rozloučení 
s panem Klementem Barešem. Moc děkujeme Rodina Barešova

Stručné, ale jasné odpovědi. O něco výřečnější byl druhý „nová-
ček“, pan PETR VLASÁK.

Také tebe poprosím o vizitku.
Jsem sezemický rodák a jsem na to náležitě hrdý. Žiju tady už sko-
ro 50 let. Chodil jsem v Sezemicích do mateřské i základní školy. 
Od mala sportuji a jsem členem TJ Spartak Sezemice. Působím 
také v místním spolku zahrádkářů, kde zastávám funkci tajemníka. 
Od roku 2003 jsem členem ČSSD a v místní organizaci vykoná-
vám funkci místopředsedy. Jsem ženatý a mám dvě děti, Adrianu 
a Davida. Oba studují vysokou školu s ekonomickým zaměřením. 
Dříve jsem pracoval 10 let u Policie ČR, poté v oblasti financí a nyní 
jako dispečer ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. 
K mým koníčkům patří především rybaření a společenský tanec. 
S manželkou jsme členy tanečního klubu Přešlap, se kterým i vy-
stupujeme. Rekreačně také hraju fotbal, v zimě lyžuju a mám rád 
procházky v přírodě s naší fenkou Jessie. V Sezemicích mám mno-
ho přátel a kamarádů, se kterými rád posedím u pivka nebo při 
grilování a probírám mimo jiné i život v našem městě.

Proč ses ty rozhodl vrátit do komunální politiky?
Komunální politika mě zajímá už mnoho let. Jako člověk, kterému 
není jeho rodné město lhostejné, se chci aktivně podílet na jeho 
budování a rozvoji. Nestačí mi jen vést hovory o tom, co je potřeba 
udělat lépe a kritizovat to, co se občas nepovede, ale chci se na 
řešení problémů a nových nápadech přímo podílet. V zastupitel-
stvu jsem pracoval už v letech 2014–2018. Mám z této doby mno-
ho zkušeností, které bych chtěl využít i v tomto funkčním období. 
V posledních letech se Sezemice hodně rozrůstají a věcí, které je 
třeba řešit, přibývá.

Ty máš oblast, na kterou by ses rád zaměřil?
Chci se zaměřit na oblast sportu, zejména budování a údržbu 
sportovišť, výstavbu a opravy chodníků a místních komunikací 
a péči o zeleň a zkrášlování parku Mlynářka. Vzhledem k tomu, 
že mi vadí přibývající vraky vozidel odstavené v ulicích města, rád 
bych se v tomto směru angažoval. Z legislativního hlediska není 
jednoduché tyto vraky odstranit, ale musíme si s tímto nešvarem 
konečně poradit.

Tak to říkají staronoví zastupitelé a já jim přeji hodně úspěchů v jejich 
práci.
Osobně jsem již zaslechla mnoho hodnocení výsledků letošních 
voleb do zastupitelstva. Někdo je spokojený, někdo zklamaný. Mě 
osobně nejvíce mrzí, že přes 51 % našich spoluobčanů nezajímá, 
co se v jejich městě bude dít. Možná proto, že jsem „husákovo“ dítě, 
pro mě znamená právo jít volit, vyjádřit svůj názor a moci si vybrat 
své zastupitele určitou výsadu. Kritizovat je jednoduché a mnoho lidí 
má pocit, že ví, jak by věci řešili lépe, ale kolik z nich čte zprávy ze 
zastupitelstva, nebo se na něm bylo osobně podívat? Kolik z nich 
skutečně zajímá dění v místě, kde žijí? Bohužel jen 49 %. Jsou to ti, 
co přišli k volbám, a já jim za to děkuji, ať už dali svůj hlas komukoliv. 

Petra Procházková

PĚT OTÁZEK PRO…PĚT OTÁZEK PRO…

V minulých číslech jsem Vám představovala jednotlivé zastupitele 
Sezemic a přisloučených obcí. V letošních komunálních volbách 
jste svými hlasy rozhodli o novém zastupitelstvu. Po čtyřech letech 
práce bude v zastupitelstvu pokračovat 13 z 15 zastupitelů a to je 
myslím sama o sobě vizitka toho, jak byli občané s prací zastupi-
telstva v minulém funkčním období spokojeni. Abychom tedy měli 
informace o všech členech nového zastupitelstva, představím Vám 
dva „nováčky“, pro které ale práce v zastupitelstvu není nezná-
mou. Stručně na mé otázky odpovídá pan BŘETISLAV ČERNÝ:

Pro ty, kteří tě neznají, tě poprosím o krátkou vizitku.
V Sezemicích žiji od svých 27 let, kdy jsem se do Sezemic přistě-
hoval s rodinou z Pardubic. Jsem otcem dvou dcer, na které jsem 
patřičně hrdý. V Sezemicích také působím jako dobrovolný hasič, 
proto jste mě mohli potkat na různých akcí, kterých se dobrovolní 
hasiči účastní.

Proč ses rozhodl vrátit do komunální politiky?
Jak správně říkáš, do komunální politiky se vracím, a to hlavně 
díky hlasům našich voličů. Hlavním důvodem je to, že stále sledu-
ji dění v Sezemicích a není mně rozhodně lhostejné. Také právě 
proto, že jsem již v zastupitelstvu města Sezemice působil v letech 
2014–2018, vím, co tato práce obnáší a budu se snažit zodpo-
vědně vykonávat tuto funkci, tak jako tomu bylo i v mém minulém 
funkčním období.

Práce v zastupitelstvu má mnoho oblastí. Na kterou se 
chceš zaměřit ty?
Nechtěl bych se zaměřit vyloženě jen na jednu oblast. Práce pro 
naše město a jeho přisloučené obce je všestranná. Mimo jiné bych 
chtěl více zviditelnit tak potřebnou a záslužnou práci našich hasi-
čů, zaměřil bych se i na nábor mladých hasičů a jejich podporu, 
aby setrvali jako dobrovolní hasiči i v dospělosti. S problematikou 
ubývajících (stárnoucích) dospělých členů jednotky sboru dobro-
volných hasičů se potýkáme právě nyní.

BřetislavBřetislav
ČernýČerný

PetrPetr
VlasákVlasák
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE

DUŠIČKY – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 2. LISTOPADU 

PROŽIJME ADVENT I VÁNOCE DUCHOVNĚ

Památka věrných zesnulých nás může vést k nejrůznějšímu pře-
mítání, které by nemělo být jen smutné. To, že se nám po našich 
drahých zesnulých stýská, není nic divného. Mnohdy vůči nim 
cítíme nějaké dluhy. Ale to první, co bychom mohli a měli uplat-
nit při vzpomínce na ty, kdo nás předešli na věčnost, je vděčnost 
jim i vděčnost za ně. Obdarovali nás mnohým, co si neseme v na-
šich životech jako bohatství. A oni sami byli pro nás v mnohém 
obdarováním Božím. Bůh nám jejich prostřednictvím ledacos 
dal. Je dobré poděkovat za všechny tyto dary jim i Bohu. Tyto dny 
může prozářit křesťanská naděje – naděje ve vzkříšení, jež zcela 
mění pohled na život i na smrt. Každá svíčka na hřbitově nebo 
v domácnosti nám může zpřítomnit světlo paškálu - velikonoční 
svíce, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, sym-
bolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není pa-
mátka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je 
ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti. V úterý 
1. 11. v 17 hodin bude sloužena mše v hřbitovní kapli Nenebe-
vzetí Panny Marie s průvodem na hřbitov a modlitbou za naše 
drahé zemřelé. Ve středu 2. 11.v 18 hodin bude bohoslužba na 
památku věrných zemřelých v kostele Nejsvětější Trojice.

Co je to vlastně Advent? Na to lze odpovědět různě. V civilním ži-
votě ho mnozí vnímají jako synonymum pro stres či hektičnost 
a duchovní stránka se jakoby vytrácí. Latinské slovo Adventus 
znamená příchod a v křesťanství je tím myšlen příchod Ježíše 
Krista. Každoročním prožíváním Adventu oživují křesťané očeká-
vání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod 
Mesiáše – Spasitele. 
Adventní doba není jen časem nákupů vánočních dárků. Má pře-
devším svůj duchovní obsah. Vyzývá nás k setkávání s Kristem 
v našem každodenním životě. Přijmout výzvu Adventu zname-
ná vycházet Bohu v ústrety, obracet se k němu, smířit se s ním 
a i s těmi, kdo jsou kolem nás. Znamená to také odhazovat vše-
možnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho ces-
tách... V kostelích a ve svých domovech po čtyři neděle postupně 
zapalujeme svíce na adventním věnci. Světla od neděle k neděli 
přibývá. Toto světlo symbolizuje Světlo, které každému člověku 
daroval Bůh: Ježíše Krista. Ježíš praví: „Já jsem světlo světa. Kdo 
mne následuje, nebude chodit v temnotách...“
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se 
do tohoto ale pouštějí s přílišnou okázalostí a perfekcionismem. 
Udělejme méně cukroví a mějme víc času zastavit se, zamyslet 
i radovat a hlavně – být spolu. Vánoce potřebují i přípravu srdce 
– i v našem vlastním srdci je potřeba uklidit a přichystat místo 
pro příchod a spočinutí Páně. Pak přijde i tichá radost a pokoj.

První neděle adventní, kterou začíná nový církevní rok, připadá 
letos na 27. 11.

S využitím textů na www.pastorace.cz  
Blanka Scholleová 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2022 
Slavnost Ježíše Krista Krále se slaví poslední neděli liturgické-
ho roku. Připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchova-
nost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. 
Skutečnost Krista, vládce nebe a země, je pro člověka zdrojem 
naděje: lidské struktury plné zloby, intrik a nespravedlnosti pře-
vyšuje někdo, kdo na nás pohlíží s láskou. Je Králem - jediným, 

kterého se nemusíme obávat a kterému můžeme důvěřovat. Je-
dině s ním může náš život dojít proměny a naplnění. Na slav-
nost Krista Krále 20. 11. i po všechny adventní neděle budou mše 
v kostele Nejsvětější Trojice v 9.30 hodin. 

S využitím textů Aleše Opatrného a Tomáše Špidlíka  
z www.pastorace.cz Pavla Marešová 
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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.

 nemusí být vyučen v oboru
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Sport Sport pro všechny
Sportovně střelecký klub Sezemice
Čas letošních prázdnin a dovolených nenávratně skončil a na střelnici 
se vracíme do zajetých kolejí.
Prvním zářijovým víkendem jsme v Plzni uzavřeli finálovými koly: Český 
pohár – kontrolní závody reprezentace a Český pohár mládeže. V něm 
se výsledkově zadařilo M. Müllerové. V disciplíně VzPu40 ran – do-
rostenky obsadila druhou příčku ve výsledkové tabulce a v polohovém 
závodě SM 3x20 ran příčku desátou. 
O víkendu 17. 9.–18. 9. 2022 naše cesta zamířila na hradeckou střel-
nici, kde se pořádal závod „Grand Prix Hradec Králové 2022“. 
V sobotním klání se M. Müllerové podařilo obsadit slušnou 2. příčku 
a S. Kišákové 3. příčku výsledkové tabulky. Další naši závodníci se 
umístili: F. Jozíf pátý, M. Kohout šestý, M. Svobodová sedmá, D. Vále-
ková osmá, devátý J. Puhlovský a J. Čech uzavíral výsledkovou listinu. 
V neděli se závodilo v polohové disciplíně, SM 3x20 ran. Zde si J. Puh-
lovský vystřílel druhé místo, M. Müllerová páté, M. Svobodová šesté 
a F. Jozíf s M. Kohoutem jedenácté a devatenácté. 
Svátek pro všechny sportovní střelce „Mistrovství ČR 2022 kulových 
disciplín“. Od pátku 23. 9. do neděle 25. 9. 2022 se sjeli na plzeňskou 
střelnici závodnici z celé republiky, aby si na palebných čárách vzájem-
ně poměřili své síly. V pátek si mužskou kategorii odstříleli J. Puhlovský 
a J. Novák. Ten si za svůj výkon zajistil slušně 12. místo. V sobotu se 
v polohovém závodě dařilo J. Puhlovskému. V základním závodě si 
vystřílel osmé postupové místo do finálového souboje. A v něm i na 
8. místě skončil. V ženách se umístila S. Kišáková na třináctém místě. 
V dorostenkách si nejlépe v polohové disciplíně vedla M. Müllerová. 
Dodatečně znovu gratulujeme ke skvělému čtvrtému místu. Bohužel 
se vůbec nedařilo F. Jozífovi, M. Brettovi i M. Svobodové. Je velká 
škoda, že se ani v neděli dorostenecké kategorii nedařilo. Ať se všich-
ni snažili sebevíc, soupeři je zcela převálcovali. I to se někdy stává,  
ale jede se dál. 

Mnoho z vás, kdo navštěvujete sportovní areál Spartaku Sezemi-
ce, jste již dlouho volali po nové zastřešené tribuně. Stará tribuna 
již nevyhovovala z důvodů bezpečnosti provozu, a proto se začaly 
shánět peníze na tribunu novou.
Za finanční podpory Pardubického kraje, Národní sportovní agen-
tury, města Sezemice, firmy MIROS Pardubice a.s., firmy ENESA 
a.s. se podařilo zajistit dostatečně velký obnos peněz, aby bylo 
možné novou tribunu objednat. 
Na základě výběru dodavatele výrobu a montáž tribuny získala fir-
ma MTB Group Bargiel & Mrózek s.r.o. z Českého Těšína. Sami 
jsme si provedli demontáž staré tribuny, výkopové práce a násled-
ně betonovou desku, na kterou byla nová tribuna namontována.
Nová tribuna je již v provozu a slouží nejen při zápasech fotba-
lu mužů, dorostu a žáků, ale i při pořádání dalších akcí. Hojně je 
využívána hlavně pro rodiče našich nejmenších při jejich tréninku. 
A těch malých je v současnosti opravdu obrovské množství. Přijďte 
se do areálu Spartaku někdy podívat.

Ladislav Kubizňák, 
člen výboru TJ Spartak Sezemice

TJ SPARTAK SEZEMICE
MÁ NOVOU KRYTOU TRIBUNU

Posledním pistolovým závodem „Sezemický podzim“ ukončujeme 
venkovní kulové disciplíny 
a přesouváme se do vnitřních prostorů. Jsme velice potěšeni, že se 
nám po prázdninách vrátily děti na středeční tréninky (disciplína vleže). 
Zároveň jsme přivítali do svých řad i nové adepty střeleckého sportu. 
Přejeme jim, aby se všem u nás líbilo. 
A teď ještě malá zmínka o našem předsedovi klubu Jakubu Nováko-
vi. Samozřejmě že nezahálí! Snaží se vést náš klub k všeobecné spo-
kojenosti, hlavně trénuje mládež, pořádá a zúčastňuje se závodů, ale 
především trénuje i sám sebe. Oblíbená jeho disciplína je střelba ze 
sportovní kuše. V srpnu
reprezentoval naši republiku ve Švýcarsku na Světovém poháru, kde 
získal 13. a 15. místo. O měsíc později v září absolvoval závody Svě-
tového poháru ve Štrasburku a Francii. Zde obsadil 13. a 14. místo. 
V obou případech byl Jakub i vedoucím české výpravy. 
Chtěli bychom se také zmínit o naší odchovankyni Adélce Zrůstové. 
Studuje v Plzni sportovní gymnasium se zaměřením sportovní střelba. 
Za své výtečné výkony byla zařazena do juniorské reprezentace. Dobře 
reprezentuje naši republiku doma i v zahraničí. Na konci září se zúčast-
nila soustředění ve Francii. V Polsku zazářila na Mistrovství Evropy, 
kde si v disciplíně MIX vystřílela nádhernou stříbrnou medaili. Začátkem 
října odjela s českou výpravou do Egypta na Mistrovství světa. Pře-
jeme jí, aby se jí štěstíčko stále drželo a motivace uspět byla stále větší 
a větší.

L. Čiháková
ČSS, z.s. SSK Sezemice

Rozpis cvičení v roce 2022/2023 pro veřejnost
ODDÍL DEN HODINA
rodiče a děti 1,5–3 roky středa 10.40–11.25 hod.

rodiče a děti 3–6 let čtvrtek 17.00–18.00 hod.

dívky 6–15 let
pondělí 17.00–18.30 hod.

čtvrtek 17.00–18.00 hod.

chlapci 6–15 let pátek 17.00–18.30 hod.

relaxační cvičení úterý a pátek 17.00–18.00 hod.

zdravotní cvičení úterý 19.00–20.00 hod.

ženy
pondělí 18.30–19.30 hod.

středa 19.30–20.30 hod.

karate rodiče a děti středa 18.00–19.30 hod.

karate dospělí čtvrtek 19.30–20.30 hod.

muži úterý a pátek 20.00–21.00 hod.

taneční aerobik  
pro pokročilé dívky

pátek 19.00–20.00 hod.

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice
Více informací na tel. č.: 728 439 895
Web: spvsezemice.webnode.cz
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Kanoistický klub Prosport Sezemice
Kanoistická sezóna je pomalu u konce, závodníci Prosportu Sezemice 
již mají všechny letošní závody za sebou a mohou se začít naplno vě-
novat zimní přípravě. 
V Ostrožské Nové Vsi se poslední srpnový víkend uskutečnilo za účasti 
350 pádlujících z Moravy, Čech, Slovenska, Polska, Lotyšska a Bulhar-
ska XXX. Mezinárodní Mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice 
Slovácká pětistovka. V sobotu se závodilo na trati 500 m, neděle byla 
ve znamení sprintu na 200 m. Benjamínci závodili také na trati 2 km. 
Velkým zpestřením byl česko-slovenský souboj sedmikánoí, který na-
konec skončil nerozhodně. Pětistovku totiž vyhrála česká loď, sprint 
pak loď slovenská. Posádku české C7 doplnil i sezemický závodník 
Hani Al-Robai. Závodů se zúčastnil užší výběr závodníků. Nejúspěš-
nější v zisku medailí byl Hani Al-Robai, který si dovezl 4 zlaté medaile 
(C2 500 m, 200 m, C1 200 m, C7 500 m) a jednu stříbrnou (C1 500 m). 
Matyáš Krejčí získal 2 stříbrné (MC1 200 m a 2 km) a na deblu spolu 
s Markem Půlpánem vybojovali na 500m zlato. Matyáš Mohaupt 
si domů odvezl celkem 3 bronzy (C1 500 m,200 m a C2 200 m). Vik-
tor Mohaupt obsadil třetí místo na trati MK1 200 m a na deblu spolu 
s Vítkem Krejčím získali na pětistovce zlato. Vítek pak ještě přidal  
2 stříbra ze singlu na 200 m a 2 km. Velký obdiv zaslouží také náš trenér 
a závodník v jedné osobě Martin Mohaupt – Špek, který spolu se 
závodníkem z Bulharska získal 2 stříbrné medaile. (C2 200 a 500 m). 
Sestavu závodníků doplnily také sestry Eliška a Anička Malé, které 
podaly pěkné výkony. Celkem si závodníci domů odvezli 6 zlatých me-
dailí, 7 stříbrných a 4 bronzové.

Pétanque klub PK Sezemice ve spolupráci s městem Sezemice 
uspořádal dne 24. 9. 2022 již 8. ročník pétanque turnaje o po-
hár starosty města Sezemice, který se odehrál v parku Mlynářka. 
V dopoledních hodinách se odehrál turnaj kategorie JUNIOR, tedy 
do 12 let. Na stupních vítězů to vypadalo takto: 
1. místo – Krejčík Štěpán, Krejčíková Amálie
2. místo – Brandýský Jakub, Brandýská Kateřina
3. místo – Lingrová Tereza, Dostálová Tereza
V odpoledních hodinách se odehrál turnaj kategorie OPEN, tedy 
od 13 let. Z vítězství a zisku putovního poháru starosty města Se-
zemice se nakonec radovala bratrská dvojice Josef a Martin Be-
ránkovi. Na stupních vítězů to vypadalo takto:
1. místo – Beránek Josef, Beránek Martin
2. místo – Karel Tomáš, Chmelík Ondřej
3. místo – Chocholouš Ondřej, Chocholoušová Martina
Na závěr bychom chtěli poděkovat hospodě Na Hřišti za zázemí 
a občerstvení. Dále děkujeme všem zúčastněným a budeme se 
těšit opět za rok na 9. ročníku Pétanque turnaje o pohár starosty 
města Sezemice.

Za PK Sezemice Ondřej Chocholouš

Prosport Sezemice slaví úspěchy také na mezinárodním poli. Na Mis-
trovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Maďarském Sze-
gedu nás reprezentoval junior Adam Rudolf. Na kilometrové trati ob-
sadil ve velkém finále 6. místo, na pětistovce místo sedmé. Obrovský 
úspěch pak zaznamenal na trati 5km, kde se mu podařilo vybojovat 
úžasnou stříbrnou medaili. Regatu Olympijských nadějí tentokrát 
hostila Bratislava. Náš klub zde reprezentoval Adam Hrádek, kterému 
se podařilo s posádkou čtyřkanoe (spolu s Šimonem Pinkasem, Zbyň-
kem Ptákem a Filipem Šafaříkem) vybojovat na dvousetmetrové trati 
stříbro. Oběma borcům moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších 
sportovních úspěchů!
První zářijový víkend proběhl v tradičním Černožicko – Kunětickém du-
chu. V sobotu se na domácí vodě v Kuněticích konal XXV. Pohár Se-
zemic. Pěkné počasí přilákalo závodníky z 25 oddílů z celé republiky. 
Závodilo se v tradičních (200 m, 500 m, 2000 m a 5000 m) i netra-
dičních disciplínách (K2 mix, K2 rodinné, C2 mix a rodinné). Zároveň 
se letos konal již 8. ročník memoriálu Venci Pádla Dolejše, bývalého 
trenéra, který se nesmazatelně zapsal do historie našeho klubu. Náš 
oddíl reprezentovali nejen aktivní členové, ale na závodní kariéru si za-
vzpomínalo i několik bývalých členů. Celkem se podařilo získat neu-
věřitelných 33 medailí (8 zlatých, 14 stříbrných, 11 bronzových) a zá-
roveň obsadit druhé místo v pořadí oddílů. Zlaté medaile vybojovali 
Vítek Krejčí, Matěj Suchý, Martin Mohaupt, Vojta Burda, Adam 
Hrádek, Hani Al-Robai. Pro stříbro si dopádlovali: Matyáš Krejčí, 
Sabina Doktorová, Vítek Krejčí, Viktor Mohaupt, Matěj Suchý, 
Martin Mohaupt, Vojta Burda, Adam Hrádek, Hani Al-Robai, 
Eliška Dvořáková. Bronz získali: Matyáš Krejčí, Marek Půlpán, 

Michal Hovorka, Jakub Pavlis, Hani Al-Robai, Matyáš Mohaupt, 
Honzík Moravec. V neděli 4.9. se pak konal již 50. ročník Černožic-
kého kilometru. Závody probíhaly na tratích 200 m, 500 m a 1000 m. 
Mladší závodníci soupeřili také na trati dlouhé 2000 m. Celkově se nám 
i s výrazně menší výpravou závodníků dařilo – vybojovali jsme 2 zlaté,  
5 stříbrných a 5 bronzových medailí. Závody v Černožicích završily sou-
boj o Labsko-Orlický pohár, ve kterém jsme letos získali pěkné 4. místo.
Poslední závod Českého poháru mládeže a Mistrovství ČR oddílů 
v tomto roce se konal v Týně nad Vltavou.V sobotu 24. září byly na pro-
gramu především singlové kategorie, neděle patřila deblovým závodům. 
Nejmladší závodníci se představili na tříkilometrové trati, ostatní starto-
vali na pěti kilometrech s dvěma okruhy. Celkem se podařilo získat 2 
zlaté medaile (Hani Al-Robai, Vítek Krejčí), 2 stříbrné (Hani Al-Robai, 
C2 Matyáš Krejčí a Marek Půlpán) a 2 bronzové medaile (Matyáš 
Krejčí, C2 Jakub Pavlis a Matěj Suchý). Následně byly po posledním 
pohárovém závodě zveřejněny žebříčky sportovního centra mládeže pro 
následující rok. Do druhého kola výběru se nominovali 3 členové našeho 
klubu – Hani Al-Robai, Adam Hrádek a Matěj Suchý.
Nyní již pomalu začíná období zejména tzv. suché přípravy, kdy budou 
dominovat tréninky běžecké, plavecké a posilovací. Na konci října zá-
vodníky čeká podzimní běžecké soustředění na Bradle, v lednu pak 
běžkařské soustředění na Horních Mísečkách.
Na závěr bychom rádi pozvali všechny příznivce kanoistiky na tradiční 
Zavírání vody, které se uskuteční v sobotu 12. listopadu od 19. hodin 
na loděnici v Lukovně. Nebude chybět raut a bohatá tombola. K tanci 
a poslechu zahraje kapela Medvědi. 

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Rosteme, a tak do našich týmů hledáme 
nové kolegy!

O své kolegy se staráme! 
Letos jsme valorizovali mzdy o 7 %!

Kontaktujte nás na: 
personal.ejh@junker.cz nebo +420 778 400 462 

www.junker-group.com

 SERVISNÍ TECHNIKY 

 STROJNÍ ZÁMEČNÍKY

 OBRÁBĚČE KOVŮ (nástrojaře, frézaře, 
soustružníky, brusiče,…)

 ABSOLVENTY do TRAINEE PROGRAMU 
MECHATRONIK PRAKTIKANT

WWW.BROUSIM.CZ

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKUHUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v sobotu 5. listopadu 2022 od 7.30 do 14.00 hodin
v kulturním sále, Husovo náměstí 790, Sezemice

SBÍRKA:
•  oblečení letního a zimního – dětského, dámského, 

pánského 
(pouze čistého a neroztrhaného)

•  lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek
•  peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
•  domácích potřeb – nádobí bílého, černého, skleniček 

(pouze nepoškozené)
•  hraček (pouze funkčních)

Bližší informace podá paní Karlová, telefon 607 757 432

Hledám dům nebo byt 
ke koupi  
ve vesnici Veská.

Kontakt:  
olinaju@email.cz 
Tel. 00420 605 192 442


