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č. 2/2018 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

DIVADELNÍ SOUBOR 

J. K. TYL

Divadelní představení „Dveře“ Foto: Martin Staněk



UKLIĎME ČESKO – ukliďme Sezemice

Každý kousek se počítá. 
Do úklidu odpadků 
se v sobotu 7. dubna 
zapojili mladí hasiči, 
hasiči a dobrovolníci.
A toto je výsledek 
dopoledního snažení všech.

sezemičtí hasiči
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dopRaVNí omeZeNí V létĚ V seZemiCíCH
Jistě si všichni pamatujete, jaké dopravní komplikace nás potrápily v loň-
ském roce. Proto jsem se vypravil na krajský úřad a pokusil se zjistit, co nás 
bude čekat v letošním roce.
A co nás bude čekat v letošním roce? Ani letos to nebude jednoduché.
V termínu od 5. 6. do 24. 6. 2018 je naplánovaná úplná uzavírka silnice 
I/36 Sezemice – Holice, kde bude probíhat oprava tří částí komunikace – 
propustku mezi Sezemicemi a Časy, křižovatka Časy a oprava úseku Horní 
Ředice – Holice. Naštěstí se podařilo spojit tyto akce do jednoho termínu.
Znamená to ovšem vyšší zatížení ulice Masarykova, tedy komunikace 
II/298.

V polovině prázdnin pak dojde k uzavírce ulice Masarykova, kde se bude 
provádět oprava povrchu komunikace od křižovatky s komunikací I/36 
na Časy až na konec Sezemic, včetně opravy obrub a částečně chodníků. 
Odhadovaná doba trvání je cca 2,5 měsíce.
Dále je v jednání generální oprava Kunětického mostu (nikoliv jeho rozší-
ření). Jednalo by se o úplnou uzavírku v délce trvání cca 2 měsíce. Termín 
je v jednání, jako preferovaný termín je v průběhu prázdnin. Jednáme ale 
se správcem komunikace, aby tato oprava byla přeložena na příští rok, 
protože při opravě ulice Masarykova by mohlo dojít ke kolapsu dopravy 
v Sezemicích.

Další informace vám přineseme v červnovém vydání Sezemických novin 
nebo na stránkách www.sezemice.cz.

Martin Staněk, starosta města

poplatek Za pRoVoZ systémU NakládáNí s odpady (tko)
V RoCe 2018
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde 
mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2018 alespoň 
polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2018. Celý poplatek je splatný nej-
později do 31. 8. 2018. Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2018 je 
500 kč na osobu, občané nad 80 let platí polovic, tedy 250 kč.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice nebo
převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722č.p. 
Tel.: 466 741 015                                                           Bc. Hana Volfová

Zprávy z radnice

Prosinec 2017:  ela kocmanová, tomáš Novotný, tobiáš korbel, 
michal Zeman, adéla Ťukálková

Leden 2018: adam Veverka, elen plecháčková

Únor 2018: Jiří Balada

Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů 
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

Narozeníček

stRateGiCkÝ pláN RoZVoJe mĚsta
Dovolte mi, abych Vás seznámil se stavem zpracovávání Strategického 
plánu rozvoje města Sezemice na další období (městem se rozumí samo-
zřejmě včetně přisloučených obcí).
Město Sezemice začalo v roce 2015 se zpracováváním Strategického plá-
nu rozvoje města. V rámci přípravy tohoto plánu bylo v předstihu v roce 
2014 provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, s čím jsou 
občané spokojeni a hlavně s čím jsou nespokojeni, co jim schází, co by 
rádi v Sezemicích měli atd.
V roce v 2016 byl vypsán dotační program na Efektivní veřejnou správu 
se zaměřením na plánování a vzdělávání. Součástí tohoto programu byla 
možnost zpracování strategického programu města a vzdělávání zastupi-
telů i zaměstnanců městského úřadu.
Zastupitelstvo města v roce 2016 rozhodlo, že se město do tohoto pro-
gramu přihlásí a zároveň bylo zpracování rozpracovaného strategického 
plánu pozastaveno. 
Město se v r. 2017 do tohoto programu přihlásilo a uspělo, takže od 1. 4.
2018 se ve zpracování Strategického plánu rozvoje města pokračuje.
Součástí programu je zpracování analytické části a provedení aktuálního 
dotazníkového šetření. V analytické části bude defi nován stávající stav 
města v 7 oblastech, a to v oblasti území, obyvatelstvo, hospodářství, in-
frastruktura, vybavenost, životní prostředí a správa města včetně silných 
a slabých stránek města. Dotazníkové šetření bude provedeno ve 2 čás-
tech, a to nejprve všeobecně mezi všemi obyvateli a následně po výše 
uvedených oblastech. Získané informace budou sloužit jako podklad pro 
návrh jednotlivých akcí strategického plánu. Předmětem dotazníkového 
šetření nejsou záležitosti, které město Sezemice nemohou ovlivnit, jako 
např. obchvat Sezemic.

součástí těchto sezemických novin je dotaZNík. stejný dotazník 
naleznete i na webových stránkách města. 
Obracím se na Vás se žádostí o pomoc při zpracování strategického plá-
nu, a to vyplněním předloženého dotazníku a jeho předáním nejpozději 
do pátku 18. května 2018. dotazník můžete:
•  odevzdat na podatelně mÚ nebo v městské knihovně
•  odeslat e-mailem stažený dotazník na adresu 

mistostarosta@sezemice.cz
•  odeslat interaktivně vyplněný dotazník na webových stránkách 

tlačítkem.
Za vyplnění a odeslání dotazníku Vám předem děkuji.            V. Plecháček

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v sobotu 5. května 2018 od 7.30 do 14.00 hodin

v kulturním sále, Husovo náměstí 790, Sezemice
SBÍRKA:

• oblečení letního a zimního – dětského, dámského, pánského •
(pouze čistého a neroztrhaného)

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

(pouze nepoškozené)
• hraček (pouze funkčních) •

Bližší informace podá paní Karlová, telefon 607 757 432

na údržbu městské zeleně. Informace p. Jiří Košťál, tel.: 604 210 861
MěÚ Sezemice, odbor správy majetku a životního prostředí

MĚSTO SEZEMICE PŘIJME BRIGÁDNÍKY

Ohlédnutí za uplynulými akcemi…

8. 4. • Koncert v rámci Pard. hudebního jara (foto: M. Kolesár) 

9. 3. • MDŽ – zábavný večer nejen pro ženy (foto: J. Štípková)
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První jarní den je již za námi a je tu měsíc duben. Mateřská škola se Vám 
opět hlásí, aby se s Vámi podělila o to, co se u nás za poslední měsíce 
událo. 
Na konci února jsme měli v mateřské škole tradiční karnevalové veselí, 
na které se těšily nejen naše děti, ale i paní učitelky. V dopoledních hodi- 
nách probíhaly ve všech třídách soutěže, tancování s hudebním doprovo-
dem a vše vyvrcholilo hranou pohádkou „O kohoutkovi a slepičce“ v po-
dání našich paní učitelek. 
Na přelomu měsíce února a března jsme realizovali celoškolkový projekt 
„Ptáci“. Ve třídách se hovořilo o ptáčcích, malovalo se, stříhalo, vyráběla 
se krmítka a lojové dobroty na zavěšení do venkovních prostorů mateř-
ské školy. Doplňující akcí tohoto projektu byla návštěva paní Kadlečkové,  
která je chovatelkou známých, ale i méně známých či exotických zvířat. 
Přivezla dětem ukázat několik kamarádů z ptačí říše a podrobněji jim 
o nich prozradila některá jejich tajemství.

Mateřská škola Pohádka Základní škola se hlásí

Po dvou měsících opět připomínáme akce školy. 
Koncem února proběhl v DDM Beta Pardubice jubilejní 20. ročník země-
pisné olympiády. Naši školu reprezentoval Vojtěch Karel ze 7. B a Adam 
Novák z 9. A. Chlapci si vedli výborně, Vojta skončil na pěkném 6. místě 
a Adam na 4. místě.
V únoru reprezentovalo 7 žáků a 2 žákyně naši školu na XXIV. ročníku 
Olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice v šachu. Turnaje se zúčastnilo 
přes 40 šachistů z 8 základních škol. Naše škola se umístila na krásném 
3. místě. 
Na začátku března zhlédli žáci 2. stupně divadelní představení Výlet ve Vý- 
chodočeském divadle v Pardubicích. A aby nebylo kultury málo, ve čtvrtek 
se žáci celé školy v rámci výchovného koncertu zaposlouchali do krásných 
skladeb 4 hudebníků hrajících na čelo.
Některé třídy prvního stupně se zúčastnily programu s drumbeny, protože 
do školy přijal pozvání lektor Zdeněk Roler, který si s žáky přijel zazpívat, 
zacvičit, zahrát hry a hlavně zabubnovat.
Žáci druhého stupně měli možnost zúčastnit se soutěže v uměleckém 
přednesu. Soutěžilo se v interpretaci textů poezie i prózy. Nejlépe si 
v mladší kategorii vedli Tadeáš Trunec, Tereza Chudá a Lucie Remešová 
a ve starší kategorii Viktor Šimek, Adam Dobruský a Eliška Štěrbová. Tito 
žáci reprezentovali naši školu v oblastním klání. Recitovalo se i na prvním 
stupni. Do okresního kola postoupila Sandra Horáková, Žaneta Málková 
a Barbora Šimková. T. Trunec se probojoval do krajského kola.
Stejně jako minulý rok se i letos děti z prvního stupně zúčastnily výuky 
lyžování v Olešnici v Orlických horách. Všichni účastníci si lyžování moc 
užili. 
Žáci sedmého ročníku si užili pěkný týden na lyžařském výcviku v Bed- 
řichově, kde se věnovali výcviku na sjezdových i běžeckých lyžích. 
Již od září probíhají na naší škole pravidelná čtvrteční setkání Čtenářského 
klubu. Cílem schůzek je zkvalitnění  čtenářských dovedností žáků 4. a 5. 
ročníku. 
Počátkem března proběhlo na SPŠCh v Pardubicích okresní kolo Chemic-
ké olympiády v kategorii D. Okresnímu kolu předcházelo kolo školní. Do 
okresního kola Chemické olympiády postoupili tři žáci – Hana Petrásová, 
Viktor Šimek a Adam Novák. Nejlépe si vedl Adam Novák, který v silné 
konkurenci obsadil pěkné 5. místo a postoupil do krajského kola, kde 
vzorně reprezentoval naši školu.

Těsně před jarními prázdninami 8. března se holčičky ze třídy Žabiček 
zúčastnily každoroční soutěže mateřských škol „Holická Mateřinka“, kde 
nás reprezentovaly tanečkem „Najednou“ z animované pohádky Ledové 
království.
Po jarních prázdninách jsme zahájili další z našich plánovaných projektů 
„Den země“. Děti si spolu s učitelkami povídaly o naší Zemi, co jí pro-
spívá a co nikoliv a proč. V rámci environmentální výchovy jsme hovo- 
řili o materiálech, které lze recyklovat a které jsou v přírodě rozložitelné. 
Do mateřské školy byl pozván pan Andrš s programem „Bubnování na 
recyklovaný materiál“, kde si děti vyzkoušely hru na netradiční hudební 
nástroje. Všichni jsme byli překvapeni, jak skvěle a procítěně si děti uží-
valy rytmus a hru na plastové sudy, hrnce aj. Mezi další akce zařazené  
do tohoto projektu patřilo například divadelní představení s názvem 
„Plastožroutí pohádka“ nebo plánované výlety, které proběhnou začát-
kem měsíce května. 
Mladší děti pojedou do Akvária v Hradci Králové a na starší děti čeká 
dobrodružná plavba lodí Arnošt.
Ve středu 29. března se konala v jednotlivých třídách velikonoční tvoře-
níčka pro rodiče s dětmi. Pro všechny byla připravena nabídka v podobě 
výrobků popřípadě šablon. Vyráběly se velikonoční věnečky, různé deko-
race, zdobily se perníčky a další. 
V polovině měsíce dubna odjíždí děti v posledním ročníku předškolního 
vzdělávání na pobyt v přírodě do penzionu v obci Hartmanice. V letošním 
roce nás bude celým týdnem provázet program nazvaný „Z pohádky do 
pohádky“, kdy nám každý den připraví k plnění nejrůznější úkoly jiná 
pohádková postavička.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
se koná 2. května 2018 (7.00–16.00 hodin) 

a 3. května 2018 (8.00–13.00 hodin)

Mez akce, které nás do konce školního roku ještě čekají, patří například 
tradiční rozloučení předškoláků, kurz In-line bruslení vedený agenturou 
Ski Fanatic, oslava Dne dětí, olympijský běh, den na psím cvičišti Sezemice 
(Agility), celodenní výlet, spaní ve školce nebo zábavné odpoledne.

Vaše mateřská škola Pohádka, Sezemice

Koncem března navštívili žáci prvního stupně Velikonoční výstavu v Domě 
zahrádkářů v Sezemicích.
Žáci 8. a 9. tříd se opět zapojili do programu TECHNOHRÁTEK, které 
tentokrát proběhly na SPŠ potravinářství a služeb. Vyzkoušeli si profesi 
pekaře, cukráře, zdobili dorty a chlebíčky, řešili kvíz. Pomůže jim to při 
volbě povolání.
V rámci environmentální výchovy prošli žáci naší školy celoškolním projek-
tem, který se v letošním roce zabýval tříděním odpadů.
Ve dnech 25. a 26. dubna proběhne na naší škole Zápis do prvního roč-
níku. Budoucí prvňáčci si společně se svými rodiči mohli školu přijít pro-
hlédnout dne 27. března, kdy byl Den otevřených dveří pro ně i širokou 
veřejnost. 
Ve školní družině proběhla talentmánie, olympijské hry a také třeba veliko- 
noční dílny.
Poděkování patří žákům 6. a 7. tříd za pomoc při jarním úklidu v areálu 
školy.
Podrobnější informace o dění ve škole najdete na www.zssezemice.cz.

Mgr. Stanislava Plecháčková



PĚT OTÁZEK PRO...
Dnes Vám představím sezemickou 
rodačku, podnikatelku, členku spolku 
divadelních ochotníků J. K. Tyla 
Sezemice paní JaNU HlotaNoVoU. 
Již 25 let dělá dámy ze Sezemic 
a okolí krásné ve svém kadeřnickém 
salonu Jana a je představitelkou 
jedné z hlavních rolí v nové hře Dveře.

   Jak jsi se vlastně 
   k divadlu dostala?

Nebudu počítat před kolika lety. Už 
v raném dětství jsem hrála dětem na 
ulici s papírovými fi gurkami divadlo, 
a když mi bylo 9 let, k divadlu mě při-

vedl jako nás všechny pan učitel Pánek, kterého rodáci znají. Tehdy jsem 
byla ve třetí třídě a hrála jsem svoji první zlou roli, Brouka Krovkáče. Nikdy 
na to nezapomenu. Pan učitel ve mně viděl talent a dokonce přemlouval 
mého tátu, abych šla studovat na konzervatoř. Ten však nechtěl ani slyšet. 
Čas běžel, hrál se festival Děti dětem, každý rok byla nějaká premiéra a já 
jsem nevynechala ani jediné představení až do doby mého těhotenství. 
Po něm jsem se k divadlu hned vrátila a jsem tedy v souboru služebně 
nejstarší členkou.

Co bys řekla o Spolku divadelních ochotníků 
J. K. Tyla Sezemice a jeho nové hře Dveře?

Musím říct, že při posledních hrách se sešla parta perfektních lidí. Jsme 
vrstevníci, čtyři spolužáci a parta lidí, kteří si bezvadně rozumí a i přesto, 
že spolu trávíme opravdu hodně času zvlášť před premiérou, tak si neleze-
me na nervy. Prozradím ale, že na příští rok chystáme novou hru, nebudu 
samozřejmě říkat jakou, ale bude to úplně jiný žánr a chystáme se nabí-
rat nováčky. Budeme potřebovat mladá, schopná děvčata, ale především 
chlapce, kterých je věčný nedostatek. Jistě vymyslíme nějaký nábor nebo 
něco podobného, ale zájemci se klidně mohou už teď obrátit na mě.
A Dveře? Když jsem četla scénář naší poslední hry poprvé, brečela jsem, 
přečetla jsem ho podruhé, zase slzy. Říkala jsem si, že to už musí něco 
znamenat, že to lidi prostě musí oslovit. Trochu jsem se bála reakce pu-
blika, které bylo zvyklé na jiné žánry, ale dopadlo to dobře, což z reakcí 
bylo a je vidět.

Je rozdíl stát na „prknech“ doma a mimo Sezemice? 
Co tvým výkonům říká rodina?

Tak mě je to úplně jedno. Já až tak trémou netrpím, samozřejmě chvění 
kolem žaludku mám, ale jak přijdu na scénu, řeknu první slovo, rozjedu 
to, všechno ze mě opadne a strašně mě to baví. Nevnímám, jestli je to 
sezemické publikum nebo cizí. Prostě hraju. Samozřejmě musím přiznat, 
že to, co nám „sezemáci“ přichystali na sobotním představení, ten „stand 
up“, nás dojal všechny. Byla to úžasná atmosféra.
Rodina se samozřejmě dívat chodí, ale mně se moc kritizovat a odporovat 
nedá . Bez nich bych se ale určitě divadlu takhle naplno věnovat ne-
mohla. Jen díky tomu zázemí, které mi dávají, je to možné.

Jak moc tě divadlo zaměstnává? Máš čas i na jiné záliby, 
nebo plány?

Mimo mých ranních procházek, kdy každý den ujdu 5 km, opravdu ne-
mám na nic jiného čas. Práce je časově náročná a zbytek věnuji divadlu. 
Myslím, že jsem si všechny svoje sny a plány splnila, nebo plním.

Máš vysněnou roli a touhu zahrát si třeba v jiném divadle, 
nebo ve fi lmu?

Už od dětství jsem si chtěla zahrát princeznu, nikdy se mi to nesplnilo. 
Vždycky jsem byla zlá královna, ježibaba, čarodějnice, ale princezna nikdy. 
Co se týká televize, tak ta se mi vlastně splnila, už třikrát jsem v přímém 
přenosu ukazovala svoji práci a určitě i díky divadlu jsem to zvládla v po-
hodě. Co se týče rolí, v naší poslední hře se mi sen taky splnil. Postava bez-
domovkyně Kláry se vymyká všem předešlým „uječeným rázným dámám“, 
které jsem hrála, i když paní Piperová byla také životní role, protože 117 
stran textu se už nikdy nenaučím . Klára je postava, u které se projeví 
strašně různých emocí, a když jsem si scénář přečetla, moc jsem si přála 
tuhle roli hrát…

Jana Hlotanová rozdává už mnoho let radost a pobavení druhým. Ener-
gie, kterou tahle žena v sobě má, je přímo neskutečná. Je matka, manžel-
ka, podnikatelka a jedna z mála lidí, která řekne, co si myslí a je spokojená 
s tím, jak žije. Upřímně jí přejeme pevné zdraví, role, které jí budou šité na 
míru a těšíme se na další kulturní zážitky, které nám společně se Spolkem 
divadelních ochotníků J. K. Tyla připraví.

Petra Procházková

Děkujeme, chválíme…
Nová hra ochotníků ze Sezemic
První dubnový víkend patřil v Sezemicích Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyla Se-
zemice a jeho nové hře „Dveře“. Tři téměř vyprodané večery jsme mohli sledovat 
úsměvnou hru Jana Zindulky v režii Jany Doskočilové o vážných věcech. Příběh o tom, 
čeho se musíme vzdát, abychom mohli jít dál, chytí za srdce nejednoho diváka. Před-
stavení diváci odměnili bouřlivým potleskem ve stoje. Poděkovat hercům přišel pan 
starosta Martin Staněk a také my se k poděkování připojujeme a přejeme našim 
ochotníkům mnoho repríz a spokojených diváků.                                 Redakční rada



PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA
Obojživelníci v Sezemicích a okolí

O obojživelnících se učí děti už na základní škole. Vědí, že ke svému 
životu potřebují vodu, kde se rozmnožují a vyvíjejí jejich larvy, které 
se potom přeměňují v dospělce. Učí se o mlokovi, čolcích, ropuchách, 
rosničce, skokanech.
V dobách ještě nedávných se v Sezemicích a okolí vyskytovalo relativ-
ně velké množství druhů obojživelníků. Bohužel nevhodnými zásahy do 
krajiny a nevhodným hospodařením došlo ke značnému úbytku druho-
vé pestrosti. My starší pamatujeme čolky, ropuchy, kuňku, blatnici, ros-
ničku, hnědé a zelené skokany. Zmizely tůně a drobné vodní tůně, slepá 
ramena jsou plná ryb, na rybnících se změnil způsob hospodaření atd. 
a tím také vymizeli obojživelníci. Teď tak leda někde uslyšíme v létě hlas 
rosničky (jestli vůbec poznáme, že se jedná o její hlas). Ještě že máme 
odolné skokany skřehotavé, jejichž hlasy slyšíme a jejich dlouhé skoky 
do vody můžeme pozorovat u hasičských nádrží nebo u Loučné. 
Co udělat pro zlepšení situace? Vznikne někde nějaká tůňka nebo vhod-
ná vodní plocha, která by mohla zase být obsazena některými druhy 
obojživelníků? Budeme doufat že ano.                                 Mgr. Jiří Rejl
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POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A ZDRAVÍ
Bazalka posvátná

připisován až legendární význam, a to nejenom v původní oblasti výsky-
tu. Téměř jako svatá bylinka byla vnímána až na opačném konci světa, 
v jihoamerickém státě Surinam, kde je hojně rozšířená.

V poslední době se stala rostlina také předmětem seriózního vědecké-
ho bádaní a podařilo se prokázat široké spektrum zajímavých léčivých 
účinků:
•  výborný prostředek proti stresu 

(zvyšuje odolnost při nadměrné psychické i fyzické zátěži)
•  posiluje celkovou obranyschopnost organismu
•  skvěle dodává energii a vitalitu
•  má významné antioxidační vlastnosti
•  snižuje hladinu krevního cukru a cholesterolu
•  má protizánětlivé, protiplísňové a antibakteriální působení
•  silné analgetické účinky (srovnatelné s běžnými léky na bolest!)
•  schopnost snižovat horečku
•  močopudné působení
•  příznivý vliv na játra, žaludek, plíce a průdušky
•  má ochranný a posilující účinek na srdce
•  vhodný pomocník při kašli a nachlazení
•  prospěšná při nepříjemných alergických projevech
•  podpůrný prostředek při léčbě rakoviny a degenerativních 

onemocnění
•  napomáhá snižovat některé nežádoucí vedlejší účinky léků
•  snižuje poškození buněk způsobené škodlivým zářením

(například při radioterapii)
•  významný obsah vitamínu A, C, vápníku, železa a zinku

Do polévek, tabáku i parfémů
Přestože se z listů bazalky posvátné dělá především lahodný čaj, mož-
ností jejich zpracování je mnohem více. Například v Thajsku, ale i v dal-
ších jihoasijských oblastech, se běžně využívají v kuchyni při přípravě 
pokrmů. Přidávají se hlavně do masitých jídel, slouží ale také k ochucení 
pečiva, olejů a octů, různých druhů omáček či ovocných salátů. Někdy 
se kromě samotných listů používají i květy rostliny.
Protože jsou listy bylinky opravdu bohaté na obsah silic a mají zajímavé 
výrazné aroma, nalezly uplatnění v kosmetickém průmyslu při výrobě 
parfémů. Rostlina je rovněž přírodním repelentem, protože aromatic-
ké silice mají výbornou schopnost odpuzovat bodavý hmyz. A je třeba 
zmínit ještě jedno využití – voňavé lístky se používají i do šňupavého 
tabáku.

Zdroj informací: Bylík.cz

s BaZalkoU posVátNoU pRoti stResU
Bazalek existuje celá řada. Asi nejznámější z nich je bazalka 
pravá, kterou mnozí z nás běžně využívají v kuchyni k dochu-
cení pokrmů. Opravdovým skvostem je ale bazalka posvátná, 
jež se pyšní opravdu mimořádnými účinky na lidské zdraví.

Bazalka posvátná označovaná i jako tulsi nebo tulsí (latinsky Ocimum 
sanctum, případně Ocinum tenuifl orum) je stálezelená bylina dorůstající 
nejčastěji do výšky necelého jednoho metru. Má vzpřímenou rozvět-
venou dřevnatou lodyhu a příjemně voňavé chlupaté lístky, které jsou 
většinou zelené nebo načervenalé. Drobné květy bazalky mají bílé či 
nachové zbarvení, plody jsou hnědočervené.Rostlinu můžeme pěstovat 
jako jednoletku na zahrádce. Vyhovuje jí prosluněná poloha a lehká vý-
živná půda, naopak nemá ráda trvalé přemokření. Pokud chceme, aby 
nám bazalka posvátná vydržela déle než jednu sezonu, je nutné ji vyva-
rovat mrazu a nechat přezimovat na chladném a světlém místě. V květi-
náči dosahuje zpravidla menší výšky než na venkovním stanovišti. Z by-
linky se sklízí celá nať (ideálně v letních měsících), která se následně suší 
ve stínu. Z usušených listů se připravuje chutný čajový odvar.
Původní domovinou bazalky posvátné je jižní Asie, kde hrála již odpra-
dávna důležitou roli v tamním lidovém léčitelství. Rostlina měla význačné 
postavení například v ájurvédské medicíně. V hinduistickém náboženství 
byla tato léčivka dokonce považována za převtělení bohyně prosperity, 
štěstí a dlouhověkosti či za reinkarnaci Tulsi, která byla manželkou boha 
Višny (odtud se vzalo její alternativní pojmenování). Často jí byl tedy 
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Na ochranu volně žijící zvěře pamatuje i zákon č. 449/2001 Sb:
§ 9 odstavec 1: Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s vy-
jímkou opatření k zabránění škodám působených zvěří a dovolených 
způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat 
a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře…

§10 odstavec 1: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat je vol-
ně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Pokusme se i na to myslet při svých vycházkách.
Miroslav Jeník, Myslivecký spolek Sezemice

Na výroční schůzi Mysliveckého spolku byl přítomen i velitel Městské 
policie pan Mohaupt. Kromě jiného se zmínil i o tom, že strážníci byli 
v loňském roce také přivoláni k nalezenému osamělému srnčeti a infor-
moval, co vše bylo učiněno pro jeho záchranu. A protože se podobná 
situace může opakovat, domluvili jsme se na napsání tohoto příspěvku 
pro Sezemické noviny. Právě nadcházející období konec dubna, květen 
a červen jsou pro volně žijící zvěř velmi důležité. Začíná zakládání hnízd 
a snůška vajec u pernaté zvěře a také se blíží kladení mláďat u zvěře 
srstnaté. Květen je i měsícem, kdy mnoho srn klade srnčata.

Měli bychom si uvědomit, že pokud při svých toulkách přírodou obje-
víme malé srnčátko, tak přestože leží v krytu samo, srna je někde na-
blízku a zdálky je kontroluje. Srna ví, kde má svá srnčata ukrytá, a při-
chází k ním v prvních dnech několikrát denně jen na kojení. Srnčat se 
nikdy nedotýkáme, odoláme i pokušení je jen pohladit. Nejlépe je se 
potichu vzdálit. Sebemenší dotek lidské ruky nebo pohlazení na srnče 
přenese lidský pach, kvůli kterému se srna bojí k němu přijít a srnče 
zahyne hladem.

Každá volně žijící zvěř potřebuje klid a co nejméně rušení. Proto stále 
opakujeme, aby chovatelé psů při svých procházkách používali přede-
vším polní nebo lesní cesty, měli své pejsky ovladatelné nebo na vodít-
ku. V okolí našeho města je velmi málo přirozených a alespoň trochu 
nerušených úkrytů pro zvěř, jako jsou příkopy, remízky nebo vodoteče. 
To jsou právě místa zvěří ke kladení mláďat většinou vyhledávané. Proto 
je nanejvýš vhodné se vyhýbat procházkám v jejich těsné blízkosti a tím 
i dopřát zvěři tolik potřebný klid. 

Z knihovny

také do knihovny přichází jaro.
Příroda se probouzí, rodí se mláďátka a vše je barevnější a veselejší. 
V knihovně tomu není jinak .
Paní knihovnice z dětského oddělení Zdena se brzy stane podruhé ma-
minkou a my ji tímto srdečně zdravíme. Po dobu její mateřské dovolené 
ji zastoupí nová knihovnice Markéta. Naše aktivity budou ale i nadále 
velmi pestré.
Jarní pestrost najdete v nabídce nových románů, detektivek, kuchařek, 
audioknih a také třeba i her jak pro dospělé, tak pro děti. V březnu pro-
běhlo v knihovně setkání s panem Havrdou na téma Sestavte si svůj 
rodokmen. V dubnu našim návštěvníkům rozšíříme obzory inspirativ-
ním povídáním o zdravé výživě a v další přednášce s paní Ivanou je za-
světíme do tajů ezoteriky. Knihovna se připojuje i k tradičnímu tématu 
duben – Měsíc bezpečnosti, a to možná pro někoho netradiční formou, 
přesto kurzy počítačové gramotnosti mají ve své náplni především se-
známení účastníků s nástrahami, které je mohou při práci s PC potkat, 
a hlavně se zabezpečením jejich účtů, jak bankovních, tak osobních. 
Odborným školitelem je Petr Svoboda, IT pracovník a člen kulturní ko-
mise, který účastníky trpělivě seznamuje s možnými hrozbami. 

Největší zastoupení ale měli v jarních měsících naši nejmenší. Děti z ma-
teřské školky si přišly popovídat o knížkách a prohlédnout pestrou na-
bídku dětského oddělení. Pro druháky proběhl již osmnáctý ročník Noci 
s Andersenem. Letošní téma bylo úzce spjato s knihou Karla Čapka 
– Povídání o s pejskovi a kočičce, která slavila devadesát let od svého 
zrození. V sezemické knihovně se nocovalo již po patnácté a prošlo jí 
bezmála padesát děti. Soutěžilo se, četly se rozverné příběhy a pohád-
ky; nechyběla ani tradiční dobrodružná výprava za pokladem. Po zá-
bavném večeru se unavené děti zachumlaly do svých spacáků a vyzkou-
šely si, jaké je nechat si něco zdát mezi stovkami knih.

a co Vás v knihovně čeká?
Na konci dubna se potkáme na akci Tradiční pálení čarodějnic. V květnu
se otevřou brány knižního veletrhu v Praze a do knihovny přibydou 
desítky nových titulů, které následně představíme všem žákům základní 
školy v tradičních besedách.

Připomínáme také služby: Nevyhazujte knihy, kdy můžete do knihov-
ny darovat nepotřebné knihy nebo knihy z pozůstalostí a řekněte si 
o knihu – kdy na Vše přání kupujeme knižní titul, který Vás zaujal. 
Zastavte se u nás a dejte nám tip…

Petra Procházková, Markéta Chroboková



In: Zprávy klubu přátel Pardubicka č. 9–10, 2017

Arnošt Bareš se narodil 22. prosince 1898 v rodině obuvníka v Sezemicích v čp. 269 při 
silnici na Lukovnu v dnešní Dukelské ulici. Pokřtěn byl Arnošt Václav o čtyři dny později 
26. prosince v sezemickém farním chrámu Nejsvětější Trojice.

Vyrůstal v domku v dnešní Masarykově ulici, kde měl jeho otec obuvnickou dílnu. Dům 
je již zbořen, stál vedle bývalé pobočky ČS a na jeho části je dnes restaurace Bavorský 
dvůr.

Arnoštův otec, František Bareš (*16. 5. 1859 – †21. 3. 1958), byl obuvníkem v Sezemi-
cích. Jeho otcem byl Josef Bareš (syn Jáchyma Bareše, obchodníka z Horky u Staré Paky). 
Matka Anna byla dcerou zahradníka Josefa Voženílka z Litětin.

Františkův otec Josef pracoval jako bednář v pardubickém pivovaru (bydleli v Labské 
ulici). Při práci se vážně zranil (spadl mu na nohu sud) a v důsledku sněti v noze v roce 
1870 zemřel, a tak František vyrůstal od svých 11 let bez otce.

Po smrti své první ženy (zemřela na tuberkulózu) se František 25. února 1895 znovu 
oženil s Miloslavou Procházkovou. Dožil se úctyhodného věku 99 let.

Arnoštova matka, rozená Miloslava Procházková (*5. 1. 1874 – †22. 12. 1944), se naro-
dila v Sezemicích v budově tehdejší radnice v čp. 48 jako dcera městského strážníka v Se-
zemicích Václava Procházky a matky Anastasie, dcery sezemického měšťana Jakuba Ple-
cháčka. Její bratr, Václav Procházka, byl za první republiky po řadu let starostou Sezemic.

František a Miloslava Barešovi měli syna Arnošta (*1898 – †1974) a dceru Květoslavu 
(*1910 – †1996).

Po absolvování obecné školy v Sezemicích navštěvoval Arnošt Bareš pardubickou reálku.

Po předčasné, tzv. válečné, maturitě v roce 1917 musel nastoupit jako voják do rakousko- 
uherské armády, s níž se zúčastnil bojů na ruské frontě.

Po válce studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde byl mimo jiné žákem 
F. X. Šaldy. Po absolutoriu působil od 1. září 1922 ve svém prvním zaměstnání jako pro-
fesor češtiny a francouzštiny na pardubické státní reálce (dnes je v této budově střední 
průmyslová škola elektrotechnická).

V sezemické sokolovně, která byla místem konání nejen sportovních, ale i společen-
ských událostí, se Arnošt Bareš seznámil se svou budoucí ženou Anežkou Formanovou, 
rodem z Čivic, bytem v Počáplích čp. 8. Svatbu měli v sezemickém kostele 28. července 
1923. Spolu měli dva syny, mladšího Milana (*1927 – †1991) a staršího Ivana (*1925), se 
kterým jsem v letech 2008 a 2016 vedl rozhovor o jeho otci Arnoštu Barešovi a který mi 
umožnil ofotografování fotografií z jejich rodinného archivu.

Z vyprávění Ivana Bareše jsem se dozvěděl, že u Formanů bylo mnoho dětí a málo polí. 
To byl hlavní důvod, proč Ivanův dědeček z matčiny strany Václav Forman koupil stavení 
v Čachnově. Když je v roce 1912 přijel převzít, stavení přes noc vyhořelo a Formanovi se 
stěhovali do Počápel. Zde nejprve bydleli v nájmu v domě čp. 1, vlastněném Kerharto-
vými podílníky na pardubické firmě se stavebninami Kerhart a Tachecí, a od roku 1922 
v  zakoupeném domě čp. 8. V  horním patře domku čp. 8 bydleli zpočátku i  manželé  
Arnošt se ženou Anežkou, později od roku 1923 bydleli v Pardubicích ve Štefánikově ulici 
čp. 1054 a následně v Praze.

Již za  svého působení na pardubické reálce se Arnošt Bareš zajímal o veřejné dění 
a historii mladého československého státu. Dne 7. března 1925 při oslavách 75. narozenin 
prezidenta republiky T. G. Masaryka promluvil k žactvu pardubické reálky vedle ředitele 

Rodný dům Arnošta Bareše čp. 269 v Sezemicích, foto 2017

Rodiče Arnošta Bareše,  
František a Miloslava Barešovi Arnošt Bareš na pardubické reálce

Arnošt Bareš se svými syny Milanem  
a Ivanem, foto kolem roku 1930 Prof. Arnošt Bareš, foto z roku 1923

Arnošt Bareš v ČTK

Arnošt Bareš na vězeňské fotografii v Ebrachu

SEZEMICKÝ RODÁK
ARNOŠT BAREŠ

V letošním roce uplyne 120 let  
od narození významného sezemického 
rodáka, Arnošta Bareše. Arnošt Bareš 
(*1898 Sezemice – †1974 Praha)  
byl profesorem češtiny a francouzštiny, 
šéfredaktorem Československé tiskové 
kanceláře (ČTK) a ředitelem Informačního 
ústředí OSN v Praze. V době 2. světové 
války se zapojil do ilegální protifašistické 
činnosti v ČTK. V roce 1939 byl zatčen 
gestapem a odsouzen k deseti letům 
káznice. Domů z německého vězení  
se vrátil 17. května 1945.



Arnošt Bareš na pardubické reálce

Prof. Arnošt Bareš, foto z roku 1923
Karikatura Arnošta Bareše 
od gynekologa Karla Jičínského

Arnošt Bareš v ČTK

Arnošt Bareš na vězeňské fotografii v Ebrachu

Vlevo dům Arnoštova dětství, foto kolem roku 1910

Arnošt Bareš,  
voják rakousko-uherské armády

Zdeněk Schmoranz s předsedou československé vlády 
Milanem Hodžou, Arnošt Bareš v pozadí, foto 1935

Synové Arnošta Bareše Ivan a Milan za války

Emanuela Hlavatého i sezemický rodák profesor Arnošt Bareš. Při oslavách osmého vý-
ročí samostatnosti československého státu vystoupil na půdě státní pardubické reálky se 
svým projevem o významu 28. října. Na reálce byl založen v roce 1868 Spolek pro pod-
porování nemajetných studujících. Za svého působení na reálce byl Arnošt Bareš členem 
výboru tohoto spolku. Za zmínku jistě stojí, že mezi podporovateli spolku byly Městská 
rada v Sezemicích a Občanská záložna v Sezemicích.

V  době svého pobytu v  Pardubicích (Pardubice měly tehdy 30 tisíc obyvatel) patřil 
ke kulturnímu kroužku, do něhož patřili pardubičtí akademičtí malíři Vojtěch Sedláček 
a Jaroslav Grus (od roku 1973 člen KPP), hudební skladatel a dirigent ND Miroslav Ponc, 
právník doktor Mládek, chirurg MUDr. Jaroslav Snopek, MUDr. Jan Řehoř emeritní pri- 
mář interny a ředitel pardubické nemocnice (od r. 1947 byli oba profesory LF UK v Hradci  
Králové), majitel hotelu Veselka v Pardubicích Arnošt Košťál, v jehož restauraci se schá- 
zeli. Arnošt Košťál byl za  války blízkým spolupracovníkem výsadku Silver A (velitel  
Alfréd Bartoš původem ze Sezemic) a byl fašisty popraven na Zámečku v roce 1942.

V roce 1927 vyhrál Arnošt Bareš konkurs na zpracování sborníku vzpomínek a doku-
mentů připravovaného k desátému výročí smrti generála PhDr. Milana Rastislava Štefá-
nika (*1880 – †1919) a získal stipendium do Paříže. O prázdninách navštěvoval hlavně 
Francii, kde prohluboval své znalosti na Sorboně. Zde pracoval i  jako novinář a  trávil 
mnoho času sbíráním a zpracováváním materiálů pro „Štefánikův memoriál“.

Výše uvedená karikatura byla v  dobovém tisku doprovozena textem: „Pan profesor 
Bareš dnes ještě pospíchá po pardubické Wilsonově třídě, obtížen balíkem dokumentů 
o Štefánikovi. Za několik dní bude snad stejně pospíchat na via Nazionale v Římě nebo 
na boulevard St. Germain v Paříži, kde pobývá teď více než mezi námi doma.“

„Štefánikův memoriál“ vyšel v nakladatelství Památníku odboje v roce 1929. V létě téhož 
roku Arnošt Bareš učitelskou dráhu nadobro opustil a věnoval se především žurnalisti-
ce. Vedle toho redigoval vydávání děl H. Stendhala v českém nakladatelství Aventinum. 
Z francouzštiny přeložil díla Honoré de Balzaca „Poslanec“, Jeana Dorsennea „Citový život 
Paula Gauguina“, Josepha Kessela „Sibiřské noci“ a „Ryzí srdce“, Romaina Rollanda „Em-
pedokles z Akragantu“ a Maurice Leblanca „Tři oči“. Sepsal více než 150 statí do Literár-
ních novin, Národního osvobození, Pražských novin, Rozprav Aventina, Venkova, Výcho- 
dočeského republikána, Listů pro umění a kulturu a do řady dalších novin a časopisů.

Za svého pobytu v Paříži se seznámil se zpravodajem ČTK Jaroslavem Jírou, který ho 
během dovolené požádal o zastupování. To byla první práce Arnošta Bareše pro ČTK. Dne 
1. května 1931 nastoupil do ČTK do funkce přednosty politické redakce.

Účastnil se zasedání Společnosti národů v Ženevě. Šlo o to, zda Československu ve 
sporu s Německem někdo pomůže. Arnoštovi kolegové novináři, přátelé Československa, 
byli skeptičtí. Jako jediný novinář z Československa byl za tiskovou službu předsednic-
tva vlády přítomen 29. září 1938 v Mnichově při zrádném jednání evropských mocností 
o osudu naší republiky, kde společně s československým velvyslancem Vojtěchem Mast-
ným a sekčním šéfem ministerstva zahraničí Hubertem Masaříkem vyslechli až výsledky 
mnichovského diktátu.

Po obsazení Čech a Moravy Arnošt Bareš ilegálně pracoval ve Schmoranzově odbojové 
skupině tiskových referentů, kterou mu pomohl vybudovat. Skupinu tvořili zpravodajští 
důstojníci převzatí po rozpuštění armády a ustanovení na okresech, kde měli vedle ofi- 
ciální práce shromažďovat a  předávat ilegální materiály. Prostřednictvím svého přítele 
francouzského novináře a dalších zahraničních přátel vybudoval zpravodajský kanál, kte-
rým bylo už od 16. března 1939 až do vypuknutí války udržováno spojení mezi domácím 
a zahraničním odbojem. Na příkaz přednosty tiskového odboru předsednictva vlády Zdeň-
ka Schmoranze a se souhlasem předsedy protektorátní vlády gen. Eliáše odjel 15. července 
1939 na zahraniční služební cestu, při níž organizoval napojení zahraničních zpravodajů 
ČTK na odbojové centrály. Z protektorátu provezl zprávu gen. Eliáše pro prezidenta Bene-
še a vojenské materiály od vojenské odbojové organizace Obrana národa týkající se hlavně 
stavu německé armády. Do Prahy se Arnošt Bareš vrátil 21. srpna 1939. Koncem srpna 
provázel důstojníka anglické armády po východočeských lesích, kde hledali místa vhodná 
pro přistání výsadkářů. Ve funkci šéfredaktora ČTK působil i po přepadení Polska po 1. září 
1939. V té době gestapo prostřednictvím konfidenta odhalilo skupinu v ČTK, obsadilo bu-
dovu a vedle Zdeňka Schmoranze zatklo řadu zaměstnanců této organizace. 12. září 1939 
byl zatčen i šéfredaktor Arnošt Bareš. Gestapo odhalilo jeho roli při organizování tajných 
kurýrních kanálů do zahraničí a napojení českého odboje na francouzský a anglický exil. 
Schmoranz a Bareš dostali zatykač až 25. dubna 1940, po osmi měsících věznění a krutých 
výslechů. Po přesunu do Golnova (v dnešním Polsku) byli koncem září 1941 převezeni do 
Berlína. Bareš byl vězněn v nechvalně známé věznici Plötzensee až do berlínského proce-
su. Zde ho měla možnost navštívit manželka se starším synem Ivanem. Proces v Berlíně 
se konal 12. a 13. listopadu 1941. Na rozdíl od Zdeňka Schmoranze nedostal A. Bareš trest 
smrti, ale za „zemězrádné vyzvídání a přípravu velezrady“ byl odsouzen k deseti letům 
vězení. Pouze šťastná opatrnost, že ani ve své kanceláři ani v bytě neuchovával ilegální 
materiály, ho zachránila před trestem nejvyšším. Arnošt Bareš byl po rozsudku odvezen 
do káznice v Ebrachu, západně od Norimberku, kde byl vězněn až do konce války.

M. Balcar (pokračování příště)



seZemiCe NaVštíVil ČaRokRaJ

Kdo občas kouká do počítače a hledá zajímavosti a krásná místa z české 
krajiny, tak určitě již narazil na stránky www.carokraj.cz. Při otevření těchto 
stránek se Vám objeví obrázek a hlavní motto Čarokraje: 
„Za soumraku světla jsme vnímavější, slyšíme neviditelné a cítíme vůni luk, 
které vesmíru vracejí denní teplo své nejbližší hvězdy. Za zpěvu nočních ptá-
ků a pískotu netopýrů tušíme prach dávno mrtvých a snažíme si představit 
alespoň zlomek jejich velkých příběhů…“

Toto motto Vás nabudí a pak se můžete kochat desítkami obrázků z růz-
ných koutů naší krásné vlasti, samozřejmě převažují místa z Pardubického 
kraje. Naleznete zde i pár obrázků a povídání ze Sezemic a blízkého okolí 
(Kunětická hora, Perníková chaloupka, historická vodárna v Srchu, obrázky 
z Pardubic). Vše je doplněno mapkou se zákresem daného místa. Přeji Vám 
hezké pokoukání a krásné chvíle při návštěvě „čarokrásných“ míst.

Mgr. Jiří Rejl, foto Tomáš Kubelka

Kuriozity a zajímavosti kolem nás

V této uspěchané době je mnoho z nás zavaleno informacemi, stresem, hlukem a nemáme kde „vy-
pnout“. Možná i Vy patříte do některé z těchto skupin lidí a zaujme Vás neobyčejná nabídka otevření 
nejkrásnějšího kostela v Pardubicích – sv. Bartoloměje. Od 28. března do 30. května bude každé 
úterý od 19.30 do 21.00 hod. zpřístupněn tento chrám v rámci akce „Kostel otevřen“. Cílem je nabíd-
nout prostor zklidnění, přemýšlení a poznání v diskrétní atmosféře setmělého gotického chrámu osvět-
leného jen několika svícemi. Zde na Vás nebude nikdo dotírat s nevyžádanou reklamou či „kázáním“, 
ani nebudete muset přemýšlet o tom, co si o Vás pomyslí ostatní. Můžete spočinout v tichu, které bude 
každou čtvrt hodinu prostoupeno jemnými meditativními písněmi místního sboru. Pro ty, kdo budou 
mít chuť prohodit pár slov, bude možnost v diskrétnosti pohovořit s duchovním. Dva až tři z nich totiž 
budou sedět osvětleni svící v zadní části bočních lodí připraveni k rozhovoru s příchozími.

za pardubické křesťany Filip Dušek

V pátek 25. května si budete moci opět po roce užít klidnou a jedinečnou at-
mosféru nejstarších sezemických památek. Naši předci v nich hledali a nalézali 
pocit bezpečí i setkání s Někým, kdo je přesahuje. Od 16.30 hod. vás přivítáme 
v kapli svatého Josefa v Zámostí , v kapli Nanebevzetí  Panny Marie u hřbitova, 
v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích a také v blízké dřevěné zvonici. 
Od 18.45 hod. pak bude program pokračovat v kostele Nejsvětější Trojice. 
Těšit se můžete na stropní fresky Josefa Kramolína, tóny varhan, zvuk zvonů 
i hru pro rodiny s dětmi. Budeme rádi, když se zmíněné prostory stanou mís-
tem našeho vzájemného setkání. Podrobnosti  najdete na plakátech a také na
www.nockostelu.cz.                                         Barbora Scholleová, Pavla Marešová

  Sezemice děkují a loučí se

Slavnost seslání Ducha svatého 2018 římskokatolická FARNOST SEZEMICE – Srdečně zve a žehná P. Tomáš Kvasnička

Bohoslužby:  sobota 19. 5. – Kunětice 18.00 hod. mše sv. vigilie slavnosti

neděle 20. 5.  – Dašice 8.00 hod. slavnostní mše sv. – Sezemice 9.30 hod. slavnostní mše sv.

– Býšť 11.00 hod. slavnostní mše sv. – Ráby 15.00 hod. mše. sv.

SBOHEM, PETŘE…

Následující řádky se nám nepíšou vůbec lehce. S hlubokým pohnutím a bo-
lestí jsme museli v pondělí 23. dubna přijmout smutnou zprávu o úmrtí na-
šeho dobrého kamaráda, fotbalisty a skvělého fotbalového funkcionáře Petra 
Málka. Odešel dva dny před svými 47. narozeninami po krátké, ale zákeřné 
nemoci, před níž nebylo úniku. Odešel především milující táta, manžel, bratr 

a syn. Rodina, přátelé a kamarádi v něm ztrácí velkou oporu, srdcaře a parťáka do nepohody. 
Petře, budeš nám všem moc chybět. Čest Tvé památce.
                                         za vedení města a TJ Spartak Sezemice Martin Staněk – starosta
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JUDr. Adolf Otto Červinka (*4. 6. 1875 – †17. 4. 1936) je rodákem 
z albrechtické myslivny, kde byl jeho otec Antonín Červinka les-
ním na velkostatku hraběte Pallaviciniho. Občanským povoláním 
byl právník, avšak proslavil se jako český básník (přírodní lyrika), 
prozaik, dramatik a překladatel z angličtiny a francouzštiny. 
Absolvoval hradecké gymnázium a následně studoval práva na Kar-
lově univerzitě. Po promoci v  roce 1899 se věnoval soudní praxi
a advokacii. Od roku 1919 byl tajemníkem Syndikátu českých spi-
sovatelů a  hudebních skladatelů a  v  letech 1919–1936 redigoval 
Věstník syndikátu. Je autorem básnických sbírek „Z kuchyně sta-
rého mládence“, „Napadal první sníh“ a  „Tanec bludiček“. Jako 
prozaik je autorem románů, povídek a humoresek „Polibek věčnos-
ti a jiná prosa“, „Pošetilé historky“, „Spálené mosty a jiná prosa“, 
„Tichý rozvod“, „Přijde jaro“ a „Máňa na roztrhání“. Je autorem 

divadelních her „Neplechy v Arkádii“, „Zákonodárce“, „Boží mír“,
„Ostrov žraloků“ a „Když děti dospívají“. Do češtiny přeložil díla 
Jeana Racineho „Sudílkové“, Edmonda Rostanda „Romantikové“, 
Williama Shakespeara „Coriolanus“. Přispíval do časopisů Cesta, 
Hlas národa, Máj, Niva, Rozhledy, Světozor, Švanda dudák, Zla-
tá Praha, Zvon, Ženské listy. Publikoval pod svým jménem a pod 
pseudonymy Jan Plavec a Saturn.
Adolf Červinka byl mladším bratrem spisovatele JUDr. Karla An-
tonína Červinky, který je mimo jiné autorem románové trilogie 
„Rodina“, „Dědicové“ a  „Země“, jejíž děj se částečně odehrává 
v kolodějské hájovně a v Sezemicích, kam často oba bratři dojížděli 
na návštěvu za otcem, který žil v Sezemicích na penzi.
Adolf Červinka je pochován v rodinné hrobce na sezemickém hřbi-
tově při jeho západní zdi.                                                 M. Balcar

Hrobka Červinkovy rodiny v Sezemicích, ve které odpočívá spisovatel Adolf Červinka.

JUDr. Adolf Červinka

Sezemický Slavín

Fotograf pan ZDENĚK STEHNO zemřel
Dne 2. března 2018 zemřel ve věku 75 let stálý spolupracovník redakce Sezemických novin pan Zdeněk Stehno. 
Narodil se 26. listopadu 1942. Dětství strávil v Sezemicích se svojí maminkou, babičkou a dědou. S manželkou 
Annou vychovali dvě děti a v posledních letech se těšil ze tří vnoučat, se kterými trávil mnoho krásných chvil.
Svůj první fotoateliér měl ve Vamberku, poté založil fotoateliér v Holicích a později působil jako profesionální 
fotograf v Pardubicích. 
Sezemičtí občané potkávali pana Stehna s jeho neodmyslitelným fotoaparátem na mnoha akcích města i v přírodě 
v okolí Sezemic. Pan Zdeněk Stehno fotografoval děti základní i mateřské školy, vítání občánků, svatby, fotografi e 
na doklady i  jemu blízké Sezemice s okolím. Téměř dvě desetiletí pravidelně přispíval do Sezemických novin 

a s jeho obrázky jsme se setkávali nejen na stránkách Sezemických novin, ale i na pohlednicích a na řadě dalších materiálů sloužících 
k propagaci našeho města a kraje. 
Dne 8. března se v chrámu Páně Nejsvětější Trojice v Sezemicích s panem Zdeňkem Stehnem rozloučili jeho nejbližší a všichni, kteří ho 
měli rádi. Za Tvoji práci pro Sezemice, Zdeňku, za Tvé přátelství děkují přátelé a město Sezemice. Čest Tvojí památce.

Za redakci Sezemických novin M. Balcar a P. Mareš



Sport

tJ spaRtak seZemiCe, z. s. – Cvičení rodiče s dětmi
V lednu jsme s dětmi a rodiči dál pokračovali ve společném cvičení v tělo-
cvičně se zimní tématikou. Ale hned v únoru jsme si naše cvičení zpestřili 
hodinami plavání, které se konaly dva pátky v Aquacentru Pardubice. Za-
řadili jsme drobné soutěže, děti jsme zábavnou formou vozili na zádech, 
stavěli hrady z kostek na druhém břehu . Pak si děti s rodiči dál užívali 
vodních hrátek. V březnu jsme se s dětmi zúčastnili Zimního gymnastic-
kého víceboje předškolního žactva, který se konal na ZŠ Dubina. Před 
závody jsme s dětmi trénovali a pak už přihlášené děti mohly v sobotu
24. února porovnat své výkony s vrstevníky, překonat svou trému a užít 
si závodní atmosféru s plnou tělocvičnou dětí . Přihlásilo se 11 dětí. 
A nyní můžeme pogratulovat k 1. místu Štěpánku Krejčíkovi, ke 3. místu 
Ríšovi Kohlerovi. Našimi dalšími skvělými závodníky byli Emička Kolínová,

14 www.sezemice.cz

Přišlo jaro do vsi… a zahrádkáři jsou ve svém živlu. Po zimě, která byla 
nejkrutější až v březnu, teď příroda vše dohání. To rašení a probouzení 
až do rozkvětu, barvy a krásy přírody stojí za naši pozornost. Je naší ctí 
i povinností starat se o životní prostředí jak na svých zahrádkách, u svých 
domů, tak i o prostory veřejné a okolní přírodu.

Zimní čtyřboj regionálního centra a krajské asociace sportu pro všech-
ny se uskutečnil 17. února v tělocvičně ZŠ Pardubice-Dubina. Soutěž je 
složena ze čtyř disciplín – skok z místa, šplh, člunkový běh, hod na koš 
a doplňková disciplína skákání přes švihadlo. Soutěžilo celkem 75 dívek 
a 37 chlapců. Umístění sezemických závodníků SPV.

mladší žákyně i 
Zuzana Hájková 1., 2., 3., 4. Kateřina Hynková 1., 2., 5., 12.
Laura Lancingerová 4., 10. Zora Srazilová 8., 12., 13., 22.
Pavlína Kohlerová 10., 15., 18., 28.

mladší žákyně ii
Aneta Hnilicová 3., 3., 8., 8. Barbora Šimková 4., 6., 10., 15.
Natali Brutarová 5., 7., 11., 16.

starší žákyně i
Sára Kuclerová 1., 1., 4., 6. Denisa Eliášová 6., 7., 12., 19.
Tereza Benová 12., 13., 15., 22.

mladší žáci ii
Matyáš Brett 3., 4., 5., 7.

starší žáci ii
Jakub Eliáš 1., 1., 2., 3.                                           za SPV Anna Remešová

Zahrádkáři

Sport pro všechny

Zahrádkářský spolek se při svých setkáních zabývá radostmi i problémy při 
práci na zahrádkách. Pořádali jsme letos ples, velikonoční výstavu a chys-
táme se na výlet. Svátek matek slavíme s harmonikou. V červnu si zazpí-
váme u táboráku a opečeme buřty.
Chtěl jsem vám v krátkosti připomenout, že zahrádkáři v Sezemicích žijí, 
a poděkovat za přízeň a spoluúčast při našich akcích.
Při vašem pěstitelském snažení přeji hodně zdraví a dobrou úrodu. 

Láďa Srazil, předseda ZO ČZS

KONCERT NEJEN
PRO MAMINKY

Druhá květnová neděle patří 
všem maminkám. V Sezemicích se tento den 

koná tradiční Koncert ke Dni matek. 
Již počtvrté předvedou 

sezemické děti hudební, taneční 
a recitační vystoupení. Nebude chybět 
pěvecký sbor Rolnička a taneční skupina 

MP Dance Martiny Ptáčkové. 
Zveme všechny, nejenom maminky, 

13. května 2018 od 17.00 hodin 
do sálu sezemické radnice. 

Přijďte si zpříjemnit nedělní podvečer, 
těšíme se na vás! 

Barbora Krejčíková

KALENDÁŘ NA ROK 2019
Město Sezemice pro Vás na rok 2019 chystá opět kalendář, 
tentokrát stolní. Již nyní sbíráme vhodný materiál, a  proto
bychom Vás rádi oslovili. Pokud máte zajímavé fotografi e 
Sezemic a okolí a chcete se o ně s námi podělit, zašlete nám je
prosím přes úschovnu na knihovna@sezemice.cz, předmět 
„kalendář“, popřípadě je na  USB nosiči zaneste přímo do 
knihovny, kde se o ně pracovnice postarají. 
Rádi bychom touto cestou také oslovili podnikatele, kteří by 
měli zájem umístit do kalendáře svá reklamní loga, aby se při-
hlásili na stejnou adresu. Redakční rada
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Kristýnka Píšová, Julinka Haklová, Terezka Dostálová, Honzík Zelenda, Ma- 
ruška Vojtíšková, Kája Srazilová, Vašík Vojtíšek a i Terezka Lingrová si byla 
s námi vyzkoušet závodní atmosféru . Všem dětem gratulujeme ke krás-
ným sportovním výsledkům, svou odměnu si plně zaslouží. 
Také děkuji rodičům, kteří své děti přivezli a podpořili. Dále děkuji Zuzce 
Zelendové za pomoc s organizací závodu a podporou dětí.
Nadále se budeme scházet ve čtvrtek od 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ Seze-
mice. A v červnu se Vám opět ozveme s dalšími výsledky závodů, kterých 
se děti jistě zúčastní.
e-mail: srazilova@centrum.cz, tel.: 732 916 159

Tereza Srazilová

kaNoistiCkÝ klUB pRospoRt seZemiCe
Kanoisté Prosportu Sezemice mohli konečně vzhledem k počasí oprášit 
po zimě své lodě a svá pádla a vyrazit na vodu. První závody letošní sezo-
ny jsou již za dveřmi, a tak je potřeba opět přivyknout tréninkům na vodě, 
které se přece jen liší od tréninků v pádlovacím bazénu, který závodníci 
přes zimu využívají.

Jarní prázdniny strávili starší závodníci na soustředění ve slunné Itálii. 
V pátek 9. března vyrazili spolu s realizačním a trenérským týmem do 
přímořského letoviska Sabaudia. Místní rozlehlé jezero Lago di Paola po-
skytlo ideální podmínky pro intenzivní tréninky v jarním období, kdy české 
chladné počasí a vysoký stav Labe ještě neumožňují vyjet s loděmi na 
vodu. Ubytováni bylo zajištěno v bungalovech v Campu Baia D’oro resor-
tu. Počasí tréninkům přálo. Jen čerstvý vítr od moře často rozbouřil vodní 
hladinu a závodníci se tak mohli zdokonalit i v jízdě ve vlnách. V pláno-
vaném volnu byl na programu výlet do Říma, kde si účastníci zájezdu 
prohlédli kulturní památky, projeli se římským metrem a okusili i italskou 
gastronomii.
O víkendu 21.–22. dubna jsou již v plánu první letošní závody v Praze na 
pětikilometrové trati. Závodníkům přejeme do následující sezony mnoho 
úspěchů.

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

spoRtoVNĚ střeleCkÝ klUB seZemiCe
Vrcholí vzduchovková sezona. Měsíc březen je nabitý střeleckými sou-
těžemi. V Chrasti jsme 4. 3. ukončili tradiční soutěž „o putovní pohár 
města Chrast“. Velká účast střelců svědčí o velké popularitě této sou- 
těže. Odváželi jsme si 2x 2. místo, 2x 3. místo, 1x 4. místo a 2x 5. místo. 
Největší úspěch dosáhlo družstvo puškařů. Už potřetí v řadě vyhrálo krás-
ný putovní pohár. 

šanci dosáhnout na medailovou pozici. Ale pak, jakoby ji docházely síly 
a po několika špatných ranách v terči, se propadla na sedmé místo. Druhý 
den odjeli naši puškaři: N. Licková, E. Tmejová, A. Zrůstová, J. Puhlovský 
a J. Novák. Všichni věděli, že je čekají silní soupeři. Výborný výkon před-
vedla A. Zrůstová, která nedala svým soupeřkám žádnou šanci a s něko- 
likabodovým náskokem zvítězila. Zasloužila si zlatou medaili a titul „mistr 
české republiky“. Blizoučko k medaili měla i N. Licková. Začátek závodu 
ji nevyšel, přestože pak bojovala o každičký bod, na konečném výsledku 
to bylo znát. Umístila se těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Velice ji 
mrzelo, že jeden a kousek bodíku ji připravil o medaili. O tu ale nepřišla 
v kategorii Družstva. Zde děvčata (Zrůstová, Licková, Tmejová) zabodo- 
vala a vystřílela senzační 2. místo. I tady maličko zaúřadovala paní Smůla, 
a od prvního místa děvčata dělily jen tři desetiny bodu. Svůj závod dobře 
nezačal ani J. Puhlovský. Pak se ale naštěstí vzpamatoval a dotáhl se na 
3. místo. Další víkend 18.–19. 3. jsme si „užívali“ na domovské půdě. 
Pořádal se střelci oblíbený a hojně navštěvovaný závod „seZemiCkÝ  
mamlas 2018“. V sobotu si přijelo odstřílet svých 100 ran 37 pistolářů. 
Zvítězila R. Červinková z Prahy a družstvo DUEL PRAHA si odvezlo také 
prvenství tak jako vloni. V neděli závodilo 22 puškařů. Vítězkou v jednot-
livcích se stala mladičká olympionička N. Mazurová, ale i naši se nedali 
zahanbit: 3. místo získal. J. Novák, čtvrté A. Zrůstová, šesté N. Licková, 
sedmé E. Tmejová, osmé K. Procházková, deváté J. Puhlovský. Družstvo 
ve složení (Mazurová, Novák, Procházková) obhájilo loňské prvenství. 
Druhé místo získalo družstvo (Zrůstová, Licková, Puhlovský) a třetí místo 
(Materna, Tmejová, Kišáková).
Jedno mistrovství máme za sebou a ještě nás čekalo další. Opět v Plzni  
se pořádalo 24. 3. pro nejmladší střelce „mistrovství ČR 2018 – Vzpu 
30 vleže“. Poprvé se někteří závodníci setkali s velikou novotou. Papírové 
terče se už nastálo odbouraly a střílí se do terčů elektronických. Naštěstí 
jeden máme a naši střelci nebyli tak vyjevení. Svoji premiéru si odbyli:  
M. Brett, V. Seidler, M. Svobodová, kteří i přes mírnou nervozitu nastříleli 
svoje standartní výsledky. Za to B. Lidák jel už podruhé a na palebné čáře 
se choval jako profík. Perfektně vypracovával každou ránu, zaslouženě 
získal 5. místo a postoupil do osmičlenného finále. Finálová hala praskala 
ve švech a pořadí se během závodu míchalo jako v míchačce. Jsme rádi, že 
si Bárt své 5. místo obhájil a domů si odvážel krásný pohár a věcné ceny.
Posledním březnovým dnem 31. 3. jsme v Týništi ukončili střeleckou ligu 
Královohradeckého a Pardubického kraje. Všichni naši střelci starší nebo 
ti nejmladší se po všechna kola slušně umísťovali. A za své výkony si buď 
odváželi medaile, diplomy nebo věcné dárky. 
Skončila vzduchovková sezona! Vítejte v malorážkové!

L. Čiháková, ČSS, z. s. SSK Sezemice

CViČíme V kladiNĚ
V této malé přisloučené obci cvičíme každou středu od 18.30 hod. a ne-
děli od 18.00 hod. Takhle jsme se jednou sešli u sousedky a domluvili 
se, že bychom mohli cvičit. Pan starosta nám zapůjčil klubovnu, zajistil 
nový elektrokotel a topení, zakoupili jsme si koberec a bylo to. Nejprve 
nám předcvičovala Petra Morchová, teď jedeme Jillian Michaels staženou 
na flashku. Přidejte se .

Na plzeňské střelnici jste nás mohli zastihnout o víkendu 10.–11. 3. na 
„mistrovství ČR 2018 ze vzduchových zbraní“. První den závodili pis-
toláři J. Janků a L. Marková. Ta měla po část svého závodu neskutečnou 

HURá Na pRáZdNiNy se seZemiCkoU tlapkoU
Čas plyne jako voda v řece a my už připravujeme program na po-
slední školní neděli, tedy na 24. června. Po dvou letech obnovujeme 
soutěž Sezemická tlapka. Soutěžit mohou pejskové ve třech katego-
riích a na vítěze čekají poháry a spousta dárků pro pejsky. Hostem 
bude pan Zdeněk Srstka, členkou poroty Alenka Smolíková se svými 
pejsky, držitelka řady titulů MS a Evropy v dogdancingu a freesbie. 
O dobrou zábavu se postará skupina Agnes. Více informací a při-
hlášky do soutěže získáte v Městské knihovně, na fb, na webu atd. 
Věříme, že kromě dobré nálady bude slunečné počasí .

Majka Schillerová, předsedkyně komise kultury
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce

 • kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární 
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace 

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární 
INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.INSTATOP CZ s.r.o.

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

Truhlářství 
Hrdlička

VÝROBA KUCHYNÍ, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, NÁBYTEK
Tel.: 605 480 739, e-mail: matrixl@seznam.cz

KABELOVÁ TELEVIZE
Redakční rada obdržela několik připomínek a dotazů ohledně výpadků signálu kabelové televize. Oslovili jsme proto za Vás 
poskytovatele, fi rmu STAR-MONT Pardubice, s. r. o., který nám k tomu řekl:

Vážení uživatelé kabelové televize,
v nedávné době mohlo docházet k drobným výpadkům signálu některých programů kabelové televize. Tyto výpadky byly způsobeny 
výpadky a změnami v pozemním vysílání DVB-T (základní signál je přebírán z pozemního vysílání). V současné době je vše v pořádku. 
Pokud se u Vás poruchy v příjmu projevují i nadále, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 764 439 nebo mailu servis@star-mont.cz. 
Může se jednat i o závadu na Vašich rozvodech. Přijedeme a zkontrolujeme signál přímo u Vás.
Zároveň Vás chceme informovat, že přechod pozemního vysílání na DVB-T2 nijak neovlivní uživatele kabelové televize. Nemusíte tedy 
kupovat nové televizory nebo settopboxy. Přesto připravujeme postupný přechod na HD vysílání.
Během měsíce dubna spustíme další programy společnosti Discovery. Jedná se o programy Discovery Science, DTX, Investigation 
Discovery a TLC.
V současné době je také spuštěn testovací provoz televize v mobilu nebo tabletu. Po zaregistrování na tv.star-mont.cz si tuto službu 
můžete vyzkoušet.
Případné dotazy nebo připomínky můžete i nadále posílat na mail star-mont@star-mont.cz.     Za STAR-MONT Pardubice, Radek Korynta


