www.sezemice.cz

NEPRODEJNÉ
MK ČR E 11507

1

č. 2/2015

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

Slavnosti v Sezemicích
pátek 8. května 2015 • začátek v 9.30 hodin • u radnice města Sezemice

Sezemice – město cyklistiky
V květnu se Sezemice na dva dny
stanou městem cyklistiky
Letos na začátku května již po čtyřicáté budou ulice našeho města oživeny
závodícími cyklisty, a to nově po dva víkendové dny.
V sobotu 2. 5. ve 14.00 hod. bude na tradičním 15 km dlouhém okruhu
Memoriálu Jarky Krátkého uspořádána časovka jednotlivců jako závod č. 2
ELM Českomoravského poháru.
V neděli 3. 5. v 10.00 hod. bude odstartován jubilejní 40. ročník Memoriálu
Jarky Krátkého jako závod č. 3 ELM Českomoravského poháru. Hodinu před
ním se uskuteční závod mládeže.
Tento Memoriál se jede k uctění významného občana Sezemic – vynikajícího
cyklisty Jaroslava Krátkého, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj
české cyklistiky. Svými výkony v závodech inspiroval a podílel se na vývoji
mnoha budoucích vynikajících závodníků, držitelů mistrovských titulů.
Oba cyklozávody jsou pořádány Sdružením cyklistů Pardubicka ve spolupráci s Městským úřadem Sezemic a za obětavé pomoci městské policie
a hasičů.

Historie
Memoriálu
Jarky
Krátkého
Již několik desítek let je v Sezemicích pořádán cyklistický závod „Memoriál Jaroslava Krátkého“ k uctění
památky sezemického občana – významného cyklistického závodníka a propagátora cyklistiky.
První ročník tohoto závodu byl uspořádán v roce 1966
jeho holickým domovským klubem a ti jej pořádali po
další 2 roky. Další ročníky až do roku 1979 byl závod
pořádán cyklistickým oddílem Lokomotivy Pardubice,
další ročníky až do roku 1999 pořádal cyklistický oddíl Spartaku Sezemice.
V letech 1988–1992 a 1999–2002 závod pořádán
nebyl. V roce 2003 se pořádání 29. ročníku Memoriálu ujalo Sdružení cyklistů Pardubicka. S jednoroční
přestávkou v roce 2012 se závod každoročně koná
jako součást Českomoravského poháru – seriálu silničních závodů extra ligy masters (ELM) s účastí nejznámějších českých závodníků ve všech věkových
kategoriích, mezi nimiž několikrát startovali i mistři
světa a Evropy, a to jak muži Petr Bauer a Jiří Opavský, tak i žena Bohumila Lomová. Mezi ženami každoročně startuje i sezemická rodačka Libuše Němcová.

Cyklistický životopis Jarky Krátkého (1906–1963)
Cyklista Jaroslav Krátký se narodil v hájence u Hoděšovic nedaleko Býště. Brzy mu učarovala jízda na kole a stal se členem holického
Klubu českých velocipedistů (KČV Holice) a jeho významným závodníkem.
Například jako nováček v r. 1926 vyhrál svoji kategorii ve slavném závodě Praha – Karlovy Vary – Praha na 261 km a v témže roce dojel
ve své kategorii jako druhý za 15 hodin non-stop závod Vídeň – Brno – Praha. V roce 1927 v závodě Praha – Karlovy Vary – se už jako
junior umístil na 2. místě. Na Mistrovství ČSR v roce 1931 na 50 km na dráze získává 3. místo a na Mistrovství ČSR v roce 1932 za motorovým vodičem opět 3. místo. Své kvality prokazoval nejen na silnici a dráze, ale i v závodech do vrchu.
Do roku 1948 byl náčelníkem holického klubu a i jeho zásluhou patřili holičtí velocipedisté počtem členů i registrovaných závodníků
mezi významné cyklistické kluby regionu.
Po ukončení závodnické činnosti organizoval cykloturistiku a tím získal pro závodní cyklistiku řadu později úspěšných závodníků
ve všech disciplínách cyklistiky, kteří získali řadu mistrovských titulů.
Po válce už jako sezemický občan se věnuje cyklistice jako trenér, organizátor, od padesátých let jako rozhodčí I. tř. pro dráhu i silnici.
Byl i zručným mechanikem a výrobcem jízdních kol zn. Ajax, později Ajaks, na kterých jezdila řada známých závodníků.
Rodiny jeho synů Jaroslava a Václava žijí v Sezemicích.

SCP – Sdružení cyklistů Pardubicka

je pardubický cyklistický klub, který sdružuje zájemce o cyklistický sport, hlavně o silniční cyklistiku. Je právnickou osobou.
Sídlem klubu je Sport hotel za zimním stadionem (u parkoviště podél Labe), kde je v klubovně k dispozici i několik cyklotrenažerů. Členy klubu jsou bývalí i současní závodníci a závodnice, ale i cyklisté bez závodnické minulosti a dokonce i začátečníci, kteří teprve
nedávno sedli na kolo.
Klub pořádá několik cyklistických závodů, jako časovku a okruhový závod v Sezemicích, okruhový závod u Slatiňan zv. Monaco a nově městské kritérium ve Chvaleticích. Vypomáhá také při zabezpečení jiných cyklozávodů v regionu. Od jara do podzimu klub plánovitě organizuje
turistické vyjížďky na kolech, kterých se mohou zúčastnit a také účastní i nečlenové klubu. V zimním období organizuje lyžařské zájezdy
do Krkonoš i do Rakouska, jarní týdenní soustředění v termálních lázních s výlety na kolech, letní zájezdy do zahraničí, např. Itálie, Francie
v termínech konání tamních cyklozávodů, nebo do Rakouska přímo se některých mezinárodních závodů zúčastnit.
Činnost klubu je velmi pestrá a klub rád přivítá mezi sebe další zájemce o silniční cyklistiku, zvláště z řad mladší generace.

Svou činnost klub prezentuje na svých internetových stránkách: www.scp.unas.cz

www.sezemice.cz
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Zprávy z radnice
Sezemice vás zvou…
Jarní měsíce jsou protkány chvíli sluníčkem, chvíli deštěm stejně tak jako
pestrostí námi pořádaných akcí. Věříme, že si vyberete z pestré žánrové
nabídky. Velice nás těší, že se společně potkáváme a kromě práce a spousty starostí se dovedeme také pobavit.
Po velké plesové sezoně jsme prožili krásný večer v rámci zábavného pořadu k MDŽ, prostřednictvím zajímavé besedy jsme se podívali do Číny,
již podruhé jsme si vychutnali muzikál Joseph v podání třebechovických
ochotníků.
První letošní venkovní akci nemusíme dlouze představovat. Tradiční čarodějnice ve sportovním areálu TJ Spartak nabízejí opět pestrý program pro
všechny. Čekají na vás soutěže, divadelní představení, ohňostroj, velká
vatra, opékání buřtů, skupiny Sešlost a Vypuštěné koupaliště – křest jejich
zbrusu nového CD Navždy sví (část z ceny CD poputuje malé Rebečce
Čihákové a částka bude předána přímo na místě manželům Čihákovým).
Druhý májový víkend spojený s pietním vzpomínkovým aktem bude patřit
všem maminkám, babičkám a tetičkám. Nedělní podvečer 10. května je
určen především jim. Zpívat, tančit a hrát budou pro ně sezemické děti.
Hostem koncertu je Jiří Kožnar. Ten jako první „otestuje“ nově zrekonstruované klavírní křídlo.
Milovníci šansonů si přijdou na své ve čtvrtek 21. května. V rámci recitálu
Život na baru si vychutnáte v podání Petry Hapkové kromě jiných i zapomenuté písně jejího otce Petra Hapky. Hostem večera je zpěvák, herec
a valašský vypravěč František Segrado. Na klavír bude doprovázet hudební skladatel, scénárista a herec Patrik Ulrich.
V druhé polovině června se uvidíme v nádherném prostředí areálu firmy
Candy s. r. o. Sezemická tlapka je určena nejen pro vás, ale hlavně pro
vaše čtyřnohé miláčky. Už teď je můžete vyzkoušet z jejich dovedností
a schopností, protože právě oni mohou vyhrát pohár a spoustu dalších
cen. Jestli je váš pejsek s rodokmenem nebo voříšek, malý nebo velký, na
tom vůbec nezáleží. Na originální výkony bude dohlížet předseda poroty
Zdeněk Srstka, společně se starostou města Martinem Staňkem, majitelkou firmy Candy s. r. o. Zdeňkou Dvořákovou a dalšími členy poroty. Čekají na vás také zajímavé ukázky práce se psy, hudební vystoupení country
kapely Pohoda, kreslící soutěž pro všechny děti z MŠ a ZŠ Sezemice.
Letní měsíce nabídnou také řadu akcí, ale o nich zase příště.
Majka Schillerová, komise kultury
MĚSTO SEZEMICE – akce v 1. pololetí 2015
Den a čas
27. dubna
19.00 hodin

30. dubna
17.00 hodin

8. května
9.30 hodin

10. května
18.00 hodin
21. května
19.00 hodin
23. května
20.00 hodin
29. května
20.00–22.00
hodin
20. června
13.00–18.00
hodin

Akce
Vivaldi
– Čtvero ročních období + recitace
Alfréd Strejček
– součást mezinárodního festivalu
Pardubické hudební jaro
Čarodějnice – bohatý program,
soutěže, hraje skupina Sešlost
a Vypuštěné koupaliště
Pietní akt u příležitosti 100. výročí
úmrtí praporečníka roty Nazdar
Karla Bezdíčka a 70. výročí konce
II. svět. války, průvod k pomníkům,
poté koncert Živaňanky
Hudební a taneční program
ke Dni matek – Rolnička
+ sezemické děti z okolních ZUŠ
„Život na baru“ – šansoniérka
Petra Hapková, dvorní šansoniér
Petra Hapky – Fr. Segrado
na klavír doprovází Patrik Ulrich
Taneční zábava Mogul Rock
Noc kostelů – prohlídka kostela
s možným výkladem za tónů
varhanní hudby – součást evr. akce
Akce Sezemická tlapka – o nejšikovnějšího pejska – Z. Srstka,
country kapela Pohoda, malovací
soutěž s MŠ a ZŠ, ukázky práce
polic. psů, agility, tanec se psem…

Místo konání a pořadatel
Kostel Nejsvětější trojice
Město Sezemice

Nový bezdrátový rozhlas v provozu
Asi jsme všichni zaregistrovali, že v březnu letošního roku na mnoha sloupech veřejného osvětlení přibyla nová hlásná hnízda a od začátku dubna
je prováděno hlášení městského rozhlasu pomocí nového bezdrátového
rozhlasu. Nový rozhlas je nainstalován nejen v Sezemicích, ale i ve všech
přisloučených obcích a umožňuje hlášení jak do všech částí najednou,
tak i do samostatných částí jednotlivě. Bezdrátový rozhlas byl pořízen pro
zlepšení informovanosti obyvatel v rámci protipovodňových opatření. Takže konečně by hlášení mělo být všude slyšet. V současné době je rozhlas
ve zkušebním provozu, při kterém probíhá seřízení hlasitosti jednotlivých
hlásných hnízd. Pokud byste měli pocit, že je rozhlas někde moc nahlas
nebo není slyšet, tak o tom informujte Ing. Košťála, vedoucího odboru
správy majetku a životního prostředí.
V. Plecháček, místostarosta
Sezemice uctí památku padlých v I. a II. světové válce
V těchto dnech si připomínáme 70. výročí konce II. světové války a výročí
našich dvou rodáků. Tím prvním je bezesporu praporečník roty Nazdar
Karel Bezdíček. Ten padl v bitvě u ARRASU přesně 9. května 1915, tedy
před sto lety.
Významnou osobností II. světové války je kpt. Alfréd Bartoš, velitel paravýsadku Silver A. V Sezemicích mu byl před 8 lety odhalen pomník. Letos
si připomeneme 73. výročí jeho úmrtí.
Město Sezemice si velice váží všech občanů, kteří padli v obou světových
válkách. Proto bychom vás rádi tímto pozvali na pietní akt k uctění jejich
památky. O významu této akce jistě svědčí i fakt, že nad touto vzpomínkovou akcí převzali záštity hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
a předseda Svazu letců ČR genmjr. v zál. Jiří Kubala.
V pátek 8. května bude akce zahájena po deváté hodině před radnicí
města Sezemice. Přivítá vás dechová hudba Živaňanka. O půl desáté položíme květiny k pomníku kpt. Alfréda Bartoše. Čestnou stráž zajišťují
uniformovaní vojáci RAF. Následně se pak průvod přesune k Památníku
všech padlých. Zde zazní kromě československé hymny i čestné salvy za
účasti vojáků Armády ČR – Krajského velitelství Pardubice. Naše poslední zastávka bude u pomníku Karla Bezdíčka. Tam budou stát čestnou
stráž v dobových uniformách z Francie, Ruska a Itálie legionáři z Hradce
Králové. Kromě projevů hostů zazní československá a francouzská hymna. Pokud nebude pršet, nad hlavami přítomných proletí dobový letoun
Bücker 1.131 Jungmann. Společně se pak vrátíme před sezemickou radnici nebo v případě špatného počasí do sálu. Čeká na vás přibližně hodinový koncert Živaňanky, výborné koláčky, káva a limonáda.
U příležitosti pietní akce je vydána brožura, Pamětní listy ke 100. výročí
úmrtí Karla Bezdíčka a instalována bude také malá výstavka. Ta nám přiblíží významné historické okamžiky spjaté právě se jménem K. Bezdíčka.
Věříme, že sváteční májové dopoledne bude i pro vás důstojným uctěním
památky padlých v I. a II. světové válce. Na ně bychom neměli nikdy zapomenout a jejich odkaz by měl v každém z nás zůstat navždy.
Majka Schillerová, koodinátorka vzpomínkové akce

Komise sociální a zdravotní pořádá:
Areál TJ Spartak Sezemice
Město Sezemice

Sál Sezemického domu
Město Sezemice

Sál Sezemického domu
Město Sezemice
Sál Sezemického domu
Město Sezemice
Areál TJ Spartak
Hospoda Na hřišti
Kostel Nejsvětější trojice

v sobotu 16. května 2015 od 7.30 do 14.00 hodin

Humanitární sbírku

ve víceúčelovém sále Sezemice, Husovo náměstí 790
Sbírka: šatstva, lůžkovin, dek, domácích potřeb, hraček, obuvi
Přijímáme pouze nepoškozené věci!
Manželé Kupkovi děkují Městskému úřadu Sezemice a komisi
pro občanské záležitosti za blahopřání a dárkový balíček ke zlaté svatbě.
manželé Kupkovi
Manželé Anna a Josef Vondroušovi z Dukelské ulice v Sezemicích
děkují panu starostovi a členkám komise pro občanské záležitosti
za milou gratulaci a dárek při příležitosti jejich životního jubilea.
Anna a Josef Vondroušovi

Narozeníček
Areál firmy CANDY (Zámostí),
Město Sezemice
+ CANDY s. r. o.

Bližší informace: www.sezemice.cz, facebook – události, média
Majka Schillerová – 603 471 712, majacek@volny.cz
Petra Procházková – 737 420 924, knihovna@sezemice.cz – předprodej vstupenek

Říjen 2014: Barbora Janečková
Prosinec 2014: Justýna Nová, Adéla Víšková, Tomáš Filip
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas s uveřejněním
osobních údajů svého děťátka.
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Zprávy z mateřské školy
V minulém čísle jsme Vás informovali o plánovaném projektu „Zdravý
způsob života“. Cílem projektu bylo společné hledání cest vedoucích ke
zdravému způsobu života. V souladu s projektem si děti pod vedením
studentů lékařské fakulty HK vyzkoušely ošetřování svého vlastního plyšového kamaráda – namíchaly bylinkovou medicínu, viděly rentgenové
snímky a dokonce svého medvídka operovaly. Dále si děti v rámci tělesné
i duševní zdatnosti a pohody zacvičily jógu pod vedením kvalifikované
lektorky a poslechly pohádky předčítané zaměstnanci městské knihovny.
Beseda s MVDr. Pavlou Marešovou připomněla dětem, jak správným chováním předcházet poraněním od psa a kočky”.

Březen byl pro nás soutěžním měsícem. Vybraná děvčata z naší mateřské
školy se zúčastnila soutěže „Holická Mateřinka“. Vystoupila hned dvakrát s taneční ukázkou břišních tanců a muzikálovou pohádkou Červená
Karkulka. Velkým úspěchem pro naši mateřskou školu byla účast ve výtvarné soutěži „Vejce a já“, kterou každoročně pořádá Východočeské
muzeum a Východočeská galerie v Pardubicích ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Výrobky dětí z vybraných tříd byly vystaveny
v rámci velikonočních oslav v prostorách Pardubického zámku. Odborná
porota ocenila pět nejlepších velikonočních dekorací, z nichž dvě byly
z naší mateřské školy. Ještě jednou dětem gratulujeme.
V rámci oslav blížících se svátků jara jsme vynášeli Moranu, malovali vajíčka, seli osení a pořádali velikonoční dílny pro děti a rodiče. 13. 4. odjely
některé děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání do školy v přírodě. Mat. škola tento výjezd za dobrodružstvím pořádala poprvé. Při této
akci jsme spolupracovali s firmou Ski Fanatic, která připravila animační
program s názvem „Jak Pidi lidi princeznu Kateřinu našli a ohnivému býku
se postavili“. Děti zažily pět dní nádherné zábavy. 16. a 17. 4. proběhl
zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ od školního roku 2015/2016.

Na konci měsíce dubna máme připravený projekt „Bezpečná mateřská
škola“. Zaměříme se nejdříve na oblast prevence sociálně patologických
jevů. Pod vedením lektora v oblasti sociálně patologických jevů, vrchního
strážmistra Městské policie Sezemice, si děti připomenou základy bezpečného a vhodného chování k sobě samým i k druhým lidem. Další oblastí projektu bude prevence dětských úrazů. Prevence bude zaměřena
na ochranu vlastní osoby – úrazy ve škole, úrazy doma, úrazy v dopravě
a úrazy ve volném čase – ve spolupráci s Policií ČR Pardubice.
Mezi akce, které nás do konce školního roku ještě čekají, patří např. rozloučení předškolních dětí, oslava Dne dětí, projekt s názvem „Cesta
kolem světa“, jehož součástí budou výlety (např. celodenní výlet na zámek Loučeň), týden mezinárodní kuchyně, návštěva Východočeského divadla, africké bubnování nebo zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny.
Vaše Mateřská škola Pohádka

www.sezemice.cz
Základní škola se hlásí
Na jaře každoročně probíhají různé soutěže a olympiády, kterých se naši
žáci zúčastňují. Výsledky soutěží nám dělají velkou radost.
Dne 24. března se konal 12. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvu
O bílého havrana Edgara Allana Poea. Soutěž proběhla v hudebním sále
pardubické radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Naši školu
reprezentovaly žákyně 9. B třídy Adéla Jakoubková a Anna Matúšů. Adéla
Jakoubková obsadila ve své kategorii sólový zpěv do 15 let ve velké konkurenci 1. místo. Adéla se také umístila na 1. místě celostátního finále
v předčítání v německém jazyce.
Zapojili jsme se do matematické soutěže Pangea, ve které měl žák Jiří
Bubeníček ze 7. B mezi 3 846 žáky 100% úspěšnost. Stejně šikovných
žáků ze všech krajů bylo jen 50. Jirka a další úspěšný žák Adam Novák
z 6. A budou soutěžit za Pardubický kraj ve finálovém kole této soutěže
v Praze. Dále se naši žáci zapojili do matematické soutěže Klokan a také
do tradiční soutěže Pythagoriáda, kde naši školu bude v okresním kole
reprezentovat Petr Šimák a Anna Marie Schallerová z 8. B.
Jirka Bubeníček se také probojoval do okresního a krajského kola zeměpisné olympiády, v obou byl vítězem a čeká ho republikové soustředění
v Orlové u Příbrami. V okresním kole nás ještě zastupovaly Hana Petrásová (6. A) a Tereza Kačerová (9. B).
V recitačních soutěžích školu reprezentovali tito žáci, v I. kategorii – Tereza
Ptáčková (2. A), ve II. kategoriii Klára Chrbolková a Klára Málková (obě
4. B), v III. kategorii Vojta Kvapil a Viktor Šimek (oba 6. B) a v nejstarší
kategorii Ivana Šimková (9. B) a Kamila Řezníčková (8. B). Naši soutěžící
nepostoupili do dalšího kola, ale svým výkonem nezklamali.
Lyžařského výcvikového kurzu, který se opět konal v Horní Malé Úpě,
se v letošním roce zúčastnilo jen 24 žáků. Ze sedmého ročníku bylo 21
žáků, dva žáci ze šestého ročníku a jeden z osmého. Žáci s učiteli se ubytovali v penzionu Blesk. Nedělní odpoledne bylo využito k rozdělení žáků
do družstev podle zdatnosti na sjezdových lyžích. Na přilehlé louce nad
chatou trénovali základní dovednosti na sjezdových lyžích a začátečníci
už měli první hodinu výcviku. První večer se žáci seznámili s pravidly bezpečného lyžování. Výcvik na sjezdových lyžích probíhal každý den celé
dopoledne na sjezdovkách U kostela a Pomezní boudy. Po obědě a poledním klidu žáci vyráželi na běžky do blízkého okolí Malé Úpy. Poslední
den výcviku žáci závodili ve slalomu na sjezdovce U kostela a odpoledne
i na běžkách. Večer proběhlo vyhodnocení a nejúspěšnější lyžaři byli odměněni diplomy a sladkostmi. Večerní programy probíhaly ve společenské místnosti penzionu. Žáci hráli společenské hry, soutěžili nebo sledovali
promítání fotografií z výcviku. Na závěr kurzu si užili oblíbenou diskotéku.
Celý týden jim počasí přálo a na rozdíl od loňského roku měli i dostatek
kvalitního sněhu. Je nám líto, že se někteří žáci nemohou těchto prožitkových akcí účastnit.
Nemohli jsme opomenout 20. března sledovat zatmění Slunce, a proto
mnozí žáci přišli do školy vybaveni speciálními pomůckami a netrpělivě
očekávali zajímavý úkaz. Abychom o nic nepřišli, pan učitel Fiala nainstaloval kameru na Slunce a my jsme mohli sledovat v jednotlivých třídách
přenos z různých fází zatmění. Na další srovnatelné zatmění Slunce si totiž
budeme muset počkat do roku 2026.
Všichni cítíme, že děti čtou velice málo, a proto nejen připravujeme, ale
také se zúčastňujeme na různých akcích, které by měly dětem pomoci
najít nového kamaráda – knihu. Akce „Hrajeme si se slovy“, „Celé Česko
čte dětem“, „Pohádkové odpoledne“, „Velká čtenářská soutěž“ a jiné
pomáhají rozvoji čtenářské dovednosti.

Šikovné dětské ruce se uplatnily ve výtvarné výchově a při pracovních
činnostech. Děti dokáží vyrobit a namalovat cokoli, co je obklopuje a co
je zaujme. Pracují podle předloh nebo podle svých nápadů, podle svého
cítění. Nejzdařilejší výrobky a výkresy posíláme do výtvarných soutěží. Některé jste mohli vidět na zahrádkářské výstavě v Sezemicích.

www.sezemice.cz
V letošním školním roce se třída 4. B zapojila do mezinárodního projektu
Music and sounds around us (Hudba a zvuky kolem nás). Spolupracuje
s dětmi z Itálie, Estonska, Španělska, Lotyšska, Řecka, Rumunska a Polska. Zatím se žákům podařilo splnit první úkol, tím bylo představit třídu
a školu. Dalším úkolem je vytvořit 3–5 prezentací významných českých
hudebníků. Posledním úkolem je vymyslet a nazpívat vlastní třídní píseň.
Tohoto úkolu se žáci nebojí, vlastní písničku mají už od první třídy, takže
ji jen trochu upraví, přidají sloku v angličtině a úkol bude splněn. Během celého projektu mohou děti komunikovat s dětmi z ostatních škol
v chráněném prostředí eTwinnningu, to znamená, že každý, kdo chce do
komunikace vstoupit, musí být žákem nebo učitelem ze školy zapojené
v projektu. Protože se jedná o projekt mezinárodní, všechna komunikace
probíhá v angličtině. Děti využívají své jazykové znalosti, vytvářejí prezentace, vyhledávají a zpracovávají informace, budou hodnotit práci ostatních, zdokonalí se v práci ve skupinách.
Ve čtvrtek 9. dubna se na hřišti naší školy uskutečnilo okrskové kolo malé
kopané z oblasti Holicko. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. tříd, na prvním místě skončili fotbalisté z Opatovic, naši žáci byli druzí, na třetím místě se umístili gymnazisté z Holic a na čtvrtém místě žáci z Dolních Ředic.
První dvě mužstva postupují do okresního kola, které se koná 16. dubna
na hřišti PAMAKU v Pardubicích.
Žáci osmých tříd zavítali do firmy NEDCON, kde sledovali jednotlivé fáze
výroby kovových částí regálových systémů. Viděli, že tzv. „černé řemeslo“
probíhá v čistém prostředí a že se v takovýchto firmách dobře uplatní
pracovníci různých technických profesí. Koncem dubna se ještě zúčastní
dalšího kola TECHNOhrátek na Střední průmyslové škole elektrotechnické
Pardubice.
Osmé třídy navštívily památné místo Zámeček v Pardubicích, které je
spojeno s pohnutými osudy lidí za II. světové války. Shromáždily si zde
informace a fotodokumenty, které využijí při celoškolním projektu, jehož
jednou částí bude návštěva Ležáků.

Osmým třídám začínají „Minitaneční“, na které se těší nejen žáci, ale i jejich nejbližší. Jednotlivé lekce i závěrečná „prodloužená“ budou probíhat
v sále sezemické radnice.
Naši vycházející žáci netrpělivě očekávají výsledky přijímacího řízení na
střední školy, aby se mohli v klidu těšit na ukončení základní školy a na
další studijní cestu. Věříme, že se rozhodli správně.
Další zprávy o činnosti školy se naleznete na www.zssezemice.cz
St. Plecháčková

Knihovna
Březen je měsícem knih a čtenářů. Ani naše knihovna nebyla výjimkou.
Dny byly plné akcí, besed, nových knih, čtení, soutěžení a návštěv. Společně s panem Z. Levinským jsme našim nejmenším dětem četli pohádky
přímo v mateřské školce při odpoledním odpočinku. V knihovně jsme pak
s dětmi soutěžili, četli básničky a hráli si. Starší děti vyplňovaly kvízy, četly
ostatním a zúčastnily se výtvarné dílny. Zapojili jsme se do akce – Celé
Česko čte dětem a také výtvarné zahrádkářské a velikonoční soutěže.
Navštívili jsme nemocné děti v krajské nemocnici Pardubice, kde jsme si
mimo čtení také povídali o jejich zájmech a koníčcích, o tom, co knihovna
nabízí a jak může čtení v nemoci pomoci. V měsíci březnu nechybělo také
autorské čtení pro ZŠ Sezemice. Do knihovny za námi přijela profesorka
a spisovatelka Veronika Válková. Děti seznámila se svou tvorbou, přečetla
ukázky z knih a následovalo soutěžení a odměny za jejich splněnou práci.
Paní spisovatelka nám přislíbila další červnové besedy. Ke konci měsíce
proběhla celostátní akce pro děti: Noc s Andersenem. Této akce se letos
zúčastnilo 36 dětí. Soutěžilo se, četlo, plnila se cesta odvahy, hrálo se,
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jedlo se a také spalo v knihovně. Byla to naše již jedenáctá Noc s Andersenem. Chtěli bychom tímto také poděkovat všem, kteří nám pomohli
při práci s dětmi a maminkám, které upekly dobré moučníky. Fotky z této
akce naleznete na www.sezemice.cz a facebooku.

Tím ale akce v knihovně nekončí. Nezapomínáme ani na dospělé. Nové
knihy, besedy: Geopatogenní zóny a jejich vliv na lidský organismus nebo
Bylinky s panem Z. Pavlíčkem, ochutnávky čaje, vyprávění plné krásných
fotografií, mastiček, olejíčků a kapiček. V měsíci březnu se v knihovně
i mimo ní četlo, besedovalo a pracovalo. Jak jsme slíbili, v Sezemicích přibyly další dvě knihovničky. Jedna je umístěna v Zámostí u prodejny a druhá

je u dětského hřiště základní školy. Doufáme, že Vám budou dobře sloužit,
třeba v době, kdy je knihovna zavřena nebo při čekání na autobus, a že
je budete spolu s námi opatrovat. Přejeme jaro plné sluníčka a jako vždy
zveme do Městské knihovny v Sezemicích, kde na Vás už budou čekat
knižní novinky z knižního veletrhu Svět knihy Praha 2015.
Vaše knihovnice
skauti sezemice
Naše řady se stále rozrůstají, za což jsme moc rádi (za minulý rok máme
nárůst členů o více než 10 %) a stále nabíráme nováčky.
I v tomto školním roce jsme mimo klasických schůzek byli i na výpravách
a různých zajímavých akcích. Naše menší děti navštívily v září akci na mladějovské úzkokolejce, v říjnu byla další skupinka na interaktivní výstavě
Naše cesta v Praze a kalendářní rok jsme jako celé středisko zakončili jak
předáváním Betlémského světýlka, tak i tradičními besídkami a vánočním
krmením zvířátek. Holky navíc byly na výletě v Litomyšli, velcí kluci a holky
dokončovali na podzim projekt údržby lokality v projektu Lesy ČR, na jaře
menší kluci vyrazili na Laser game do Pardubic a proběhlo několik filmových nocí v klubovně.
Zároveň jsme na podzim uspořádali Setkání sezemických skautů, na akci
– vlastně slučáku minulých, současných a možná i budoucích skautů
a skautek – jsme měli poměrně velkou účast a věříme, že se všem líbila.
A co plánujeme dále? Teď na jaře nás čeká několik soutěží – celé středisko se bude tradičně účastnit akce ALKO na Kunětické hoře (minulý
rok holky vybojovaly krásné 2. místo, tak doufáme ve zlato), skauti (starší
děti) pojedou na Svojsíkův závod (minule postoupili do druhého kola, tak
také věříme ve stejný nebo ještě větší úspěch) a uvidíme, zda zbude čas
i na pár výprav a výletů. V létě pořádáme tradičně stanový tábor a po
úspěchu minulého roku také dva příměstské tábory (ty i pro veřejnost).
Veškeré informace o středisku i o táborech naleznete na webu:
skauti-sezemice.wbs.cz

100 let od smrti praporečníka
Letos, v jubilejním roce stého výročí bitvy u Arrasu, vzpomínáme na významnou osobnost
sezemické historie, legionáře Karla Bezdíčka, praporečníka slavné české roty Nazdar, který
před 100 lety 9. května 1915 na bojišti ve Francii u vsí La Targette a Neuville Saint Vaast položil
život za svobodu Francie a za samostatný stát Čechů a Slováků.
Karel Bezdíček se narodil ve Vídni 27. ledna 1888, kde jeho otec několik let pracoval jako
krejčí. Ještě mu nebyl ani rok, když se rodina Josefa a Marie Bezdíčkových vrátila do rodného
města obou rodičů, do Sezemic. Zde bydleli v domku v čp. 68, poté v čp. 91, v čp. 93 a konečně
ve svém vlastním domku čp. 137.
Otec Josef Bezdíček si po návratu z Vídně založil v Sezemicích krejčovskou živnost a matka
se po absolvování kurzu stala porodní asistentkou. Řadu let pomáhala na svět velké rodině
malých Sezemáčků.
V roce 1894 začal Karel chodit do první třídy obecné školy v Sezemicích. Školu absolvoval v době, kdy byl jejím řídícím učitelem vzdělaný a pokrokový sezemický pedagog František
Schiller. Po vzoru svého otce a strýce vstoupil Karel do sezemického Sokola, kde se účastnil
cvičení jako žák a později jako dorostenec. V den svých čtrnáctých narozenin obdržel propouštěcí vysvědčení se samými výbornými. Přes doporučení svého třídního učitele Jaroslava
Svobody aby pokračoval ve studiu, se vyučil u otce krejčovskému řemeslu. V domku čp. 93 na
Velkém, dnešním Husově náměstí, strávil Karel svá školní a učňovská léta. Jak bylo v té době
zvykem, vydal se po vzoru svého otce a ve stopách starších sourozenců Jana a Terezie na zkušenou do Vídně. Ve Vídni pracoval jeden rok v krejčovské dílně. Zde také přivykl samostatnosti
a odhodlal se cestovat a poznávat. V roce 1905 navštívil Sezemice, odkud odjel do Berlína.
Zde pracoval do roku 1907 a z jeho korespondence je zřejmé, že mu po práci zbyl čas i na
sportování a návštěvy divadla. Ještě téhož roku na jaře cestoval do Kolína nad Rýnem. Po půl
roce uskutečnil svůj dávný plán a vycestoval do Londýna. V Londýně sehnal práci jen na krátkou dobu, a proto přesídlil do Brightonu, kde se mu podařilo zajistit si stálé pracovní místo.
Z korespondence poslané rodičům v dubnu 1908 Karel s pocitem hrdosti píše, že je zaměstnán
ve výtečném obchodě, kde si získal dobré jméno a má i dostatek práce. Po práci si našel zábavu v dělnickém klubu. Tady měl možnost setkávat se s cizinci a rozšiřovat si svůj obzor, ale
také se zdokonalit v jazyce.
V létě roku 1909 ho zastihl povolávací rozkaz a byl nucen opustil Brighton. V tomto roce
poprvé navštívil domek rodičů čp. 137 v Sezemicích, do kterého se v roce 1908 Bezdíčkovi
přestěhovali z nájmu v čp. 93.
Povinnou vojenskou službu v armádě Rakouska-Uherska nastoupil 1. října 1909. Svým přátelům se svěřil, že vojenskou službu do rakouské armády nastupuje jen proto, aby si navždy
neuzavřel cestu z ciziny domů. Narukoval k druhému praporu polních myslivců v italské oblasti jižního Tyrolska. Zde poznal, že mocnářství je domorodými Italy stejně málo oblíbené jako
českými lidmi. V Tyrolsku prožil Karel tři roky vojenské služby. Přestože je z jeho dopisů rodičům zřejmé, že ho služba v rakouské armádě netěšila, dosahoval skvělých výsledků ve střelbě
i v taktických dovednostech. Prezenční službu ukončil v srpnu 1912 jako četař. Vojenská služba
přerušila naplňování Karlova snu projít svět a zdokonalit se v řemesle, aby si poté doma založil
moderní krejčovský závod a zaopatřil rodiče. Po skončení vojenské služby mohl Karel v naplňování svého snu pokračovat. Krátký čas pobyl v Sezemicích, kde měl v domku rodičů svoji malou
místnost a pomáhal otci v krejčování. Na podzim roku 1912 se s odvahou pustil do země, o které
byl přesvědčen, že je zemí svobody, do Francie. V té době nevěděl on ani rodiče Bezdíčkovi, že
Karel naposledy kráčí zemí, za jejíž svobodu položí život.
Po příjezdu do Paříže našel Karel Bezdíček v krátké době zaměstnání. Díky své píli a v neposlední řadě i díky zkušenostem, které získal v krejčovských dílnách za svého pobytu v Německu
a Anglii, domohl se v Paříži pěkného postavení.
V Paříži, stejně jako ve všech místech kde pracoval, navštěvoval odborné a vzdělávací kurzy.
Za svého pobytu v Paříži se zapojil do krajanského života a nezapomínal na svou vlast. Stal se
horlivým členem pařížského Sokola. Byl členem gymnastického družstva a spoluzakladatelem
dramatického a tanečního odboru Sokola Paříž a v neposlední řadě i sokolským praporečníkem. V Sokole poznal svoji lásku, osmnáctiletou Marii Štěpánovou.
Den 28. červenec 1914 byl dnem vyhlášení války, právě toho dne vypršelo rakousko-uherské ultimátum srbské vládě. Válečný požár zažehnutý rakouským vojskem na srbské hranici
zachvátil celou Evropu. 1. srpna vtrhlo pruské vojsko do Lucemburska, Německo vypovědělo
válku Rusku. Ve Francii byla 2. srpna vyhlášena mobilizace. Ve stejný den Němci překročili hranici Francie a následujícího dne vypovědělo Německo Francii válku. Ve Francii bylo vydáno nařízení, že rakousko-uherští a němečtí občané musí opustit Francii. V té době sehrála důležitou
roli Česká kolonie ve Francii. Společným úsilím s francouzskými přáteli dosáhla povolení k pobytu ve Francii pro všechny Čechy a Slováky, kteří již nebyli považováni za nepřátele. Členové
Sokola Paříž, spolku Rovnost a dalších krajanských spolků ve Francii se rozhodli dobrovolně
vstoupit do Cizinecké legie, aby tak po boku Francie a států Dohody bojovali proti společným
nepřátelům, Centrálním mocnostem.
Jako jeden z prvních Čechů vstoupil 22. srpna 1914 do legie Karel Bezdíček. V místě vojenského výcviku našich dobrovolníků, ve městě Bayonne, byla 31. prosince 1914 v rámci 2. pochodového pluku Cizinecké legie vytvořena 1. rota praporu C. Byla to česká jednotka o síle
250 mužů, jedna z prvních ryze českých vojenských jednotek od bitvy na Bílé hoře. Velkou část
české první roty tvořili sokolové a díky svému sokolskému pozdravu „nazdar“, kterým se často
navzájem zdravili, přijala rota C1 i svůj název rota Nazdar – Compagnie Nazdar. Mezi dobrovolníky začleněnými v rotě Nazdar byl i sezemický a pařížský sokol bratr Karel Bezdíček. Byl zařazen do 4. čety roty Nazdar. Velitelem roty se stal francouzský kapitán Marie Léon Joseph Sallé.

Karel Bezdíček na fotografii z roku 1907

V roce 1908 se Bezdíčkovi přestěhovali
do vlastního domku čp. 137 v dnešní Bezdíčkově ulici

Členové pařížského Sokola v tělocvičně,
Karel Bezdíček označen K

Dne 12. října 1914 po ukončení výcviku rota převzala svůj
rotní praporec z červeného hedvábí s vyšitým bílým českým
lvem, dar od bayonnských dam, a dobrovolníci začlenění
v rotě Nazdar složili slavnostní přísahu. K čestnému úkolu
nést v boji prapor roty Nazdar byl svými krajany doporučen a svým velitelem určen Karel Bezdíček. Praporečník
roty Nazdar Karel Bezdíček o okamžicích, kdy nesl prapor
z místa přísahy roty do Bayonnských kasáren, napsal v dopisu své milé Mařence Štěpánové: „Vzal jsem prapor a šel

roty Nazdar Karla Bezdíčka

Dobrovolníci roty Nazdar v zákopech na frontě u Remeše,
Karel Bezdíček označen K

Kresba Františka Kupky – Smrt praporečníka roty Nazdar
u Arrasu 9. května 1915

Slavnostní odhalení pomníku Karlu Bezdíčkovi,
Sezemice 10. května 1925

za potlesku a ovací přítomných do čela setniny. Trubači se
postavili před nás, za nimi náš kapitán, pak já s praporem
a vykročili jsme. Podobný okamžik jsem ještě nezažil.“
Dne 23. října 1914 se rota Nazdar spolu se svým praporem
C přesunula na francouzsko-německou frontu na severovýchod Francie do oblasti Champagne, poblíž města Remeše. Zde se příslušníci roty Nazdar účastnili zákopové války
v předních liniích v sestavě elitní Marocké divize.

Na Štědrý den 24. prosince 1914 píše Karel Bezdíček ze zákopů u Remeše své Mařence
a její rodině:
…„Já, který jsem dříve žil pro jediný cíl: projít svět, nabýti vědomosti, zdokonalit se v řemesle a potom jíti do vlasti, tam založiti skromnou domácnost a – jako u člověka se zdravým
základem to bývá – dopracovati se rozkvětu, přišel jsem k názoru, že můj střízlivý rozum se musí
skloniti před něčím novým, neobvyklým…Na zdar našemu vítězství a naší samostatnosti…“
Počátkem května 1915 byla Marocká divize přemístěna do oblasti Artois, kde nedaleko
Arrasu byla do předních pozic v rámci divize zasazena i rota Nazdar. Dne 9. května 1915 se rota
Nazdar účastnila krvavých bojů v La Targette a Neuville Saint Vaast u Arrasu.
Legionáři roty Nazdar odešli do pole v tehdejší francouzské uniformě, kterou tvořila bílá
košile, modrá vesta, modrý kabát, červené kalhoty a červená čepice. Vojáci útočili podle předválečných pravidel, tj. vzpřímeni a v rozvinuté linii. V čele všech jednotek byli při útoku jejich
důstojníci, kteří tak šli příkladem svým jednotkám. Celá Marocká divize a s ní i rota Nazdar
utrpěly obrovské ztráty. Z 250 příslušníků roty Nazdar jich v tomto boji 42 padlo a dalších 130
bylo zraněno. Padli i tři ze čtyř velitelů čet roty Nazdar. Na pozicích Ouvrages blancs, nedaleko
vesnice La Targette, padl s praporem obtočeným kolem těla i praporečník roty Karel Bezdíček.
Přímým svědkem smrti Karla Bezdíčka byl nejmladší z bratrů Kirchnerových, Antonín, který
padl později, 26. dubna 1918 u Amiens. Zahlédl při útoku Karla Bezdíčka v okamžiku, kdy u La
Targette útočil bodákem, když byl zasažen střelou a zhroutil se do německého zákopu. Vážně
zraněn v bojích 9. května 1915 byl i velitel roty Nazdar kapitán Sallé, který ve svém dopise
z nemocnice České kolonii v Paříži napsal: „…Němci, chtějíce učiniti pro nás nepotřebnými
zákopy, které právě ztratili, zasypali je deštěm granátů všech kalibrů; bylo jich takové množství,
že mrtví, kteří padli v zákopech, zůstali tam pohřbeni. Tak mnoho mrtvých, mezi nimi i Bezdíček,
nemohlo býti nalezeno…“
Do jara 1918 se čeští dobrovolníci účastnili v řadách francouzských jednotek Cizinecké legie
bojů u Verdunu, na Sommě, v Champagni a na dalších místech Francie, Evropy i Afriky. Cizineckou legií za první světové války prošlo přibližně 600 českých a slovenských dobrovolníků,
z nichž více než třetina padla a 300 bylo zraněno.
V polovině roku 1918, kdy se tvořily samostatné československé legie ve Francii jako regulérní československé vojsko, bylo z fronty staženo asi 50 dosud žijících příslušníků původní
české roty Nazdar. Byli převezeni do Darney a zařazeni do řad československého vojska ve
Francii. Vznikla Československá brigáda o dvou plucích. Po výcviku složila 30. června 1918
v Darney přísahu. Oba střelecké pluky byly nasazeny na frontu v Argonách u Terronu a Vouziers, kde získaly slávu a uznání v bojích proti Němcům.
10. května 1925 odhalila sezemická jednota Československé obce legionářské za podpory města Sezemice, Tělocvičné jednoty Sokol Sezemice a řady spolků a státních institucí svému hrdinovi, legionáři Cizinecké legie ve Francii, praporečníku roty Nazdar Karlu Bezdíčkovi,
pomník. Pomník znázorňuje Karla Bezdíčka ve stejnokroji francouzského vojáka s puškou
a praporem v okamžiku jeho hrdinné smrti v bitvě u Arrasu.
Slavnostnímu odhalení pomníku bylo přítomno nevídané množství hostů z řad zástupců
armády, úřadů a spolků, včetně zástupů občanů Sezemic a návštěvníků z širokého okolí.
Nechyběl mezi nimi ministr národní obrany František Udržal, francouzský vyslanec v Praze
Couget, členové francouzské vojenské mise v čele s náčelníkem generálem Louis-Eugene
Faucherem. Přítomni byli zemský vojenský velitel generál Syrový, náčelník vojenské kanceláře
prezidenta republiky generál Čečka, přednosta ministerstva národní obrany generál Weinerek a mnoho dalších. Přestože byl za okupace v roce 1940 vydán příkaz ke zničení pomníku,
podařilo se ho přes válku zakopat a tak zachránit. Pomník Karla Bezdíčka byl znovuodhalen
28. října 1945.
Sdružením bývalých československých dobrovolníků 1914–1918 byl 9. května 1925 při příležitosti 10. výročí bitvy roty Nazdar u Arrasu odhalen památník na jiném konci Evropy ve Francii,
v místě bojů roty Nazdar u La Targette a Neuville Saint Vaast. Je na něm nápis: „Ils ont choisi
de mourir pour la liberté.“ – Rozhodli se zemřít za svobodu. Zde je i symbolický hrob praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka.
V dlouhé řadě československých legionářů bojovali za 1. světové války ve Francii i další
sezemičtí občané – pozdější generál československé armády František Horáček, František
Černý, Josef Horáček, František Jedlička, Josef Procházka, Josef Schweidler, Josef Vondrouš
a Josef Zeman. V legiích v Rusku bojovali Bohumil Čapek, Karel Došel, Václav Hájek, František Holub, Václav Jeník, Josef Malý, Josef Mlateček, Josef Mohaupt, Antonín Nešpor, Josef
Praus, Josef Půhonný, Josef Pulpit, Rudolf Rudolf, Josef Růžek, Václav Skala, Karel Schweidler, Václav Uhlíř, Václav Vondrouš a v legiích v Itálii Ferdinand Bezdíček, Václav Černík, František Hořeňovský, Karel Jeník, Václav Klouček, František Mareš, František Mikeš, Karel Plessl,
Alois Rázek, František Rejent, František Říha, Antonín Svoboda a František Zeman.
Především díky československým dobrovolníkům bojujícím na straně spojenců ve Francii,
Rusku, Srbsku a Itálii získala Československá republika podporu spojenců vítězné Dohody
a stala se v roce 1918 jedním z nových států na mapě Evropy.
Radost z konce války v roce 1918 byla v četných sezemických rodinách zkalena skutečností,
že na bojištích položila život řada sezemických občanů. Bojů v první světové válce se účastnil
1 milión českých vojáků, z nichž více než 288 tisíc padlo. 88 občanů Sezemic se z války nevrátilo, a tak po válce zůstalo v Sezemicích mnoho vdov a zástupy sirotků. Jména statečných
sezemických vojáků, kteří padli v první světové válce, byla vytesána na desky monumentálního
památníku, který byl sezemickým obětem války odhalen městem 28. října 1922, na svahu pod
kaplí Panny Marie u hřbitova.
M. Balcar

70. výročí ukončení 2. světové války

Čtyřmotorový bombardovací letoun Handley Page Halifax
Mk. II/srs.1a L9613 (NF-V), z něhož byly vysazeny paradesantní výsadky
„ANTHROPOID“, „SILVER A“ a „SILVER B“

Nástup čs. vojáků a důstojníků v Anglii po evakuaci z Francie.
Prezident Dr. Edvard Beneš na snímku hovoří s Alfrédem Bartošem

Jiří Šimůnek (6. zleva)

Ondrej Škorvaga při výcviku v Anglii
v Cholmondeley Camp (uprostřed)

František Horáček

Arnošt Štégl

Jožka Horák

V květnových dnech roku 1945 skončila druhá světová válka. Trvala plných
šest let. Bojovalo v ní 110 milionů vojáků, z nichž 25 milionů položilo život.
Celkové ztráty na lidských životech jsou odhadovány na více než 60 milionů.
Státy Fašistické osy ztratily 10 milionů lidí, z toho Německo přes 7 milionů.
Spojenci ztratili více než 50 milionů lidí, z toho Sovětský svaz přes 23 milionů,
z evropských zemí pak Polsko 6,5 milionů, Jugoslávie více než 1,5 milionu
a Francie 1 milion lidí. Ztráty na životech ve druhé světové válce v Československu jsou odhadovány podobně jako ztráty Velké Británie na 400 tisíc
lidských životů.
Vedle dlouhé řady Čechů a Slováků, kteří bojovali a umírali za svobodu naší
vlasti, patří poděkování vojákům Rudé armády, která dorazila do Sezemic
10. května 1945, vojákům americké armády, která osvobozovala naši zemi ze
západní strany, ale i Polákům, kteří osvobozovali severní Čechy, Rumunům,
kteří bojovali na straně Spojenců od srpna 1944 a spolu se sovětskými vojsky
osvobozovali část Moravy a Belgičanům, kteří přišli s americkou armádou až
do západočeské Plzně.
Mezi těmi, kteří za naši svobodu zaplatili tím nejcennějším, byli i občané
našeho města.
Na deskách Památníku obětem válek v Sezemicích je 88 jmen občanů
Sezemic, kteří položili život v 1. světové válce, a 27 jmen občanů Sezemic,
kteří položili život ve 2. světové válce.
Významnou osobností protifašistického odboje byl syn sezemického pekaře
Alfréd Bartoš, vysazený na území protektorátu Čechy a Morava jako velitel
zpravodajských skupin parašutistů „Silver A“ a „Silver B“. Čtyřmotorový bombardovací letoun Halifax, přizpůsobený pro letecké výsadky, startoval z letiště Tangmere v jižní Anglii a v noci z 28. na 29. prosince 1941 z něho byly
vysazeny paradesantní výsadky „ANTHROPOID“, „SILVER A“ a „SILVER B“.
Prvním pilotem byl kapitán válečného letectva Ronald Clifford Hockey ze
138. perutě RAF a druhým pilotem Kanaďan poručík Richard (Dick) Pennington Wilkin. Ron Hockey, který jako jediný z posádky přežil válku, navštívil na
pozvání pana učitele Karla Gottwalda v roce 1991 Sezemice.
Zradou Karla Čurdy z paraskupiny „OUT DISTANCE“ se dostalo gestapo
na stopu jak členům paraskupiny „ANTHROPOID“, tak členům paraskupiny
„SILVER A“. Po atentátu na Heydricha v létě 1942 položili své životy všichni
parašutisté z obou těchto skupin – Josef Valčík, Jozef Gabčík, Jan Kubiš,
Jiří Potůček a Alfréd Bartoš.
Alfréd Bartoš, plukovník in memoriam, byl vyznamenám třikrát Československým válečným křížem 1939 a in memoriam Řádem Milana Rastislava
Štefánika.
Řada sezemických občanů bojovala v československém zahraničním vojsku.
Prostřednictvím sítí Obrany národa odešli přes Polsko dva sezemičtí poručíci
Josef Šimůnek a Jiří Valenta, aby se účastnili těžkých bojů v řadách francouzské armády a následné evakuace do Anglie. Po spojenecké invazi v roce
1944 bojovali oba sezemičtí důstojníci u francouzského přístavu Dunkerque.
Po válce se vrátili domů v hodnosti štábních kapitánů spolu s 1. československou samostatnou obrněnou brigádou ustavenou ve Velké Británii. V brigádě
bojovali i další sezemičtí občané. Mezi nimi četař Ondrej Škorvaga, který byl
v říjnu 1944 v boji u Dunkerque za dělostřelecké palby nepřítele vážně zraněn.
V sestavě 1. československé samostatné obrněné brigády dále bojovali sezemičtí občané Oldřich Ševčík a Jan Palonci. Na západní frontě bojoval i další
rodák ze Sezemic Ota Skrbek.
Všichni výše jmenovaní obdrželi za své nasazení v bojích francouzská, britská a československá vojenská ocenění a vyznamenání. Jiří Šimůnek a Ondrej
Škorvaga jsou nositeli Československého válečného kříže 1939 a Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem.
Mezi občany Sezemic, kteří za ideály svobody zaplatili svými životy, byli
členové z řad sezemických sportovců. Byli to:
Divizní generál František Horáček, který za 1. světové války bojoval ve
Francii u Terronu a Vouziers. Po okupaci v roce 1939 působil jako jeden
z vedoucích představitelů vojenské protinacisticky zaměřené odbojové organizace Obrana národa. Byl popraven po příchodu Heydricha za 1. stanného
práva v září 1941 v kasárnách Praze-Ruzyni. Je nositelem řady vyznamenání,
mezi nimi Československého válečného kříže 1914–1919 a Československého
válečného kříže 1939.
Josef Horák, obuvník, zatčený za organizování pomoci rodinám vězněných
sezemických občanů, umučený v koncentračním táboře Flossenbürg v únoru
1945. Bohumil Horák, dělník Explosie, popravený v srpnu 1940 za sabotáž
při výrobě výbušnin. Oldřich Rozinek, v roce 1942 deportován na nucené
práce v Německu, zahynul v červenci 1943 v Drážďanech. Bedřich Schejbal,

pro velitele skupiny „Silver A“ Alfréda Bartoše zajišťoval spojení s příbuznými v Sezemicích, zatčen za pomoc parašutistům, popraven na Zámečku
2. 7. 1942 společně se svou matkou Františkou Jiráskovou, matkou Alfréda
Bartoše Antonií Bartošovou a dalšími spolupracovníky „Silver A“. Arnošt
Štégl organizoval odboj a spojení s partyzány na Uhlířskojanovicku, popraven v Drážďanech v červenci 1944. Za svoji činnost v odboji zaplatili životem i další rodáci a občané Sezemic, mezi nimi František Mandys, zapojený
v ilegální organizaci Bílá Hora a Kapitán Nemo, popraven v Praze v červnu
1942; Josef Kosina, dělník, popraven v březnu 1943; Bohumil Koubek, dělník, zatčen a popraven v srpnu 1942; JUDr. Karel Kerzel, zemřel v roce 1946
na následky útrap věznění v koncentračním táboře.
Ve věznicích a koncentračních táborech strádal za svou odbojovou činnost
šéfredaktor ČTK prof. Arnošt Bareš uvězněný v září 1939, František Marek,
Antonín Pokorný, Josef Richter, Václav Skala a řada dalších. Vězněni byli i rodinní příslušníci čs. důstojníků, kteří nelegálně opustili protektorát, Šimůnkovi
a Valentovi.
V domácím odboji byli zapojeni i další občané Sezemic, mezi nimi Ferdinand Čihák, Stanislav Christen, Oldřich Ulrich, Božena Bíšková, štábní kapitán Zeman. František Klapka (švagr Františka Mandyse) ukrýval zbraně
v sezemické sokolovně, které předával partyzánským skupinám. Domácího
odboje se účastnili i členové zakázaného sezemického Sokola, kteří zapojili do
ilegálního hnutí na dvě desítky jednot z okolí. Po vysazení výsadku partyzánského oddílu Mistr Jan Hus na Českomoravské vysočině došlo i na východě
Čech postupně ke vzniku a propojení civilních ilegálních skupin. Dochází ke
kontaktu skupin z Chocně, ze Sezemic a z okolních obcí – Bohumilče, Borku,
Býště, Časů, Hrachovišť, Chotče, Kladiny, Velkých Koloděj, Rokytna, Újezdu
a dalších obcí. Hlavní náplní práce ilegálních skupin na konci roku 1944 a na
začátku roku 1945 bylo vytvářet ilegální národní výbory v obcích, jež měly
organizovat ozbrojený odpor především v závěrečných dnech války.
Ještě v lednu 1945 byla v sezemické škole silná vojenská posádka tvořená
elitním oddílem padákových myslivců v síle praporu. Na konci ledna byla větší
část německého vojska odvelena na frontu. V únoru roku 1945 se do Sezemic nastěhovaly oddíly armády Vlasovců bojující na straně Němců, ustupující
spolu s Němci před Rudou armádou. Dne 14. února procházeli Sezemicemi pod dozorem německých průvodců váleční zajatci hnaní obcemi Býšť
a Hrachoviště na západ. Byli to převážně Rusové, nemocní, trpící hladem.
Ze Sezemic jim byla poskytována pomoc formou potravin získaných sbírkou
zorganizovanou ve městě. V březnu přišlo do Sezemic nové německé vojsko,
byla obsazena i stará škola. Ve stejném měsíci byli obyvatelé nakomandováni
ke stavbám zátarasů na silnicích vedoucích Sezemicemi.
V polích a na zahradách vykopávali sezemičtí občané kryty, neboť podle
projevu K. H. Franka měl být prostor Čechy a Morava územím bojů proti
sovětským vojskům. Očekávalo se, že tudy půjde fronta.
Dne 5. května roku 1945 přišly do Sezemic první zprávy o bojích Prahy
proti okupantům. Sezemičtí občané strhávali německé firmy a nápisy, na domech vyvěšovali československé vlajky. Z ilegality vystoupil revoluční národní
výbor (RNV) v čele s učitelem Ladislavem Srazilem (Fr. Klapka, J. Bukovský, Fr. Říha, J. Balcar, J. Jirušek, K. Rejent, K. Pánek, A. Píša, J. Štěrba,
J. Panáček, K. Schweidler) napojený od podzimu na okresní RNV dr. Antonína
Blahouta v Pardubicích, a převzal řízení města. Místní RNV vyzval velitele
německé posádky ke kapitulaci. Od 6. května odpoledne začaly naším městem procházet nekonečné kolony německé armády ustupující před sovětskou
armádou. Některé jednotky šly ještě v bojovém zajištění se zbraněmi připravenými k palbě. Ze Sezemic odešla německá posádka 7. května. Pouze v továrně Leona (na tom místě je dnes tiskárna) zůstal německý strážní oddíl.
Ještě před příchodem Rudé armády vyslal německý velitel hůreckých kasáren
proti našemu městu trestnou výpravu na obrněných transportérech, k plánovaným popravám 19 zajatých občanů Sezemic však již nedošlo. Po odjezdu
trestné výpravy byly Sezemice od 9. května jen v českých rukou.
Město bylo vyzdobeno vlajkami a ve výkladech některých obchodů se objevily i fotografie představitelů vítězných mocností a prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše. Odpoledne proletělo nad městem první sovětské letadlo
shazující letáky s německým textem kapitulace.
10. května ráno se ve městě objevila sovětská hlídka a následně se městem
hrnuly nekonečné kolony Rudé armády po silnicích od Rokytna a od Časů
směrem na Pardubice. Občané je nadšeně vítali kyticemi šeříků.
Téhož dne večer se konala na Husově náměstí před radnicí mohutná manifestace. Na ní se představil nový správní orgán města místní národní výbor
(MNV), jehož předsedou byl odborný učitel Ladislav Srazil. MNV vznikl doplněním RNV o příslušníky ostatních politických stran. Měl 24 členů a spravoval město až do 22. června 1945.
M. Balcar

Zátarasy v Sezemicích v roce 1945

Před hostincem U Šafaříků 22. 4. 1944 a 10. 5. 1945

10. květen 1945 v Sezemicích

www.sezemice.cz
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Sport

Sezemická farnost
Po Velikonocích Svatodušní svátky
Padesát dní po Vzkříšení „Ukřižovaného” (Velikonoce) křesťané slaví
Svatodušní svátky – Seslání Ducha Svatého na apoštoly. Jde o zosobněnou Lásku mezi Otcem Stvořitelem a Synem Vykupitelem, která se
má vylít na Ježíšovy učedníky a prostoupit srdce lidí ve všech národech. V tom je prakticky obsaženo celé poselství křesťanů: láska jako
jediné naše štěstí, v níž vítězí dobro nad zlem, život nad smrtí.
Jenže z pozorování se nám nyní spíše zdá, jakoby zlo ve světě převažovalo a sklízelo triumf. Rozkladné síly ve společnosti, morálka médíí,
politiků, podnikatelů, války mocichtivých a sílící vliv temných uskupení nás ochromují v jakékoliv snaze vzepřít se trendu. Ztrácíme naději
a čekáme na následky s vnitřním přáním „tady se musí něco stát“.
Ne, nelze se nechat projevy zla paralizovat. Byla by nebetyčná hloupost,
kdybychom zlu věnovali více pozornosti, než „Vzkříšení Dobrého“,
jak to čteme i v Kristově příběhu. Jeho Zmrtvýchvstáním povstává řád
i v nás. I samotné tělo lze podřídit vyššímu principu – duši, aby jí bylo
poslušno tim spíš, příjde-li na stav krize. Stačí upřímně uvěřit moci
dobra a otevřít novou zkušenost smělým jednáním. Následná
zkušenost potvrdí, že se v nás buduje nový člověk. Takový, který nežije
pro tělo, ale tělo užije jako dar – nástroj lásky pro jiné. Jen obětí lásky
se mění svět k lepšímu. To je vlastně kříšení dobra ve světě – Vzkříšení.
Možná někteří řeknou: „Já nejsem schopen odpustit a jak z toliké
křivdy nemám být rozzloben?“ Ano, asi se nejdřív potřebuješ rozzlobit a odpuštění příjde až nakonec.
Odpuštění tě nemá ponižovat a učinit bytostí bezbrannou. Naopak
– má tě osvobodit z moci lidí, kteří tě zraňovali a uráželi. Odpustit
znamená vlastně propustit nepřítele z listiny dlužníků.
Při odpuštění není ani tak třeba potlačovat vlastní city; odpuštění stojí
v postupu děje až na konci: přichází většinou až po hněvu. Abys mohl
promíjet, musíš nejprve vnitřně přijmout bolest, kterou ti ten druhý
způsobil. Tu pozor – neměl bys svou ránu jitřit rozumovým rozebíraním stále dokola v čase bolu, jinak ho prohloubíš. Ano, potřebuješ
si bolest uvědomit a dostat hněv ze sebe. Rozzlobit se – to ano, ale
na bídu svého zraňovatele. Život má vlastní bídou dost zatížen
a ne abychom ji ještě víc podtínali.
Než v utajené zatvrzelosti chodit s pomstou v srdci, je lépe oheň křivdy dostat ze sebe ven. Pomůžeme tím, aby ten druhý poznal tu naši
pravdu a hlavně, co nám způsobil. Pak lze hledat společný zájem.
Nestojí-li druhá stana o něj, je lépe umět si říct: „Nu, i on je jen člověk.
I on je jen poraněné dítě. A k tomu nenávist je stresor, který má ráda
rakovina. I já jsem v minulosti nejednou pochybil na vrub druhého
a snad mi to i prošlo.“
Láska nás jistě nenutí, abychom potlačovali své negativní city a vůči
všem nastavovali umělou blahosklonnou tvář. K jedné věci se však
musíme přinutit: musíme udělat otazník nad svými vlasními soudy
– předsudky a pokusit se podívat se na druhého jinak. Očima, kterými
bych rád, aby se jiní dívali na mě.
K lásce se nemusíme nutit, vždyť ona nás přivedla na svět. Jen musíme své chování uvést v soulad s naším způsobem vidění. Jinak jsme
v sobě rozpolceni. Nemusíme však ze sebe vytlačovat nějaké pocity
lásky. Objevíme-li v druhém touhu po dobru, pak i v nás nabudou
vrchu pozitivnější city.
Láska k tomu druhému pak spočívá v tom, že při jednání s ním bereme jeho touhu po dobru vážně, že v něm to dobré stále více podněcujeme, že přispějeme k tomu, aby v něm to dobré stále více přemáhalo všechno chorobné a nemocné, zlé a temné tak, aby se nakonec
celý člověk stal dobrým.
Mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen na rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější nebo slabší než-li ten druhý, buď vítězím já,
nebo on. Jeden musí vždy nutně prohrát. Je to hra bez konce. Protože
prohraji-li jednou, pak bojuji jen proto, abych příště vyhrál. A když nemohu nad týmž partnerem vyhrát, hledám si jiného, kterého porazím.
Protože nevydržím ustavičně prohrávat.
Láska opouští tuto rovinu vítězství a porážek, přenese se přes ni a jedná s druhým na vyšší rovině. Nevidí v něm konkurenta, nýbrž člověka,
v němž je dobro přítomno i jiným způsobem, což by mě mohlo krásně
doplnit.
Láska má zájem o to, posílit v druhém dobro, probudit v něm jeho
možnosti a nechat ho žít. Nepotřebuje porážku druhého k tomu, aby
uvěřila ve vlastní hodnotu a sílu. Kdo našel v sobě nebo spíše v Bohu
svůj základ a svou hodnotu, ten může ponechat druhého, aby i on
měl svou vlastní hodnotu.
mv

AGILITY Sezemice
Slíbené povídání o masážích psů a bylinkách
Začátkem roku jsme se zúčastnili odborného semináře Masáže psů ve
sportovní zátěži. Teorii jsme měli nastudovanou předem, a tak jsme se
věnovali hlavně praxi. Utvrdili jsme se v naší jednoduché myšlence, že je
třeba pravidelně prodrbat a prohladit celého pejska.
Začnete na tvářích, přes uši na vršek hlavy, pak krk, celá záda, stehna,
nevynecháte ani tlapky a ocásek. Prostě hlazením a poplácáváním ani
laik nic nezkazí a hlavně se pravidelným kontaktem prohloubí Váš vzájemný vztah. Masírování musí být příjemné pro oba zúčastněné, oba by si
měli tyto chvilky plně užívat. Pokud byste chtěli vědět více, zkuste knihu
Masáže psů.
A bylinky?
Strávili jsme víkend na Šumavě u Boubína s Katkou Palečkovou, která
přijela až z dalekého Švédska. Ve Švédsku žije s přítelem z Prahy a s 60
psy plemene sibiřský husky. Na nejbližší veterinu to mají 5 hodin cesty
tam a to samé zpět, a tak se snaží, co jde, léčit pomocí bylinek a hlavně
problémům předcházet.
Venku už je krásně, a tak i Vy můžete při procházce utrhnout nějaký ten
kvítek do psí misky. Ne, není to vtip. Vždy pomocí dvou až tří bylinek můžete zpestřit psí večeři. Ne vše najednou, pes není králík, ale vyberete si
podle toho, co právě roste. Květ pampelišky, list pampelišky, list jitrocele,
květ červeného jetele, list maliníku či list kopřivy, květ sedmikrásky. Listy
rozkrájíme na kousky, z květů otrháme a použijeme okvětní plátky. Dále je
možné použít měsíček lékařský, meduňku, dobromysl, ptačinec žabinec.

❶

❷

❸
❶–❷ Pro představu ukázka misek
před zamícháním
❸ Množství pro 10 kg psa
Na zimu si nasušte šípky. Občas je možné přidat i ¼ lžičky lněného semínka či olej z ostropestřce nebo lžičku kokosového oleje. Březím fenkám
raději bylinky nedávejte, hlavně ne jetel. Pokud budete chtít experimentovat, tak opatrně, protože jde o zdraví Vašeho psa. Máme pejsky rádi
a těší nás, když jim chutná. A ta trocha práce, to je vlastně relax. Přidáním
bylinek je miska s granulemi nebo masem hezky barevná a pokaždé jiná.
Možná by to mohl být i nový tip pro Láďu Hrušku, aby nevařil jen pro lidi.
Více o Katce na jejim webu: Kipp d’Amundsen Kennels & The Natural Way
www.huskymusher.blogspot.com • www.kippdamundsen.com
Užívejte si sluníčka a choďte s pejsky hodně ven.
Renata Novotná
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Místo konání: Poděbrady 7.–8. 2. 2015. Soutěž „Velká cena Středočeského kraje“. Tyto dvoudenní závody by se mohly přirovnat i k malému mistrovství republiky nanečisto. Přihlášení bylo trochu obtížné pro
ohromný zájem z řady střelců, ale podařilo se a nakonec jsme jeli. Hned
první den byl pro puškaře F. Rotrekla šťastný. V disciplíně VzPu30 ran
vleže nastřílel 300 bodů a za ně získal 1. místo. S 295 body skončil na
15. místě J. Puhlovský. V disciplíně VzPu60 ran v mužské kategorii patřila
18. příčka J. Novákovi. Snažili se i pistoláři. Pro O. Kamenického osmé
a R. Rážka dvanácté místo není špatné. I druhý den jsme měli štěstí na
dobré výsledky. Opět výborně pracoval na palebné čáře F. Rotrekl. V disciplíně VzPU30 ran vleže nasázel do terče krásných třicet čistých centrových
desítek a vítězství měl v kapse. Podruhé si vystoupil na nejvyšší stupínek
a k první zlaté si přidal i druhou. Získal také cenu pro nejlepšího střelce.
Svůj výsledek si vylepšil J. Puhlovský, který za 299 bodů získal 6. místo.
V pistolářské disciplíně VzPi 40 ran si polepšil oproti sobotě R. Rážek
7. místo, O. Kamenický 8. místo.
Další sobotu 14. 2. jsme si nenechali ujít závod „Pohár ředitele městské
policie“ v Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi. Soutěžící mají velkou
motivaci v nádherných pohárech a cenách, kterých mají pořadatelé velké
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množství třeba až do 10. místa. Náš nejmladší střelec F. Rážek si v disciplíně VzPu30 ran vleže vystřílel 7. místo v mladších žácích. Ve stejné disciplíně, ale ve starších žákyních byla pátá L. Vyhnálková a devátá N. Licková.
Ve starších žácích F. Rotrekl za nástřel 299 bodů 2. místo a J. Puhlovský
místo jedenácté. Zato disciplína VzPu 40 ran – mladší dorost se jim povedla. Trenéra potěšili svými výsledky, které mají vzestupnou tendenci, kterými se postupně přibližují výkonům starších střelců. Čtvrtou příčku obsadila L. Vyhnálková, šestou F. Rotrekl a osmou J. Puhlovský. Tito jmenovaní
jako družstvo získali 2. místo a jen o jeden bodík jim uteklo místo první.
Dva stupně vítězů si pojistily starší dorostenky v disciplíně VzPu 40 ran. Tu
nejvyšší – první za nástřel 387 bodů L. Hrobařová a třetí K. Procházková
za 375 bodů. Domů si děti odvezly krásné poháry, medaile a věcné ceny.
A že chceme vyhrát a útočit na nejvyšší příčky jsme ukázali v Třebíči 15. 2.
na „Velké ceně DDM Třebíč“. Naše závodníky zde asi nebudou mít v lásce, protože se ve všech disciplínách umístili na předních místech výsledkové listiny a vyzobali skoro všechny ceny. VzPu40 ran – dorost: 1. místo
L. Hrobařová – 387 bodů, 2. místo K. Procházková – 373 bodů, 4. místo
L. Vyhnálková – 365 bodů, 5. místo J. Puhlovský – 362 bodů. V mužské
kategorii VzPu 60 ran: 1. místo J. Novák – 582 bodů. Samozřejmě se
činili i pistoláři: 1. místo S. Hozáková – 364 bodů, 2. místo O. Kamenický
– 356 bodů, 3. místo R. Rážek – 347 bodů. Posledním, tj. pátým kolem se
v Týništi úspěšně ukončila liga královehradeckého a pardubického kraje
2014–2015 a v Chrasti také soutěž „O pohár SSK Chrast“. Průběžně
si naši vybojovali přední místa ve výsledkových listinách a v konečném
hodnocení to bylo znát. Při vyhlášení vítězů se v každé disciplíně a kategorii objevil na stupních vítězů sezemický závodník ve slušivé klubové
„šmoulí“ bundičce.
Zimní vzduchovková sezona vrcholí 14.–15. března v Plzni Mistrovstvím
ČR ve sportovní střelbě 2015. Hned první den dosáhl úctyhodného
úspěchu pistolář J. Forman. V základním závodě si precizním nástřelem
zajistil 1. místo, ale ještě ho čekal finálový rozstřel. Škoda jen, že si ho
neudržel, ale i 2. místo a stříbrná medaile není k zahození. Pěkným umístěním se může pochlubit O. Kamenický. Ve starších dorostencích získal
slušné 6. místo. V ženách se snažila o co nejlepší výsledek S. Hozáková
a v mladších dorostencích V. Vinkler a R. Rážek. Druhý den byly určeny
puškové disciplíny. Nejblíže k medaili měl v mladších dorostencích F. Rotrekl. Jen dva body mu chyběly k jejímu získání a on za 381 bodů skončil
na té nejméně oblíbené čtvrté příčce. U starších dorostenek L. Hrobařové
a K. Procházkové jsme si brousili zuby alespoň na jednu medaili, ale děvčatům to nevyšlo. Kačka obsadila jedenáctou a Lenka šestnáctou příčku.
SEZEMICKÝ MAMLAS – tím se nemyslí žádná nadávka, ale název střelecké soutěže „MARATON MLADÝCH STŘELCŮ“. A protože je to maraton, tak se v každé disciplíně, puškařské i pistolové, odstřílelo 100 ran.
První se pořádal v roce 1995 a nyní se ho snažíme oživit. Pro hlavního
organizátora J. Nováka to byla velká výzva. Zhostil se jí bez ztráty kytičky
i s naší vydatnou pomocí. K vysoké účasti soutěže přispěla i účast závodníků z 20ti klubů z celé republiky. První den 21. 3. se na pistolovou disciplínu VzPu 100 ran přihlásilo 26 závodníků. V jednotlivcích se z našeho
klubu nejlépe umístil J. Forman – 3. místo. Na palební čáře jsme mohli
vidět S. Hozákovou, T. Rotrekla, O. Kamenického, F. Čiháka a V. Vinklera.
Velkým lákadlem pro družstva byla první cena – sušená kýta. A ta za velkého ohlasu zůstala na domácí půdě pro naše družstvo A: Hozáková,
Forman, Petera. Družstvo B: Kamenický, Rotrekl, Vinkler získalo 3. místo.
Druhý den 22. 3. přijelo na puškovou disciplínu VzPu100 ran 32 závodníků. Střelci to měli o něco těžší. Po vzoru ze zahraničních závodů se upouští
od ticha na palební čáře, ale pouští se na ní hudba. A tak se vyhrávalo
a byl to mazec. Části střelců to vadilo, jiným ne, ale nedá se nic dělat,
musíme si zvykat na nové podmínky. Nejlépe z našich se umístil J. Novák,
který vybojoval 3. příčku. Šesté místo získala K. Procházková, sedmé
L. Hrobařová. Pěsti jsme drželi O. Kamenickému, J. Puhlovskému, F. Rotreklovi, L. Vyhnálkové, J. Adamové, S. Hozákové a J. Čechovi. Družstvo A:
Hrobařová, Procházková, Novák vystřílelo 2. místo. Další naše družstva
byla na šestém, osmém a devátém místě. Nesmíme opomenout pochválit
náš skvělý tým kuchařů. Po oba dva dny se snažil nasytit vyhládlé závodníky a jejich doprovod. V neděli jsme na střelnici přivítali místostarostu
Sezemic pana V. Plecháčka, který se ujal předávání pohárů a cen vítězům.
Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich velkou podporu.
Tato výjimečná akce vzbudila velký ohlas u závodníků a my jen doufáme,
že o ni bude zájem i příští rok.
SSK Sezemice
SPORT PRO VŠECHNY
Regionální centrum SPV Pardubice pořádalo v sobotu 7. března v tělocvičně při ZŠ Pardubice-Dubina krajské kolo soutěže žactva v zimním čtyřboji.
Soutěž zahrnuje šplh na tyči, člunkový běh, skok do dálky z místa, hod
na basketbalový koš a doplňující soutěží je počet přeskoků přes švihadlo
za 30 vteřin.
Kategorie mladší žactvo I. (2006 a mladší) Denisa Eliášová 7. a 3. místo,
Lucie Řezníčková 9. a 8. místo, Jan Kačer 4. a 4. místo.
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Mladší žactvo II. (2004–2005) Eliška Štěrbová 1. a 2. místo, Ivana Fousová 2. a 3. místo, Sára Kuclerová 6. a 4. místo, Karolína Nováková 9.
a 6. místo, Pavlína Kačerová 13. a 1. místo, Zbyněk Vašek 1. a 1. místo.
Starší žactvo I. (2002–2003) Lucie Hendrychová 5. a 2. místo.
Starší žactvo II. (2000–2001) David Kucler 2. a 2. místo.

Taneční skupina SPV – dívky a chlapci ve věku 6 až 15 let, pod vedením
Martiny Ptáčkové, předvedla na maškarním plese krásné nové taneční
vystoupení Afrika – Brasil. Vystoupení můžete opět či poprvé vidět na
Čarodějnice nebo 10. května v Sezemickém domě na Dni matek.

Veřejně přístupná soutěž v lehké atletice pro žactvo, dorostenky, dorostence, ženy i muže se uskuteční 13. května a pro předškolní děti 14. května. Obě soutěže proběhnou na hřišti TJ Pardubičky, Bokova ul. a začátek
je v 16.00 hodin.
Příznivce florbalu zveme v sobotu 13. června do Horních Ředic na Otevřený turnaj dospělých ve florbalu Open Air 2015.
Více informací na spvsezemice.webnode.cz
A. R.
Cvičení rodičů s dětmi
V sobotu 21. března 2015 jsme byli s rodiči a dětmi na gymnastickém
víceboji předškolního žactva. Sezemické družstvo SPV mělo velký úspěch.
Přivezli jsme si 5 medailí. Gratulujeme Eričku Butalovi (2011) k 1. místu,
Mišovi Dostálovi (2010) ke 3. místu, Terezce Zelendové (2009) k 2. místu, Kačence Hynkové (2009) ke 3. místu, a Kristýnce Minaříkové (2008)
k 2. místu. Všechny děti předvedly své dovednosti ve čtyřech disciplínách:
v gymnastické sestavě na žíněnce a na kladině, kutálením míče a v běhání slalomu na čas a ve výskoku na švédskou bednu. Atmosféra byla
opravdu sportovní a děti měly velkou podporu od svých rodičů, kterým
děkuji za příjemné společně aktivně strávené dopoledne. Odměnu si odnesly všechny děti a všem patří velký dík za jejich sportovní výkony.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za letošní cvičení rodičů s dětmi.
Nyní odcházím na mateřskou dovolenou. Budu se těšit na další setkání v příštím školním roce. Cvičení pokračuje dál pod vedením Romany
Plecháčkové. I jí patří velké poděkování za zástup a věřím, že si cvičení
společně užijete.
Na shledanou se těší Tereza Srazilová
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INSTATOP CZ s.r.o.
• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace
• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

INSTATOP CZ s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Tomáš Kotík, tel. 605 585 226, e-mail: kotik@instatop.eu, www.instatop.eu
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