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180 let od povýšení
Sezemic na město
V době nejstarší zachované písemné zprávy o Sezemicích, která pochází
z roku 1227, byly Sezemice vsí. O několik století později, za držení Pernštejnů, byly Sezemice již městečkem, v jehož čele stál rychtář a konšelé.
V polovině šestnáctého století mělo městečko Sezemice svoji radnici
i vlastní znak. Podle nových nařízení byl v roce 1796 postaven
do čela obce purkmistr, vedle kterého úřadoval zkoušený
radní s právnickým vzděláním a dva nezkoušení radní.
Od tohoto roku získaly Sezemice i vymezenou soudní
pravomoc a sezemičtí občané byli místo dřívějšího
označení sousedé nazýváni měšťany.
Přes velké útrapy, které obyvatele Sezemic
v první třetině devatenáctého století
sužovaly (hlad, cholera, přírodní
pohromy, požáry), usilovalo vedení městečka o posílení jeho
významu v rámci tehdejšího
chrudimského kraje. Jejich
úsilí bylo korunováno dekretem zemského gubernia
v Praze č. 7248, kterým bylo
dosavadní městečko povýšeno na město a postaveno
na roveň měst rakousko-uherské monarchie. Stalo se
tak 13. února 1834 za purkmistra Josefa Pánka. O této
významné události byl vyrozuměn magistrát výnosem
krajského úřadu v Chrudimi
č. 2647 z 8. března 1834.
Povýšení na město převzali
Sezemičtí již v nové radnici,
později opatřené věžičkou
s hodinami, postavené nad
bývalou obecní spilkou
po požáru radnice staré (1832).
Pýchu sezemických měšťanů na svou radnici s orlojem a věží oslavil český spisovatel a zkoušený radní v Sezemicích Jan Vladimír Pelikán
ve své básni sepsané při příležitosti vyzdvižení radniční věže.
V této době měly Sezemice okolo jednoho a půl tisíce obyvatel a na 200 stavení.
Městem byly Sezemice nepřetržitě až do nového politicko-správního uspořádání v roce 1960, kdy se na čas staly vsí řízenou místním národním
výborem, aby se opět od roku 1978 staly městem řízeným městským národním výborem.
22. dubna roku 2004, právě před deseti lety, byla v Sezemicích slavnostně uvedena do užívání nová radnice s víceúčelovým sálem. Ta byla
projektována tak, aby byla uchována možnost vzájemné koexistence obou budov, staré historické radnice i nové radnice splňující požadavky
moderní doby.
M. Balcar
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Zprávy z radnice
Možnost zvýšení rozpočtu i kvality života v Sezemicích
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o způsobu financování měst
a obcí a o možnosti některých občanů zvýšit rozpočet města a tím následně zlepšit vzhled města včetně přisloučených obcí a zároveň zlepšit kvalitu
života občanů Sezemic.
Téměř každého po přečtení této věty napadne, jak já, občan, mohu zlepšit financování města, když je financováno převážně ze státního rozpočtu.
To je nějaká hloupost.
Na začátku je dobré připomenout, z čeho je vytvářen rozpočet města, že
přibližně tři čtvrtiny rozpočtu města jsou tvořeny daňovými příjmy, zbytek
je z příjmů za služby, z pronájmu, z kapitálových příjmů atd.
Daňové příjmy obsahují příjmy z daně fyzických osob a právnických osob,
daně z přidané hodnoty, z kapitálových výnosů, atd., dále jim říkejme
vlastní daně a různé poplatky, odvody. Výše vlastních daní je stanovena na základě tzv. rozpočtového určení daní, které se vypočítává podle
počtu obyvatel přihlášených v příslušné obci. Město Sezemice pro rok
2014 předpokládá na základě rozpočtového určení daní příjem ve výši
35,2 mil. Kč, tj. 9 805 Kč na obyvatele. Sezemice a přisloučené obce
měly k 1. 1. 2014 3587 přihlášených obyvatel a ve slově přihlášených
respektive nepřihlášených je možno vidět další zdroj financí pro město.
Dle našich odhadů žije v Sezemicích a přisloučených obcích 10 až 15 % občanů, kteří zde trvale bydlí, produkují odpadky, ale nejsou zde trvale přihlášeni k pobytu. Jsem si vědom toho, že mohou být různé důvody, proč
se nemohou nebo nechtějí nechat přihlásit k trvalému pobytu v Sezemicích, ale přesto bych rád požádal všechny občany, kteří se mohou přihlásit
k trvalému pobytu, aby tak učinili.
Pro úplnost dodávám, že ročně takto město přichází minimálně o 3,5
mil. Kč, tj. za 10 let o 35 mil. Kč, což by spolu se stávajícími zdroji umožnilo mít zrekonstruované komunikace, nové chodníky, veřejné osvětlení
a další věci, prostě Sezemice by mohly být „skoro zlaté“.
Vlastimil Plecháček, místostarosta města

SETKÁNÍ S OBČANY
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce 2014 budou pokračovat setkání občanů přisloučených
obcí se zástupci samosprávy a městského úřadu.
Zhodnotíme, které požadavky Vás občanů byly splněny a jak se vyvíjejí
ostatní úkoly, které vyplynuly z naší předcházející schůzky.
Setkání s občany se uskuteční vždy od 18.00 hodin
18. března – Kladina – obecní dům
19. března – Velké Koloděje – hospoda U Pařízků
20. března – Veská – obecní restaurace
25. března – Lukovna – restaurace Prosportu
26. března – Počaply – restaurace U Kapličky
27. března – Dražkov – obecní dům
O probíhajících setkáních budeme ještě informovat občany rozvěšením plakátů v dostatečném časovém předstihu, kde může dojít ještě
k případnému upřesnění času a místa konání setkání občanů.
Na setkání s Vámi se těší Martin Staněk, starosta města
a kolektiv spolupracovníků
Vítání občánků
V souladu s ustanovením § 4, písm. l), n) a § 5 odst. 1, písm. f) a odst. 4
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné provádět
vítání občánků z iniciativy městského úřadu. Iniciativa musí vycházet ze
strany rodičů dítěte.
Podrobné informace je možné získat na matrice Městského úřadu Sezemice, číslo telefonu 466 741 017.
Komise pro občanské záležitosti

Narozeníček
Srpen 2013: Marsel Filipi
Říjen 2013: Oliver Újezdský, Michael Ben
Listopad 2013: Anna Čechová, Šimon Řezanina,
Anežka Nováková
Prosinec 2013: Ema Spěšná
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.
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Informace pro seniory – zlevněné jízdné v autobusech
V rámci programu Integrované regionální dopravy (dále IREDO) mohou
senioři, kteří dosáhli 70 let, využívat slevu na jízdném ve výši 50% v autobusech společností ARRIVA Transport a ICOM Transport (dříve Veolia,
ČSAD, atd.) na základě využití bezkontaktní čipové karty (dále BČK karta).
BČK kartu lze získat na kontaktních místech IREDA za cenu 150 Kč na základě vyplněné žádosti a fotografie o velikosti 35 x 45 mm. Doba platnosti
BČK karty je 6 let.
Formulář žádosti lze získat na kontaktních místech IREDO nebo prostřednictvím internetu na www.oredo.cz. Žádost lze podat též elektronicky.
Nejbližší kontaktní místa IREDO:
– pokladna na nádraží v Pardubicích označená „prodej karet IREDO“
(v současnosti pokladna č. 4)
– autobusové nádraží Holice, Bratří Čapků 951
– budova OREDO v Hradci Králové, Nerudova 104
BČK karta je připravena k vydání přibližně 2 týdny od podání žádosti.
Možnost použití BČK karty je podmíněno tzv. nabitím karty, tj. vyšší částkou peněz na kartě než je cena jízdného. Dobíjení BČK karet se provádí
na kontaktních místech IREDA, pokladnách ČD a v autobusech společností ARRIVA Transport a ICOM Transport.
Nejnižší možná částka na dobití BČK karty je 50 Kč.
Bližší informace lze najít na www.oredo.cz.
Pro úplnost doplňuji, že OREDO je společnost založená Královehradeckým
a Pardubickým krajem na organizování integrovaného dopravního systému IREDO.
Vlastimil Plecháček, místostarosta města

Městská policie
Vážení spoluobčané,
Městská policie Sezemice předkládá radě města Sezemic zprávu o činnosti za rok 2013, která bude později zveřejněna na našich webových stránkách. S předstihem si vás dovolím informovat o některých podstatných
věcech. Snad tou nejdůležitější je fakt, že strážníci jsou i v tak početně
malém sboru k Vašim službám 24 hodin denně po celý rok. V případě, že
nezastihnete strážníky na úřadovně městské policie, je buď hlídka v terénu nebo v režimu dosahu a na telefonickou žádost o pomoc bude reagovat okamžitě.
Již druhým rokem vídáte v Sezemicích a dalších obsluhovaných obcích
stále ještě relativně novou Škodu Octavii. Je nutno říci, že vybavení, se
kterým se mnozí z Vás mohli seznámit v rámci některých veřejných akcí,
se v mnoha případech osvědčilo ve výkonu služby, a to jak zdravotnické
vybavení, tak třeba kamerový systém naistalovaný ve vozidle. Pro efektivní
využití těchto prostředků je třeba teoretických, ale zejména praktických
znalostí a dovedností. Pro jejich získání absolvovali tři strážníci certifikovaný intenzivní kurz v poskytování záchranných technik při život ohrožujících stavech zakončených teoretickou a praktickou zkouškou.
Z hlediska organizace služby je znovu důraz kladen především na bezpečnost dětí při cestě do školy a ochranu veřejného pořádku či majetku.
Při síle provozu vozidel projíždějících každodenně přes Sezemice se problematika dopravy strážníkům nemůže vyhnout. I přesto je naší snahou
plnit primárně úkoly v oblasti veřejného pořádku a z celkového počtu
téměř čtyř a půl tisíce odsloužených hodin bylo měření rychlosti věnováno
necelých pět procent.
Závěrem si Vás dovoluji ubezpečit, že městská policie je tu pro řešení
Vašich problémů a za jakýkoliv podnět ke zkvalitnění naší práce ve Váš
prospěch budeme rádi.
Další statistické údaje zachycuje následující tabulka
Celkový počet přestupků

861

Řešeno blokovou pokutou na místě

300

Řešeno blokovou pokutou na místě neplacenou

241

Řešeno domluvou

295

Řešeno oznámením správnímu orgánu

25

Počet trestných činů předaných Policii České republiky

2

Počet použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně

3

Počet osob převezených na protialkoholní záchytnou stanici

3

Jsme tu pro Vás!

S pozdravem vrchní strážník Lubomír Frei

www.sezemice.cz
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Informujeme
Město Sezemice vás zve…
Z nového roku jsme si ukrojili již dva měsíce. Většina tancechtivých využila
příležitosti si po vánočních svátcích protáhnout tělo na tanečním parketu
na mnoha plesech a společenských večerech. Tradičně první akcí města
v tomto roce bylo novoroční setkání s dechovou hudbou Živaňanka. Sál
byl opět naplněn do posledního místečka. Taky aby ne. Popřát si do nového roku s přáteli a sousedy a ještě k tomu poslouchat známé písničky
a dát si výborný svařáček nebo čaj je pro mnohé z nás tak samozřejmé
jako přepsání další číslice nového roku. A my jsme tomu moc rádi.
Vloni jsme započali možná další novou tradici v den, který byl vždy označován svátkem mužů. Jistě víte, že píšeme o 8. březnu. My si ale tento
den užívali společně bez rozdílu pohlaví. Podle ohlasu se vám tento večer
moc líbil. Tak proč si to nezopakovat? Letos vychází 8. březen na sobotu,
a proto si vás dovolujeme pozvat opět na MDŽ nejen pro ženy. Začátek jsme zachovali opět na 19. hodinu. K tanci a k poslechu vám bude
hrát a zpívat populární trio Chorus (Nina, Jaromír a bubeník Michal Bečka – mimo jiné semifinalista známé soutěže Česko-Slovensko má talent).
O předtančení se postarají taneční páry – absolventi podzimního kurzu
pod vedením manželů Šimkových. Zpestřením tohoto večera bude módní
přehlídka společenských šatů (www.plesovky.cz). V přísálí Sezemického
domu budou ženy opečovávány dvěma poradkyněmi kosmetické společnosti MARY KAY. Milé dámy, budete si moc vybrat – líčení, péči o pleť
nebo péči o ruce. Své dovednosti předvede barman Petr Hurta. Ten bude
pro vás po celý večer také míchat skvělé alko i nealko nápoje. Nebude
chybět bohatá tombola a malý dárek pro každou ženu. Vstupenky si můžete koupit buď v Městské knihovně (Petra Procházková) nebo na MÚ
Sezemice (Renata Dvořáková).
Jsme moc rádi, že vás můžeme pozvat také na plánované setkání s paní
operetkou – tedy s dechovou hudbou Živaňanka a jejími hosty. Zapište si
tedy do svých diářů neděli 23. března od 16.00 hodin.
Poslední dubnový podvečer patří tradičně čarodějnicím. Takže, milé dámy
a slečny, připravte si své dopravní prostředky. Sraz všech bez rozdílu věku
je 30. dubna na hřišti Spartaku Sezemice.
Pro následující měsíce připravujeme mimo jiné také vernisáž fotografií
o Norsku spojenou s besedou, divadelní představení, oslavy ZŠ a další.
Pokud byste měli jakýkoliv nápad na další kulturní aktivity pro následující měsíce, stačí se nám ozvat. Pokud to bude v našich silách, rádi akci
zajistíme. Jsme moc rádi, když se společně můžeme potkávat a pobavit
se. Informace o akcích můžete sledovat na facebooku, webu města, na
výlepových plochách atd. Těšíme se.
Český rozhlas Pardubice
mediálním partnerem akcí v Sezemicích
Také v letošním roce stejně jako v loňském bude mediálním partnerem
mnoha akcí v Sezemicích Český rozhlas Pardubice. Ten zůstává našemu
městu věrný i přesto, že mediální spolupráce si v roce 2014 vybírá podle
daleko přísnějších pravidel. Od 2. ledna navíc vysílá pardubický rozhlas
podle zbrusu nového programového schématu, ve kterém nabízí oproti
minulým letům více hudby, zábavy i setkávání se zajímavými osobnostmi.
Prioritou samozřejmě zůstává informovat o tom, co se děje v regionu,
a tak se Sezemice ve vysílání pardubického rozhlasu objevují velmi často
v reportážích. V Sezemicích a okolí můžete vysílání Českého rozhlasu Pardubice naladit na frekvenci 104,7 FM.
Více informací na adrese www.pardubice.rozhlas.cz
Majka Schillerová, předsedkyně komise školství a kultury

ký klub Vaňáse
s
t
k
Dě

www.detsky-klub-vanasek.cz
Nevíte, jak můžete aktivně a tvořivě trávit volný čas se svými dětmi?
Chcete pozitivně přispívat k utváření osobností dětí a poskytnout
jim možnost navazovat kamarádské vztahy v dětském kolektivu?
Neváhejte a přijďte do Dětského klubu Vaňásek.
Můžete přijít se svými dětmi jenom si pohrát
nebo se aktivně zúčastnit jednoho z následujících kroužků.
Máme pro Vás a Vaše děti připraveny tyto kroužky a aktivity:
• Pohybové aktivity rodičů s dětmi (od miminek až po chodící dětičky)
• Šikovné ručičky
• Výuka anglického jazyka pro děti již od jednoho roku
• Školkování s Jájou
• Tematické focení
Nabízíme i „večerní“ kurzy a přednášky pro dospělé:
• Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím
• Kurzy a semináře pro těhotné
Kde nás naleznete? Sídlíme na adrese Husovo nám. 92, Sezemice.
Nabízíme možnost oslavit narozeniny Vašeho dítěte u nás v klubíku.

ČTRNÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYNESLA REKORD
Čtrnáctá Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Pardubice vynesla rekordních 844 tis. Kč (přesně 844 757 Kč), což je o 164
tis. více než v loňském roce. V Sezemicích, kde skupinky koledníků koledovaly první dvě lednové soboty, bylo celkem vybráno 23 995 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci ambulantních odlehčovacích
služeb – tzv. „školka pro seniory“ (50 %), obnovu vozového parku pro sociální služby (20 %), vybavení pro domácí hospicovou péči (10 %), pomoc
rodinám v nouzi a rozvoj rodinných center (10 %), pomoc jednotlivcům
(5 %) a na Adopci na dálku (5 %).

Vážení rodiče a přátelé školy,
23. a 24. května 2014 proběhnou na naší škole
oslavy 520. výročí existence školy v Sezemicích.
Chtěli bychom Vás požádat o zapůjčení školních dokumentů,
starých fotografií a jiných písemností týkajících se co možná
nejstarší historie naší školy. Zapůjčené materiály si oskenujeme
a v pořádku neprodleně vrátíme zpět. Písemnosti a fotografie
doneste nebo pošlete po dětech paní učitelce Lence Šturmové
(třídní učitelce 1. B) nebo přímo vedení školy.
Pokud znáte konkrétní historii zapůjčeného dokumentu (událost, datum, příběh), připište, prosím, o co se jedná.
Velmi uvítáme případné sponzory (kontaktujte vedení školy).
Děkujeme za Vaši pomoc při přípravě výstavy a oslav k tomuto výročí.

Více o Tříkrálové sbírce si můžete přečíst na našich webových stránkách
www.pardubice.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu s potřebnými, kterým
Charita pomáhá. Díky také koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při
organizaci sbírky.

www.sezemice.cz
Základní škola se hlásí
Polovina školního roku je za námi, učitelé a žáci zhodnotili výsledky vzdělávání za první pololetí a všichni jsme vkročili plni předsevzetí do nového
klasifikačního období. Na stránkách novin nebudeme rozebírat prospěch,
ale povíme si o tom, co se ve škole dělo a co chystáme na další období.
Ještě máme v paměti krásná vystoupení pěveckého sboru Rolnička, se
kterým jsme prožili tu pravou vánoční atmosféru. Vše zahájilo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, zpěv koled a ohňostroj u radnice v Sezemicích druhý adventní víkend. Děti ze sboru pod vedením paní učitelky
Radky Svatoňové zpívaly v Dětském centru Veská při rozsvícení vánočního
stromu. Poslední adventní neděli v nabitém sále sezemické radnice vystupovaly s vánočním programem a zazpívaly si také s B. Matušem. Poslední
akcí byl již tradiční vánoční koncert 25. 12. v sezemickém kostele. Velké
množství diváků i dojemná atmosféra jim byly odměnou za několikaměsíční práci. V kostele se na dobrovolném vstupném vybralo 5 690 Kč, kterým sbor podpoří veřejnou sbírku na opravu varhan v sezemickém kostele.
Někdy se říká, že děti nejsou příliš ochotné pomáhat jiným, ale naopak
je tomu u našich dětí. Nasbíraly například téměř 30 q kaštanů a žaludů.
Dále se žáci prvního i druhého stupně zapojili do veřejné sbírky formou
prodeje „Motanic“. Prodej zorganizovali vyučující na 1. stupni a žáci ze
školního parlamentu. Sbírka slouží Centru přípravy koní pro hiporehabilitaci na nákup koní a výdaje spojené s jejich výcvikem. Občanskému sdružení jsme na jeho činnost odeslali 3 375 Kč. Žáci tak přispěli na dobrou
věc. Ze sběru papíru žáci přispěli prostřednictvím organizace PAAJAF na
„adoptivní“ dívenku z Ghany. Za pomoc při sběrových akcích děkujeme
nejen dětem, ale i jejich rodičům. V prosinci se konal školní vánoční turnaj
ve hře šachy, v minulých dnech nás v okresním kole této soutěže úspěšně
reprezentovali žáci Václav Čeloud, Daniel Ruml a Adam Hrádek ze 3. B,
Tomáš Ulrych ze 4. B a Petr Plíva a Matěj Komárek ze 7. B. V druhé polovině prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kde se
nejlépe umístily žákyně Adéla Šrámková z 9. A a Simona Vosyková z 9. B.
Obě dívky nás velmi úspěšně reprezentovaly v okresním kole. V soutěži
Hledáme nejlepšího mladého technika, která probíhá v pěti krajích, nás
v druhém kole reprezentovali žáci Filip Vyskočil, Martin Zelinka a Sára Nováková. Sára bojovala o co nejlepší výsledek i v kole třetím. Na výsledky
dosud čekáme. V polovině ledna proběhlo školní kolo soutěže v řečnickém
umění – Mladý Demosthenes. Soutěž probíhá již několikátým rokem. Také
letos si žáci druhého stupně připravili velice pěkné úvahy a zamyšlení nad
různými tématy. Vyslechli jsme názory žáků na přátelství, ochranu zvířat,
budoucnost, sport, fotografování, ale i kritiku médií nebo nevhodného
zacházení s penězi. Porota vybrala dva žáky, Davida Horku ze 7. B, který
v okresním kole v mladší kategorii obsadil báječné druhé místo. Vítězka
ve starší kategorii Barbora Lohniská obsadila dokonce první místo a postupuje do dalšího kola. Na řečnickou soutěž se také v hodinách komunikačních dovedností připravují i žáci mladší. Zúčastňujeme se i soutěží, kde žáci
převádějí, jak mají šikovné ruce. Do soutěže, kterou připravila pro žáky
8. a 9. tříd SPŠE a VOŠ Pardubice, se přihlásilo 11 chlapců a dívek. Soutěž
se uskutečnila na pracovišti praktického vyučování v areálu Do Nového
v Pardubicích. Účastníci si ještě před soutěží vyzkoušeli technologii pájení
do plošných spojů a potom vyráběli svítící hrací kostku. Hodnocena byla
kvalita práce, správnost zapojení a celkový dosažený čas. Finální výrobek si
soutěžící odnesli domů. Nejlépe se mezi 107 soutěžícími umístili na třetím
místě Jan Loskot z 8. třídy (získal sadu šroubováků) a Petr Tichý a Elen
Hendrychová, kteří obdrželi dárkové předměty. Žáci 9. ročníku se zúčastnili
besedy s Městskou policií Sezemice na téma legislativa drog, kterou si pro
ně připravil strážník Lubomír Frei. Žáci sedmých tříd navštívili Prahu, kde
si v Muzeu České policie nejen prohlédli vystavené exponáty, ale také si
mohli vyzkoušet moderní policejní metody při zjišťování pravosti bankovek
či srovnávání otisků prstů. Potom se přemístili do vysílacích studií České televize, kde byli nejen přítomni na natáčení seriálu, ale mohli si vyzkoušet
práci kameramana. Na závěr si ještě na Staroměstském náměstí prohlédli
orloj. Zájemci o kulturní divadelní zážitky navštěvují v rámci divadelního
předplatného představení ve VČD v Pardubicích. Třeťáčci se výborně pobavili při divadelním představení Čtyřlístek zasahuje, které je zavedlo mezi
oblíbené komiksové postavičky. Koncem ledna se přišly děti z předškolního oddělení podívat do první třídy, aby viděly, co je ve škole čeká a nemine. Vyzkoušely si, jak se sedí v lavicích a jak se pracuje na interaktivní
tabuli. Nic už jim nebránilo, aby 5. a 6. února přišly k zápisu. K zápisu přišlo se svými rodiči 65 dětí, kde na ně čekalo mnoho zajímavých úkolů,
například v perníkové chaloupce třídily perníčky, skládaly obrázkovou pohádku, hbitost svých prstíků prověřily vázáním tkaniček na papírovém modelu boty,… Paní vychovatelky ve školní družině připravují pro děti pestrý
program, např. sportovní hry ve florbalu, jezdí s nimi na výlety, pořádají
mnoho soutěží. Na nudu si děti určitě naříkat nemohou.
Podrobnější informace o školních akcích najdete na www.zssezemice.cz
Mgr. Stanislava Plecháčková

5

Zprávy z mateřské školy
„I když jsem tak maličký, zavážu si tkaničky.
Na prstech Vám spočítám, kolik roků právě mám.
Červená je jahoda, zelená je tráva,
už můžu jít do školy, jsem už chlapík – sláva!“
První pololetí školního roku 2013/2014 máme za sebou. Naši budoucí
školáci se pomalu chystají na vstup do základní školy. Na začátku ledna navštívili první třídy ZŠ Sezemice, aby se seznámili s prostředím školy.
Možnost poprvé sedět v lavici, vyzkoušet si interaktivní tabuli děti nadchlo.
Na blížící se zápis v doprovodu svých rodičů se moc těšily.
Od 8. ledna jezdí přihlášení předškoláci pravidelně každou středu a pátek
do plaveckého areálu Hastrmánek na Dubině, kde se pod vedením příjemných lektorek učí základům plaveckých stylů.

Našim nejstarším dětem jsme nabídli možnost stát se na chvíli badatelem
či vědcem. Lektor z agentury „Kroužky c. z.“ dětem předvedl a zároveň je
i naučil několik chemických pokusů. Bylo velmi zajímavé, jak si jednoduchou a bezpečnou cestou mohou vytvořit například sopku s lávou.
31. 1. se uskutečnil Den otevřených dveří. Počet návštěvníků nám udělal
radost a jen doufáme, že se jim u nás líbilo a informace, které získávali
od paní učitelek na jednotlivých pracovištích, byly pro všechny přínosné.
Taneční akce „Zpíváme a tančíme s Míšou“, která se konala 6. února, byla
pro nás premiérou. Písničky Míši Růžičkové děti doposud znaly pouze z CD

a moc se těšily, až ji uvidí „naživo“ a zatančí si s ní. Vše se konalo v sále
Sezem. domu a děti odcházely nadšené. Téma tohoto vystoupení bylo
zaměřeno na motivaci a přípravu blížícího se Karnevalu v mateřské škole, který se bude konat 25. února v dopoledních hodinách v jednotlivých
třídách. Závěrečným bonbónkem bývá hraná pohádka v podání našeho
učitelského sboru. Letos jsme si vybrali pohádku „Princové jsou na draka“.
Rodiče našich dětí jsou pro nás velice důležití, proto jsme si pro ně připravili besedu na téma „Je naše dítě připravené na vstup do základní školy“,
kterou pořádáme ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou.
Na otázky rodičů bude odpovídat PhDr. Václava Masáková. Nebude chybět ani jarní tvořeníčko a velikonoční dílna. V těchto dnech umožníme
strávit rodičům s dětmi zábavné odpoledne v prostorách naší školky.
Plánovaných akcí je mnoho (dopravní prevence a prevence úrazovosti,
zvířátkový či pohádkový týden), ale o nich Vás budeme informovat příště.
Přijímací řízení – žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka Sezemice si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně mateřské školy a vyplněné
je odevzdají v den zápisu ředitelce mateřské školy.
Předpokládaný termín zápisu: 8.–9. 4. 2014
Bližší informace: www.mssezemice.cz • Tel. číslo: 466 931 075
E-mail: ms.sezemice@tiscali.cz

520 let prokazatelné existence

K rozvoji vzdělání došlo v Sezemicích již pravděpodobně ve druhé polovině
třináctého století. Před rokem 1267 zde vznikl ženský cisterciácký klášter.
O řádovém domu cisterciaček v Sezemicích se dochovalo jen mizivé množství zpráv. V klášteře byla pravděpodobně i první škola v Sezemicích. A jak
tomu bylo v řeholních domech zvykem, nejspíše vychovával dívky ze šlechtických rodin a není vyloučeno, že zde byli vzděláváni i chlapci, neboť zdejší
kostel měl svého faráře. Klášter cisterciaček v Sezemicích přestal existovat
za husitských válek poté, co byl v roce 1421 dobyt a vypálen.
První písemná zpráva o sezemické škole je zaznamenána v pernštejnském
urbáři a je datována rokem 1494. Podle dochovaných archivních materiálů
je v letošním roce sezemické škole minimálně 520 let.
První historicky doložená školní budova stávala poblíž kostela, ve východní
části dnešního Tyršova (dříve Malého) náměstí, kde se ještě donedávna říkalo
Na Plácku. Byla postavena mezi lety 1676 a 1713. V případě, že byla i před
touto školní budovou v Sezemicích starší školní budova, byla jistě zničena
požárem jako mnohá jiná sezemická stavení. Zpočátku byla sezemická farní
škola pouze jednotřídní a pravděpodobně od přelomu osmnáctého a devatenáctého století dvoutřídní. Na počátku devatenáctého století měla škola
na Malém náměstí přízemí vystavěné z kamene a dřevěné patro kryté šindelovou střechou. Již tehdy byla škola značně poničena a dílo zkázy dokonaly
požáry v letech 1816 až 1835. V roce 1835 vznikl v noci požár a zničil školní budovu na Malém náměstí nadobro. Říkalo se, že byl tento požár založen
úmyslně, aby se urychlila výstavba školy nové. Od roku 1835 probíhalo vyučování ve třídách dočasně umístěných v soukromých domech, a to až do
otevření nové školní budovy. Ta byla vystavěna po vleklých dohadech o stavební místo v zahradě proti zvonici v letech 1836 až 1838.
Ve školním roce 1838–1839 působili na nové škole učitel Antoním Buchna
a dva podučitelé. Nově vystavěnou školu již v roce 1863 navštěvovalo 390
dětí ze Sezemic, Lukovny, Kladiny a Počápel. Přes již tehdy povinnou školní
docházku navštěvovala školu, zejména v době sezónních zemědělských prací,
často pouhá polovina žáků. S narůstajícím počtem obyvatel však ani nová
školní budova nepostačovala a v letech 1897 až 1898 byla vedle školy staré
postavena podle plánu tehdejšího řídícího učitele Františka Schillera nová, na
svou dobu moderní školní budova.
První ženou působící na sezemické škole byla manželka řídícího učitele Marie
Schillerová, která na škole vyučovala v letech 1875 až 1895.
V roce 1908 byla v Sezemicích zřízena živnostenská škola pokračovací s oddělením pro obuvníky a švadleny, která zanikla ve třicátých letech dvacátého
století. V roce 1920 byla při obecné škole v Sezemicích otevřena škola
měšťanská.
Již v osmdesátých letech devatenáctého století se v Sezemicích jednalo
o zřízení útulku, který by sloužil dětem zaměstnanců sezemických obuvnických továren. Teprve v roce 1925 došlo ke zřízení městského dětského útulku
(dřívější označení pro mateřskou školu) v nynějším domě zahrádkářů v Nešporově ulici. Útulek sloužil pro děti od tří do šesti let. První opatrovnicí se
stala Emilie Pulpánová, funkci pedagogického rádce zastával Josef Nešpor,
ředitel školy ve výslužbě. Městský útulek byl zrušen v roce 1933 a mateřská
škola byla obnovena až v roce 1948. V roce 1959 byla vystavěna dvoutřídní
školička.
Tři školní budovy z let 1838, 1898 a 1959 spolu s učebnami zřizovanými
v provizorních prostorách, např. na školní zahradě, sloužily k výuce žáků ze
Sezemic a okolních obcí až do sedmdesátých let dvacátého století. 20. března roku 1981 byla slavnostně otevřena škola nová, jejíž areál byl vybudován
v blízkosti tělocvičny dostavěné v roce 1973 a slavnostně otevřené právě
před čtyřiceti lety, v lednu 1974. Dvoupodlažní školní budova sestávající ze
tří pavilonů, včetně přilehlého školního areálu se sportovišti, slouží v dnešní
době dětem ze Sezemic a blízkého okolí. Od 1. 7. 1994 je sezemická škola
samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací.
Za dobu existence škol v Sezemicích se na výuce podílely stovky učitelů,
kteří stáli u zrodu řady významných sezemických spolků, jakými byly Sokol,
spolek divadelních ochotníků, čtenářský spolek a sbor dobrovolných hasičů.
Z těch nejstarších dosáhli uznání a ocenění za hranicemi Sezemic Václav
Gottwald, František Schiller, Josef Nešpor, Jaroslav Panáček a řada dalších.
Z těch, které mají mnozí z nás v živé paměti, rád připomenu sezemické patrioty a učitele, kteří již nejsou mezi námi – Aloisie a Ladislav Hloupých, Milada a Jaroslav Balcarovi, Adolf Matys, Karel Gottwald starší, Zdeněk Novák
a v neposlední řadě legenda novodobé sezemické školy pan učitel Karel Gottwald mladší. Nejstarším ze sezemických učitelů ve výslužbě je dnes pan učitel
Václav Pánek, který oslavil v minulém roce 95. narozeniny a kterého můžete
nalézt coby žáka první třídy na fotografii z roku 1925.
Sezemickou školu navštěvovala řada osobností, jež svým významem přesáhly hranice regionu i státu. Z těch, kteří položili své životy v aktivním boji
za samostatnost a osvobození naší republiky, připomeňme legionáře Karla

Stavba nové sezemické školy 1897

Sezemické školy na pohlednici z roku 1914

Učitelé obecné školy v Sezemicích v roce 1904
– uč. Šolta, Pulpán, Šafka, Nešpor, Gottwald, Chroustová,
farář Voříšek, ředitel Schiller, uč. Veselá

Učebna v nové sezemické škole, 1903

Městský dětský útulek, 1925

školy v Sezemicích

I. třída školy v Sezemicích, doplněná mladšími kamarády v roce 1925
– Fr. Dostál, J. Gabriel, V. Pánek, V. Salavec, J. Hloupý, M. Vojáček,
L. Jakoubek, L. Jičínský, M. Balcar – M. Štancl, L. Štancl, A. Rumlová,
M. Dvořáková, J. Mareš, V. Marešová, ?, ?, J. Mareš – J. Poláček,
Vacková, Z. Kubíčková, ?, ředitel Nešpor, K. Čermák, třídní učitel Kněžke,
M. Pospíšilová, V. Pospíšílová, Formanová, R. Rálišová

Bezdíčka (1888–1915), praporečníka roty Nazdar ve Francii, která
byla prvním čs. vojenským útvarem bojujícím proti Rakousko-Uhersku, představitele protifašistické odbojové organizace Obrana národa
brigádního generála Františka Horáčka (1891–1941), popraveného za
druhé světové války, a čs. parašutistu plukovníka in memoriam Alfréda
Bartoše (1916–1942), velitele zpravodajského paravýsadku Silver A, vysazeného koncem roku 1941 v okupované vlasti. Z dalších osobností,
které navštěvovaly sezemickou školu, lze připomenout významné chemiky – univerzitního profesora Dr. Jana Štěrbu-Böhma (1874–1938),
spoluzakladatele československé farmakologie, Ing. Ludvíka Špirka
(1897–1948), chemika a předního propagátora plastických hmot, dále
pak osobního lékaře císaře Františka Josefa I. MUDr. Josefa Kerzla
(1841–1919), rodáka z Veské.
Nejpopulárnějším sezemickým žákem současnosti je bezesporu kanoista Martin Doktor, držitel dvou zlatých medailí z olympiády v Atlantě
1996 a řady cenných medailí ze světových a evropských šampionátů.
Současná ZŠ v Sezemicích je spádovou školou pro více než dvacet
obcí. Ve školním roce 2012/2013 bylo na ZŠ Sezemice 18 tříd, z toho
10 tříd I. stupně a 8 tříd II. stupně. K 30. 9. 2012 navštěvovalo školu
388 žáků. Ředitelem ZŠ Sezemice je Mgr. Jiří Březina, který řídí kolektiv 24 učitelek a učitelů a 5 vychovatelek.

Učitelský sbor ve čtyřicátých letech – zleva shora:
Štefan, Korec, A. Matys, K. Gottwald, Panáček, Rejtmajer, – Srazil,
Pierková, ředitel Sivlík, V. Adámková, Sova

Školička, 1962

Ve své historii sezemická škola vždy patřila a rovněž i v dnešní době
patří k předním školám našeho regionu. Popřejme sezemické škole
a všem jejím zaměstnancům, aby se jim jejich záslužná práce dařila
i v letech příštích.
M. Balcar

Nový školní areál, foto Zdeněk Stehno, 2007

150 let sezemické tělovýchovy

V roce 2012 se konaly v ČR oslavy 150 let trvání tělocvičného spolku Sokol,
založeného 16. února 1862 v Praze. Pouhé dva roky po založení nejstarší tělocvičné jednoty, Sokola Pražského, vzniká v Sezemicích v roce 1864 Tělocvičná
jednota Sokol. Nejstarší stanovy jednoty se nedochovaly. Podle pozdějších
pamětníků dovolovaly svým členům cvičení se zbraní sečnou, bodnou i střelnou
a jízdu na koni. Činnost jednoty Sokol v Sezemicích byla několikrát přerušena
a znovu obnovena. Významnou roli hrála jednota Sokol v období mezi světovými válkami, kdy se stala organizátorem veškerého společenského života
v Sezemicích až do svého rozpuštění nacisty. I po druhé světové válce byla
činnost Sokola v Sezemicích obnovena. Organizovaná tělovýchova byla provozována rovněž v rámci Dělnické tělocvičné jednoty, založené v Sezemicích
v roce 1906, v Tělocvičné jednotě československé Orel, založené v Sezemicích v roce 1921, a ve Sportovním klubu SK Sezemice sjednocujícím zejména
všechny sezemické příznivce fotbalu, založeném v roce 1919. Po II. světové
válce obnovený sokolský spolek v Sezemicích znovu zanikl v padesátých letech
minulého století, kdy došlo ke sjednocení všech tělovýchovných spolků v nově
vzniklé tělovýchovné organizaci TJ Spartak Sezemice.
Od druhé poloviny 19. století se postupně cvičilo v létě na Kořínkově zahradě
(za čp. 92), na Beránkově zahradě (u soutoku náhonu s Loučnou), Na Obickách (mezi mosty přes náhon a Loučnou), na hřišti za školami. V prostoru
mezi mosty vybudovala jednota v roce 1928 své letní cvičiště a hřiště. V zimě
se cvičilo v sále hostince U Beránků (nyní U Labutě), v sále hostince U Stárků
(bývalé kino), v sále hostince U Holubů (v místě bývalé školní jídelny a družiny). V roce 1921 byl dobudován a slavnostně otevřen vlastní stánek sokolské
jednoty. Sokolovna, přestavěná z várny zaniklého sezemického pivovaru, sloužila dvěma generacím cvičenců až do roku 1969, kdy musela spolu se sokolským hřištěm ustoupit výstavbě nové silnice. Až do roku 1974 neměli cvičenci
naší jednoty svůj stánek pro cvičení. Právě před čtyřiceti lety, 5. 1. 1974, byla
slavnostně otevřena nově vystavěná tělocvična při základní škole, která dodnes
slouží všem sezemickým sportovcům.
V dlouhé historii sezemické tělovýchovy se vystřídala celá řada sportovních
odvětví, která provozovali mladí i vzrostlejší sportovní nadšenci. Vedle základní rekreační tělovýchovy se již za první republiky hrál fotbal (v SK), házená
(v SK) a česká házená (v Sokole), o něco později lední hokej (první kluziště
SK Sezemice bylo vedle fotbalového hřiště). Na velmi dobré úrovni byl zejména ve 40. letech minulého století oddíl lehké atletiky při SK pod organizačním
vedením pana učitele Jaroslava Panáčka. V okresních a krajských soutěžích
hrála se střídavými úspěchy družstva volejbalu. Zejména v 50. letech dosahovali významných úspěchů v krajském i celostátním měřítku členové oddílu
sportovní gymnastiky. Hrály se šachy, své místo v sezemické tělovýchově měly
i oddíly turistiky a cykloturistiky. Nechyběly ani oddíly stolního tenisu a cyklistiky. Své tradiční místo si v Sezemicích vybudoval cyklistický závod Memoriál
Jarky Krátkého.
Od roku 2000 působil v Sezemicích 10 let lukostřelecký klub Dominik, který
dosáhl celou řadu úspěchů v celonárodním i evropském měřítku.
Již více než 60 let je v Sezemicích aktivní Sportovní střelecký klub (SSK)
Sezemice, svou dlouholetou tradici má v Sezemicích i sportovní kynologie.
Členové ZKO Sezemice i SSK Sezemice reprezentují skvěle svůj sport i naše
město na celostátních i mezinárodních soutěžích.
V roce 1995 byl v Sezemicích založen nový sportovní klub, kanoistický klub
Prosport Sezemice v čele s Josefem Doktorem. Prosport měl ve svém středu výjimečnou sportovní osobnost, dvojnásobného olympijského vítěze, dvojnásobného mistra světa a Evropy, osminásobného vítěze Světového poháru,
kanoistu Martina Doktora, který tolik proslavil československý a český kanoistický sport i Sezemice po celém světě.
Svých sportovních soutěží se účastní členové skautského oddílu střediska
A. Bartoše Sezemice, milovníci pejsků klubu Agility Sezemice a mladí sportovci na řadě sportovních akcí pořádaných základní a mateřskou školou a městskou knihovnou. V neposlední řadě jsou to pak mladí hasiči při jednotce Sboru
dobrovolných hasičů v Sezemicích, která působí v Sezemicích nepřetržitě již
od roku 1881.
Pokračovatelem historických tradic sokolské jednoty je odbor Sport pro všechny (SPV), který je se svými 300 členy nejpočetnější složkou TJ Spartak Sezemice. V odboru SPV probíhá cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 3 let,
rodičů s dětmi ve věku 3 až 6 let, tance pro maminky s dětmi a žactvo, aerobní a kondiční cvičení pro ženy a dívky, cvičení mladšího a staršího žactva,
mladších a starších mužů, relaxační cvičení, zdravotní cvičení, karate a florbal.
Při 150. výročí organizované tělovýchovy v Sezemicích se sluší poděkovat
všem trenérům a cvičitelům, kteří se v dlouholeté historii podíleli a podílejí na
výchově mladých sportovců v Sezemicích.
Nelze nevzpomenout obětavé cvičitele, které si mnozí z nás pamatují a kteří pro sezemickou tělovýchovu a sport udělali velký kus poctivé práce. Za
všechny si připomeňme Jiřího Mareše (1921–1979), Bohuslava Kleina (1914
–1986), Jaroslava Balcara (1914–2009) a v neposední řadě Miroslava Miletína
(1933–2006).
(Za zapůjčení fotografie autor děkuje p. K. Alinčemu)

Cvičení mužů Sokola v Sezemicích na Beránkově zahradě kolem roku 1900

Cvičení dorostenek Sokola v Sezemicích na sokolském hřišti v roce 1934

Lehcí atleti SK Sezemice, 1945

Hokejisté SK Sezemice, 40. léta 20. století

Martin Doktor, po návratu z OH v Atlantě do Sezemic, 1996

95 let fotbalu v Sezemicích
První nadšenci holdovali fotbalu v Sezemicích již před první světovou
válkou. Hrálo se hlavně u stodol mezi mosty Na Obickách. Úsilí mladých
příznivců fotbalu založit svůj vlastní sportovní oddíl již v roce 1913 zmařila světová válka. K založení Sportovního klubu SK Sezemice, v němž
hrál hlavní roli fotbal, tak došlo až po válce v dubnu 1919. Zakládajícími
členy byli fotbaloví nadšenci Karel Kopecký, Antonín Slavík, František
Láznický, Karel Šíba, Eda Slavík, Bedřich Novák, Jan Slavík, Josef Zahálka,
Josef Hybský, Josef Jedlička, František Prokeš a Jan Chvojka.
18. května 1919 vstoupil SK Sezemice do Východočeské fotbalové župy
a již následující týden odjel nový fotbalový klub ke svému prvnímu utkání. V poledne 26. května 1919 vyjel povoz pana Christena (autobusová

doprava byla po I. světové válce v Sezemicích obnovena až od srpna
1920) se sezemickými fotbalisty do Holic k zápasu s SK Holice. Prohra
12:2 hráče neodradila a o výkonnostním vzestupu sezemického fotbalu
svědčí výsledek se stejným soupeřem o dva roky později 2:2.
První fotbalová utkání byla sjednávána na hřištích soupeřů a v roce 1920
bylo vybudováno hřiště na pronajatém poli za stodolami Na Obickách.
V SK Sezemice se pěstovaly vedle fotbalu i vedlejší sporty (např. házená
žen, lehká atletika, šachy, hokej aj.), avšak neměly dlouhého trvání.
Fotbal se hraje v Sezemicích bez přerušení od doby založení fotbalového
klubu. Na vysoké úrovni je i fotbalový areál se šatnami, sociálním a pohostinským zařízením.

Fotbalisté 30. léta 20. století

Fotbalisté 40. léta 20. století

Fotbalisté 40. léta 20. století

Fotbalisté 40. léta 20. století

Fotbalisté 50. léta 20. století

Fotbalisté 60. léta 20. století

V současné době má fotbalový oddíl TJ Spartak Sezemice v soutěžích
Pardubického kraje A-tým mužů v I. B třídě skupiny B, který je mezi
14 mužstvy Pardubického kraje na pěkném 4. místě. V I. třídě dorostu
skupiny A hraje spojený tým Sezemic s družstvem z Chvojence, který
je mezi 14 týmy na 5. místě tabulky. Starší žáci jsou v I. třídě staršího
žactva skupiny A na 2. místě a mladší žáci v I. třídě mladšího žactva skupiny A jsou rovněž na pěkném 2. místě. B-tým mužů hraje ve skupině
Pernštejn Vilém III. třída – Holicko a po první části soutěže je mezi 14
mužstvy okresu Pardubice na 6. místě. Své místo ve fotbalovém oddílu
má přípravka do 10 let U-10 – Holicko a přípravka do 8 let U-8 – Holicko. V neposlední řadě k dnešnímu fotbalovému oddílu TJ Spartak patří
i stará garda sezemických fotbalistů. Za to, že se sezemickému fotbalu

opravdu daří, patří dík trenérům všech mužstev od těch nejmenších až
po ty dříve narozené a celému týmu těch, kteří sezemickému fotbalu
a rozvoji mladých sportovců věnují svůj volný čas.
Při oslavě 95. výročí fotbalu v Sezemicích nelze, vedle již zmíněných
zakládajících členů, nevzpomenout pana doktora Arnošta France z SK
Sezemice, který byl ve 40. letech minulého století předsedou Východočeské župy fotbalové, a pana Oldřicha Ševčíka, který byl dlouholetým
funkcionářem a nesporně i duší sezemického fotbalu po několik desetiletí a od jehož úmrtí uplyne letos v září právě 10 let.
Popřejme sezemickému sportu, ať již na úrovni místní nebo mezinárodní, mnoho úspěchů a hlavně hodně sportovců z řad mladých a také příznivců z řad dříve narozených.
M. Balcar

Pošta je v Sezemicích již 145 let

První spěšné poštovní spojení v našich zemích nechal zřídit Ferdinand I. Habsburský v roce 1526. Spěšní poslové taxiské rakouské pošty byli
bezesporu zdatní jezdci. Mezi Vídní a Prahou jezdili pravděpodobně po zemské silnici přes jižní Moravu a jižní Čechy a dokázali překonat vzdálenost mezi Prahou a Vídní za 36 hodin.

Důležitým mezníkem v modernizaci poštovních služeb v rakousko-uherských
zemích byl rok 1722. Tehdy císař Karel VI. uzavřel dohodu s rodinou Paarů,
která v té době ovládala správu pošt v habsburské monarchii, a připravil
podmínky k převzetí pošty do státní správy v roce 1743. V roce 1748 vydala
Marie Terezie nový poselský a poštovní řád, na který navázal nový poštovní
zákon platný od roku 1838. Ten určil právní vztah státu a veřejnosti k poštovní dopravě a položil základ k modernizaci poštovních služeb. V roce 1850
zahájila svoji činnost poštovní ředitelství. Na našem území byla zřízena Ředitelství pošt a telegrafů v Praze, Brně a Opavě. Ve stejném roce provedla
rakouská poštovní správa zásadní reformu svého provozu a pro placení poštovního porta zavedla poštovní známky a zřídila novou soustavu služeben,
pro něž byl stanoven jednotný název – poštovní úřad.
Datum vzniku poštovního úřadu v Sezemicích, jak uvádějí prameny Poštovního muzea v Praze, je 1. únor 1869. Od 1. dubna 1963 byl pro poštovní
úřad zaveden nový název pošta.
Do doby založení poštovního úřadu zabezpečoval doručování poštovních zásilek poštovní posel a město Sezemice spadalo pod poštovní úřad v Pardubicích. Výnosem č. j. 1548–142, uveřejněném ve Věstníku č. 13, ze 7. dubna
1869 byly nově zřízenému poštovnímu úřadu v Sezemicích přiděleny obce
z doručovatelského obvodu Pardubice: Bohumileč, Borek, Újezd a Zástava,
Choteč a Vesplousky, Dražkov a Lukovna, Rokytno, Hrachovišťata, Sezemice, Počáply a Chalupy, Časy, Koloděje, Kladina, Veská, Kunětice a Kunětická hora, Staročernsko a Spojil. Pro poštu do obcí docházeli zpravidla
obecní zřízenci.
První použití razítka poštovního úřadu v Sezemicích je datováno pravděpodobně rokem 1869, přičemž datum vzniku poštovního razítka je 11. listopad 1868. První razítko mělo označení poštovního úřadu SEZEMITZ. Po
roce 1885 byla používána razítka dvojjazyčná SEZEMITZ – SEZEMICE.
Po vzniku Československa od roku 1918 již bylo používáno razítko s českým
označením SEZEMICE, s výjimkou období protektorátu, kdy se na razítku
sezemického poštovního úřadu opět objevuje dvojjazyčné označení, tentokráte SESEMITZ – SEZEMICE.
Prvním poštmistrem v Sezemicích byl Václav Pánek a poštovní úřad byl
v čp. 7. Od roku 1874 vykonával službu poštmistra Jan Balcar, kterého
po 33 letech vystřídal v roce 1907 Dalibor Hladík. Po Daliboru Hladíkovi

První poštovní úřad byl v čp. 7

Přes 30 let úřadoval poštmistr v čp. 100

Za I. světové války byl poštovní úřad v čp. 10

Již řadu desetiletí je sídlem pošty dům čp. 114

nastoupil do funkce poštmistra v roce 1912 Josef Římek a od roku
1919 do roku 1925 poštmistroval Ferdinand Písecký. Od svého vzniku
do roku 1907 byl poštovní úřad umístěn v domech čp. 7 a 100. Po roce
1907 byl z domu čp. 100, později zvaném „stará pošta“, přemístěn
opět do domu čp. 7 a poté do domu čp. 10. V období třicátých let
úřadoval vrchní poštmistr Jan Jelínek v domě čp. 26 na dnešním Tyršově náměstí. Později se přestěhoval poštovní úřad do domu čp. 114
v dnešní Smetanově ulici, kde je sídlo pošty i v dnešní době. Jen nakrátko, při rekonstrukci budovy čp. 114 v roce 2005, byla pošta přechodně umístěna v budově staré radnice v čp. 48 na Husově náměstí.
Dne 13. května 1908 byla slavnostně zahájena doprava poštovních zásilek a cestujících na první státní automobilové trati Pardubice – Sezemice – Holice.
Prvním listonošem v Sezemicích byl Josef Kerhart z čp. 52. Oblíbenými listonoši v Sezemicích z doby ne tak vzdálené byli manželé Voženílkovi. Pan Miloš Voženílek, kterého máme stále v živé paměti,
vykonával práci listonoše v Sezemicích po dobu úctyhodných 35 let
a jeho manželka Libuše Voženílková doručovala poštu ze Sezemic
do okolních obcí po dobu 25 let.
M. Balcar

Ve 30. letech dvacátého století se úřadovalo v čp. 26

Poštovní autobus v Sezemicích v roce 1908

Při opravě nové pošty se v roce 2005 pošta nakrátko přestěhovala do čp. 48

Ještě tři sezemická jubilea
– ochotníci, myslivci, nová radnice
Nejstarším spolkem v Sezemicích byl Městský myslivecký sbor, založený právě před 170 lety v roce 1844. Členové sboru se cvičili v zacházení se zbraněmi a až do roku 1848 se účastnili společenského života
v Sezemicích. Po roce 1848 se spolek myslivců rozpadl. Po 100 letech,
1. ledna 1949, byla založena Lidová myslivecká společnost Sezemice,
později přejmenovaná na Myslivecké sdružení Sezemice, které v letošním roce oslavilo 65. výročí od svého založení.
V roce 1836 se uskutečnily první pokusy založit v Sezemicích divadelní ochotnický spolek. Následně byla odehrána i řada divadelních představení. Řádné ustavení Spolku divadelních ochotníků v Sezemicích
proběhlo na valné hromadě 9. dubna 1864. Spolek byl tedy založen

ve stejném roce jako Sokol a slaví v letošním roce 150. výročí od založení. V pozdějších letech byl ochotnický spolek pojmenován po autorovi textu české státní hymny – Spolek divadelních ochotníků J. K.
Tyl Sezemice. Mezi svými členy měl ochotnický spolek významného
českého ochotníka, režiséra a dramatika, sezemického rodáka, Jindřicha Nebeského (1930–1973), autora Komedie o hříšných lidičkách
města Sezemic v 10 obrazech, a dlouholetého sezemického učitele
Václava Pánka.
Před deseti lety, 22. dubna v roce 2004, proběhlo při příležitosti oslav
170. výročí povýšení Sezemic na město slavnostní otevření nové budovy radnice s víceúčelovým sálem.
M. Balcar

Jindřich Nebeský (vlevo) a František Miletín ve hře Zvon mého města (1944)

Budova nové radnice s kulturním sálem, 2006

Knihovna
Lovci perel v knihovně
Pro velký úspěch se knihovna Sezemice opět zapojila do akce nazvané
„Lovci perel“, která potrvá celý rok. Jde o testování čtenářské gramotnosti formou hry pro děti. Dětský čtenář odpovídá na otázky, které jsou
zpracované pro více než 200 dětských knih.
Zjišťuje se, zda děti porozuměly tomu, co četly, a zda to opravdu četly.
Dětský čtenář si vybere knížku s označením „TOTO JE PERLORODKA“
a rozhodne-li se do hry zapojit, dostane ke každé knížce hrací kartu
a možnost získat body v podobě „skutečných“ perel. Jednu perlu má
čtenář jistou za správné vyplnění karty – zodpovězení otázek z přečtené
knížky. Získání dalších perel závisí na splnění nepovinných úkolů. Každé
dítě si tak v knihovně sbírá svou šňůru perel. Novinkou této akce jsou
peníze, tzv. moriony, které dostane čtenář za splnění všech nepovinných
úkolů. Za tyto peníze si dětský čtenář bude moci koupit různé plakáty,
záložky a spousty dalších překvapení, které na ně budou čekat v obchodě
pro Lovce perel, který se uskuteční ke konci roku. Nejlepší sběrači perel
závěrem této akce budou vyhlášeni a oceněni nejen diplomem, ale i krásnou knihou. Moc se na Vás těšíme, přijďte se podívat a zasoutěžit si.
V rámci této akce a nejen jí, bychom chtěli oslovit rodiče, prarodiče a další
čtenáře a požádat o spolupráci. Máte-li doma přebytečné korálky, hračky, stavebnice či jiné věci, jenž jsou v dobrém stavu a nepotřebujete je,
přineste je k nám do knihovny. Tyto věci využijeme pro naše dětské čtenáře, pro klub Betlémáček, při soutěžích a dalších akcích. Předem moc
děkujeme.
Nový rok jsme započali nejen akcí Lovci perel, ale také pokračujeme v akci
„Knihovna jde za Vámi“. S ukázkou dětských interaktivních knih a informacemi nejen o dětském oddělení knihovny jsme navštívili cvičení rodičů
s dětmi. Z leporel jsme dětem složili klikatou cestu, kterou se proběhly
přímo k ukázkám knih. Společně s rodiči si je mohly prohlédnout a vyzkoušet. Věříme, že se jim malá ukázka z knihovny líbila a navštíví nás
v knihovně, nebo přijdou za námi do klubu Betlémáček, který se na ně
spolu s dalšími dětmi těší.
Za dětské oddělení Iva Jarkovská

Knihovna v novém roce
Do nového roku jsme vstoupili s několika novinkami. Tou hlavní je změna poplatku za registraci. Tento se pro děti snížil na 30 Kč, pro dospělé
zvýšil na 100 Kč. Nově byly zavedeny kategorie ZTP, důchodci nad 65 let
a studenti do 25 let, kteří zaplatí 50 Kč. Poplatek se platí na 365 dní, registrovat se můžete kdykoli během roku a součástí poplatku je bezplatný
internet. Nově také knihovna zavedla službu bezplatný veřejný internet
po dobu prvních 30 minut, následné využití je dle platných ceníků. Věříme, že tyto novinky budou vylepšením služeb pro Vás. Díky schválenému
rozpočtu také můžeme již nyní říci, že město Sezemice vynaloží v letošním roce na provoz knihovny prostředky ve stejné výši jako v roce 2013,
což znamená, že pro Vás budeme moci i nadále nakupovat po celý rok
novinky ze všech žánrů, plnit Vaše knižní přání a pořádat různé kulturní
i vzdělávací akce, o kterých Vás budeme informovat.
Díky ukončené uzávěrce můžeme říci, že v roce 2013 jsme pro Vás nakoupili 847 knih. Vyplývá z ní také, že stále roste využívání www stránek a že
naše „knižní rodina“ se nijak nezmenšuje. Podrobné informace naleznete
na www stránkách knihovny. Na přelomu roku byl také vyměněn hlavní
počítač, který by měl především vylepšit služby on-line katalogu. Vy, kteří
ho využíváte, jistě uvítáte novinky ve vyhledávání a navýšení rychlosti.
S přáním příjemných dní Petra Procházková

www.sezemice.cz
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Sport
SPORT PRO VŠECHNY
V nafukovací hale v Pardubicích na Dukle se uskutečnil 18. ledna již
11. ročník otevřeného turnaje ve florbalu Jasmine Cup 2014.
Turnaje, jehož pořadatelem je Regionální centrum sportu pro všechny Pardubice, se zúčastnilo i družstvo ze Sezemic. Celkem bojovalo 10 družstev.
Sezemické družstvo ve složení Jan Brett, Ivo Brett, Martin Čeloud, Karel
Knotek, Jiří Neuvirt, Tomáš Procházka, Dan Řehák, Tomáš Valenta, Milan
Vinklér a gólman turnaje Václav Jeník vybojovalo skvělé třetí místo.
Gratulace.

nastřílel nejvíce bodů – 96 T. Rotrekl. I jemu patřilo 1. místo a putovní
pohár. Druhý skončil s 95 body R. Hanzl a třetí s 94 body B. Teplý.
Sobota 25. 1. nás zastihla v Kolíně na „Zimní ceně Kolína“. Vzduchovková střelnice je vybudována z bývalého nevytápěného civilního krytu,
takže všichni zúčastnění měli ztížené podmínky – chladno. Domů jsme si
odváželi 2x 4. místo a 2x 5. místo. V neděli z pistolové disciplíny si vystřílela 2. místo S. Hozáková.

Pozvánka na další akce RCSPV Pardubice
22. února – soutěž žactva v zimním čtyřboji – v tělocvičně ZŠ Pardubice
– Dubina
15. března – seminář „Nebojte se začít běhat“ – základy rekreačního
běhu, správná technika… – Na Vinici pod nemocnicí Pardubicích
22. března – soutěž ve sportovní gymnastice pro děti 4–6 let – v tělocvičně ZŠ Pardubice – Dubina
26. dubna – „Zdravé cvičení“ s lektorkou Monikou Hladěnovou – v sokolovně TJ Pardubičky
TJ Spartak Sezemice – odbor SPV nabízí následující cvičení
Oddíl

Vedoucí

Den

Čas

rodiče a děti 2–3 roky

Tereza Srazilová

středa

9.30–10.30

rodiče a děti 3–6 let

Tereza Srazilová

čtvrtek

17.00–18.00

žactvo mladší

Anna Remešová

pondělí

17.00–18.30

žactvo starší

Anna Remešová

čtvrtek

17.00–18.00

orient a dance

Martina Ptáčková

neděle

15.00–16.30

aerobik a kondiční cvičení

Eva Holečková

pondělí

18.30–19.30

aerobik a kondiční cvičení

Romana Jakoubková

středa

19.30–20.30

aerobik a kondiční cvičení

Renata Málková

čtvrtek

19.30–20.30

zdravotní cvičení

Martina Ptáčková

úterý

18.30–19.30

relaxační cvičení

Jana Levinská

úterý

17.00–18.00

Šéf ostravské základny, pod kterou spadáme, si odvezl 31. ledna–2. února do Liberce J. Nováka, L. Hrobařovou, K. Procházkovou, V. Štěrbovou
a L. Vyhnálkovou. V tyto dny se konaly dva prestižní mezinárodní závody
1. kategorie. V sobotu „GRAND PRIX LIBEREC“ a v neděli „GRAND
PRIX SYNER“. V sobotu se našim moc nedařilo, vypadalo to, že jim snad
zamrzly laufy, a na výsledcích to bylo znát. Neděle už byla lepší. Na palebné čáře předvedli, že umí. V disciplíně VzPu 60 ran – Muži se radoval
z vítězství J. Novák. Šestá příčka na výsledkové listině patřila V. Štěrbové
v disciplíně VzPu 40 ran v ženské kategorii. Ve stejné disciplíně, ale v kategorii Dorost se umístila L. Hrobařová také na 6. místě, K. Procházková na
10. místě a nováček L. Vyhnálková byla třicátá třetí. Pochvala od trenérů
je neminula.
Český střelecký svaz hodnotil střelecké kluby (80 klubů), které pracují
s dětmi. V celostátním hodnocení se náš klub umístil na krásném 7. místě.
Je to pro nás nádherné ocenění a motivace do další práce.
SSK Sezemice

relaxační cvičení

Jana Levinská

pátek

17.00–18.00

muži mladší

Petr Vlasák

úterý

20.00–21.00

TJ Spartak Sezemice jaro 2014 – KOPANÁ

muži mladší

Petr Vlasák

pátek

20.00–21.00

Datum Den

muži starší

Martin Valenta

pátek

19.00–20.00

florbal

Jan Brett

neděle

18.00–19.30

karate rodiče a děti

Ivo Konečný

středa

karate dospělí

Ivo Konečný

žáci 4.–8. třída

Jaroslav Plecháč

23. 3.

NE

18.00–19.30

29. 3.

SO

čtvrtek

19.00–20.00

30. 3.

NE

pátek

17.00–18.30

5. 4.

SO

6. 4.

NE

12. 4.

SO

13. 4.

NE

15. 4.

ÚT

16. 4.

ST

19. 4.

SO

20. 4.

NE

23. 4.

ST

25. 4.

PÁ

26. 4.

SO

27. 4.

NE

28. 4.

PO

29. 4.

ÚT

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice
Další informace na mob. tel.: 728 439 895 či remanna@seznam.cz
Střelecký klub Sezemice
Poslední soutěž loňského roku ze vzduchových zbraní „O pohár DDM“
se konala v lázeňském městě Poděbrady.
Na soutěž odjela naše tři děvčata L. Hrobařová, K. Procházková, V. Štěrbová sama, bez doprovodu trenéra Čiháka, který musel odjet s mladšími
střelci na závody v Týništi. A tak děvčata dostala důvěru a bylo vidět, že
je na ně spolehnutí. Na palebné čáře s přehledem odstřílely svoji disciplínu VzPu40 vstoje a je to až k neuvěření, všem třem napočítali nástřel
381 bodů. O pořadí tedy rozhodlo počet nastřílených centrových desítek.
První místo získala s patnácti centry K. Procházková, druhé místo se čtrnácti centry L. Hrobařová a třetí s třinácti centry V. Štěrbová. Vítězství bylo
o to cennější, že svého stálého „soupeře“ z Kolína odsunuly až na čtvrtou
příčku. A ještě jedna perlička: Při přihlašování se děvčat ptali, co to je za
Sezemice a kde vlastně leží. Po vyhlášení vítězů to teď už snad vědí.
Vánoce utekly jako voda a je tu nový rok 2014.
V hojném počtu a v dobré náladě se sešli 1. ledna zkušení střelci, ale
i amatéři všech věkových skupin na místní střelnici, aby si v disciplíně SP
3+10 ran odstříleli první letošní závody. V ženské kategorii náhoda opět
zaúřadovala. Závodnice Čiháková a Hozáková nastřílely nejen stejný počet bodů (92), ale měly shodu i v počtu desítek, devítek i osmiček. O pořadí rozhodl rozstřel obou závodnic. Dopadlo to tak, že 1. místo a putovní
pohár opět obhájila loňská vítězka S. Hozáková. Druhá o jeden bod rozdílu byla L. Čiháková a třetí s 87 body J. Adamová. V mužské kategorii

ÚZ
A–tým

ÚZ
B–tým

ÚZ
Dorost

15.00
Moravany B
15.00
Veliny

15.00
Luže

ÚZ
ÚZ
ÚZ
Starší žáci Mladší žáci El. do 10

ÚZ
El. do 8

14.30
Luže
16.30
Opatovice B
16.30
Holice B

14.15
Holice B
9.30 Prosetín/ 11.15 Prosetín/
Holetín
Holetín
hř. Holetín hř. Holetín

16.30
Jaroslav
16.30
Řečany n. L.

14.15
Řečany n. L.
17.00
Moravany
17.00
Nemošice
17.00
Pardubičky B
9.30
11.15
14.45
Živanice/Bohd. H. Městec H. Městec

17.00
Zámrsk

17.30
Mnětice
17.00
Dašice
17.00
Dražkovice
17.00
Mnětice

jednoduchý text – Sezemice venku

10.30
Hr. Týnec
17.00
Slovan Pce
17.00
Rosice
tučně – Sezemice doma

Vyhlašování nejlepších sportovních talentů za rok 2013
Ve středu 8. ledna 2014 se ve víceúčelovém sále města Sezemice konala již tradiční akce
„Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“ města Sezemice.

Zcela zaplněný sál je jasným důkazem, že naši mladí sportovci mají řádnou podporu, což je pro jejich motivaci nezbytné.
Tímto patří poděkování jejich trenérům, rodičům, kamarádům a všem, kteří se podílí a věnují rozvoji sportovní mládeže.
Opět jako každý rok nemohu opomenout a velice ráda poděkuji sponzorům vyhlašování. Jsou jimi:
• paní MVDr. Zdeňka Dvořáková za firmu CANDY spol. s r. o. Sezemice (kvalitní krmivo pro psy a kočky) •
• společnost RWE zast. tiskovým mluvčím panem Ing. Lubošem Falhaurem •
• firma R CONNECT CZ, s. r. o., Pardubice, zastoupená panem Jaroslavem Křížem • autodíly Škoda, Miroslav Černý, Mnětice •
• Východočeská tiskárna Sezemice •

výsledky za rok 2013:
TJ Spartak Sezemice – sport pro všechny
Ivana Fousová
Zbyněk Vašek
Michal Fous
Agility Sezemice
Kateřina Novotná a papilon Andy a jack russel terier Miškyn a pudl Max
Tomáš Rohr a pudlík Fík
Martin Rohr a pudlíci Edi a Sam
Kynologický klub Sezemice
Romana Krupičková
Sportovně střelecký klub Sezemice
Za celé družstvo – Jiří Puhlovský, Filip Rotrekl a Lucie Vyhnálková,
vybojovali titul „Mistr České republiky“
Lenka Hrobařová
Jakub Forman
Veronika Štěrbová

TJ Spartak Sezemice, oddíl kopané
Michal Veselý – starší žáci
Ondřej Holeček – mladší žáci
Vojtěch Karel – přípravka U-10
Pavel Reinberg – přípravka U-8
Kanoistický klub PROSPORT Sezemice
Tereza Bláhová
Sabina Doktorová
Kateřina Brettová
Karolína Bláhová
TJ SPARTAK Sezemice – oddíl stolního tenisu – oceněno celé družstvo
Mladí Hasiči Sezemice – oceněno celé družstvo
Skautský oddíl – oceněno celé družstvo
Všem sportovcům patří za jejich sportovní snažení velká gratulace s tím,
aby jim jejich sportovní nadšení vydrželo i nadále.
Tak za necelý rok opět při vyhlašování druhou středu v měsíci lednu 2015,
tj. 14. 1. 2015 na viděnou.
Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá

Město Sezemice

MDŽ
nejen pro ženy
vás srdečně zve na zábavný

večer s podtitulem

sobota 8. března 2014

sál Sezemického domu – začátek v 19.00 hodin
Program:

předtančení – Sezemická taneční skupina • taneční – manželé Šimkovi – Jdou po mně, jdou
módní přehlídka společenských šatů – www.plesovky.cz • barmanská show Petra Hurty (Mistr ČR 2009 v barmanství)
bubenická show Michala Bečky (3. místo na MS, semifinalista soutěže Česko-Slovensko má talent 2013)

K tanci i k poslechu hraje a zpívá populární trio Chorus
(Nina, Jaromír a Michal)
bohatá tombola – míchané nápoje
malý dárek pro ženy
kosmetický stánek Mary Kay

Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek

Městská knihovna – paní Procházková
Městský úřad – paní Dvořáková

Příjemně strávený večer vám přeje město Sezemice

www.sezemice.cz
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Inzerce

Ryby v Lukovně
čerstvé ryby na váš stůl
1 kg/75 Kč
Prodejní doba: po–pá od 10.00 do 12.00 hodin
so–ne – celý den
Bližší informace na tel.: 606 222 507

Cvičení

pro rodiče s dětmi
Milí rodiče a děti, ale také zdravím babičky a dědečky s vnoučky,
přeji Vám všem krásný nový rok, plný zdraví a pohody.
Cvičení pro rodiče s dětmi stále pokračuje.
A tak se na Vás budu těšit ve středu od 9.30 hod. s dětmi 2–3roky
a ve čtvrtek od 17.00 hod. s dětmi 3–6 let.
Obojí se koná v tělocvičně v Sezemicích. Vchází se bočním vchodem.
Přijďte si s námi protáhnout těla a užít si s dětmi společné chvíle.
Zdraví Tereza Srazilová, tel.: 732 916 159
e-mail: srazilova@centrum.cz
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