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Vánoční koncert

Bohuše Matuše
Sezemice

Majestátní stromy
u Pohránovského rybníka
Počasí za okny je poslední dobou takové prapodivné. Chvíli mrzne, chvíli zase teploty vyskakují
na listopad a prosinec nezvykle vysoko. Chvíli
nám pod nohama praská led a jindy se kloužeme po blátě. Každopádně atť tak, či onak, příroda volá po procházkách a stojí za to si třeba
neděli zpříjemnit malým výletem. A který kout
našeho regionu bychom Vám rádi představili
tentokrát?

www.sezemice.cz

s obřími dutinami, které lemují hráz samotnou. Tito stromoví velikáni, jejichž úctyhodný věk se těžko odhaduje,
vzbuzují opravdový respekt. Pokud však nezůstanete stát
hned za Doubravicemi, žlutá turistická stezka vás provede
dále zimní přírodou do Stéblové a odtud se můžete přes
Hrobice okolo další přírodní rezervace Baroch dostat až
na Kuňku. Ale to je opravdu již výlet na celý den, nebo
na kolo. Pokud ale máte jen krátkou chvilku a toužíte po
klidu v lůně přírody, zastavte se u Pohránovského rybníka a odtud to stočte třeba jen do Srchu. I tak budete mít
v nohách okolo 6 km.
Projekt: Venkov 21. století
Když už jsme v předchozím článku vyrazili do přírody, tak
se chceme zmínit ještě o jednom projektu, který je úspěšně
v běhu. Projekt, kterého se účastníme, se jmenuje Venkov 21. století a jedná se o projekt spolupráce s dalšími
dvěma MAS – Železnohorským regionem a Pošumavím
v rámci Programu rozvoje venkova. Jeho cílem je vybudování 2 infopointů (Staré Ždánice, Sezemice). Jedná se
o přístřešky či spíše altánky pro cyklisty a turisty, kde bude
ve formě QR kódu dostupná interaktivní webová aplikace
s databází nedalekých turistických cílů. Takže si tu budete
moci nabít mobil, něco se dozvědět o místním kraji a ještě
si natáhnout nohy.

2.12. Rozsvěcení vánočního stromku
v Opatovicích

PF 2019
www.opatovicenadlabem.cz

Velmi zajímavá lokalita se rozprostírá za pardubickými
Doubravicemi a je jím okolí Pohránovského rybníka. Po
jeho hrázích Vás provede žlutá turistická značka. Okolo
Pohránovského rybníka žije velké množství zajímavých
druhů rostlin a živočichů, avšak nejzajímavější je asi pro
návštěvníka procházka po zmíněných hrázích. Les v jejich
okolí je především listnatý, tedy v současné době holý
a díky tomu je vidět do daleka a máte šanci i přehlédnout
celou plochu, na níž se rybník rozprostírá. Největší zážitek
však skýtá pohled na obrovské rozeklané listnáče, mnohdy
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