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dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počapel a Veské

Zveme Vás na oslavu devadesátého výročí
vzniku samostatného československého státu,
která se bude konat 28. října v Sezemicích.
Program:
10.00 hod. – svěcení hasičského praporu v kostele
„Nejsvětější trojice“ v Sezemicích
12.30 hod. – kladení věnců k pomníkům padlých
(sraz na hřišti TJ Spartak Sezemice)
13.30 hod. – koncert Kmochovy hudby Kolín
(kulturní sál města)
17.30 hod. – lampionový průvod
(sraz u městského úřadu)
Město Sezemice
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Pan učitel Karel Gottwald
V říjnu letošního roku uplynulo
deset let od doby, kdy nás opustil náš spoluobčan pan učitel
Karel Gottwald (* 22. 3. 1934 –
† 17. 10. 1998).
Narodil se v Sezemicích v učitelské rodině a po pedagogických
studiích se i on, věren rodinné
tradici, stal učitelem. Na pedagogické fakultě vystudoval aprobaci „matematika – fyzika – dílny“. Jako začínající učitel působil krátce v Herálci u Hlinska,
v Újezdě u Sezemic a v Bohdanči. V roce 1962 začal vyučovat na Základní škole v Sezemicích, kde působil čtvrt století až do
doby svého předčasného odchodu do invalidního důchodu v roce
1988. Ve svém pětadvacetiletém učitelském působení v Sezemicích
vyučoval především matematiku a fyziku. Po vzoru svých předků předával své vědomosti a zkušenosti generacím školáků ze Sezemic a širokého okolí. Mezi jeho koníčky patřila hudba. Hrával na klavír, ve škole řídil pěvecký kroužek a ve svém volnu doprovázel legendární
skupinu „Sezemickou pětku“.
Dalším jeho velikým koníčkem byla historie, a to především historie
našeho regionu. Po řadu let byl sezemickým kronikářem. Pracoval v redakční radě regionálního vzdělávacího časopisu Zprávy Klubu přátel
Pardubicka a v historicko-dokumentační komisi bývalého svazu protifašistických bojovníků (nyní ČSBS). Spolu s předsedou komise dr. Karlem
Jičínským zpracoval podrobnou historii protifašistického odboje na
Pardubicku. Velké úsilí ve svém historickém bádání věnoval osudům
čs. letců a parašutistů v Anglii za druhé světové války.
Své poznatky z historie regionu publikoval ve Zprávách Klubu přátel
Pardubicka, v Sezemickém zpravodaji, v regionálním tisku a v řadě
svých přednášek.
Mnoho z nás uchovává pana učitele Karla Gottwalda ve svých vzpomínkách ze školních lavic nebo ze sezemických ulic, kterými tak často procházel se svým fotoaparátem, nebo z jeho spolupůsobení při
estrádních vystoupeních Sezemické
pětky. Vzpomínáme
na člověka a učitele,
kterému vedle smyslu pro spravedlnost
nechyběl smysl pro
humor.
Děkujeme p. Karlu
Sedlaříkovi za zapůjčení fotograﬁí.

Ve sborovně mezi kolegy, vlevo pan učitel K. Gottwald starší a vpravo
pan učitel A. Matys

Se svými žáky…

02-08 MiB

Karel Gottwald za klavírem při vystoupení Sezemické pětky, zleva
Karel Gottwald, Jiří Mareš, Josef Sandhaus, František Mládek a Karel
Sedlařík

První ročník Sezemického braňáčku se uskutečnil dne 27. 9. 2008.
V 7.00 hodin začala velikánská příprava. Vyměřovaly se dráhy, rozmísťovaly se kontroly na branný závod a připravovalo se hasičské náčiní.
V 8.00 hodin se začali sjíždět první soutěžící. Ke startu se připravilo 12
mladších a 10 starších hasičských hlídek. Po slavnostním zahájení byl
odstartován branný závod. Běhalo se na školním hřišti. Hlídky na dráze
prošly šesti kontrolními stanovišti, byla to střelba ze vzduchovky, zdravověda, topograﬁe, ručkování na laně, vázání uzlů a nesměla chybět
požární ochrana. Poté, co doběhla poslední hlídka, byl ukončen braňáček a děti se mohly občerstvit u stánku. Úderem dvanácté hodiny začala druhá část závodu. Šlo o požární dvojičky a štafetu 5x20 metrů ve
speciální úpravě pro Sezemický braňáček.
Celý závod probíhal za velmi hezkého počasí, nedošlo k žádnému zranění a všechna družstva podala skvělý výkon.
Za tři sezemická družstva se závodu zúčastnili tito mladí hasiči:
Starší družstvo: Adéla Chválová, Tereza Lohniská, Stanislav Svědiroh,
Roman Novotný, Jaroslav Kučera
Mladší družstvo A: Barbora Lohniská, Kamila Řezníčková, Leoš
Jehlička, Radim Štefan, Dan Vavera

Mladší družstvo B: Eliška Petrusová, Adrian Mareček, Jan Patřičný,
Martin Petrus
Ve 14.30 hodin proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen. Nejmladším účastníkem a účastnicí závodu se staly děti ze Sezemic.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a všem dospělákům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Sezemického braňáčku.
Kolektiv mladých hasičů

Klavírista Karel Gottwald očima karikaturisty

Sezemický braňáček 2008
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Zprávy z radnice
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE DNE 9. ZÁŘÍ 2008
Usnesení č. Z/32/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
schvaluje
Usnesení č. Z/33/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/34/4/2008
Zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vyúčtování
hospodaření města k 30. 6. 2008
Usnesení č. Z/35/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje rozpočtové
změny č. 1–8 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2008
Usnesení č. Z/36/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
II. souhlasí s návrhem zadání územního plánu dle důvodové zprávy
Usnesení č. Z/37/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí s prodejem zemědělských pozemků ve vlastnictví města
Usnesení č. Z/38/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
I. neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 1730/15 v k. ú.
Sezemice nad Loučnou do majetku společnosti CZ STAVEBNÍ
HOLDING a. s., IČ 25917773, sídlo ﬁrmy Pardubice I, Bílé
Předměstí, Štrossova 277
II. doporučuje vrátit se k projednání prodeje po doplnění podkladů
Usnesení č. Z/39/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a:
I. bere na vědomí zprávu, týkající se prodeje pozemků č. 454/2
a 456/3 v k. ú. Veská
II. ukládá nabízet pozemky k prodeji dle stanovených podmínek
Usnesení č. Z/40/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 86/21 v k. ú. Počaply nad Loučnou ani jeho části
Usnesení č. Z/41/4/2008
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a
I. bere na vědomí podkladový materiál ve věci projektu „Biocentrum
Sezemice“ zejména: harmonogram prací; smlouvu o sdružení za
účelem zajištění přípravných prací spojených s ekologickou a ekonomickou likvidací biologické části odpadů a zpracování dostupné
biologické suroviny
II. souhlasí, aby se Svazek obcí Loučná stal účastníkem smlouvy
o sdružení s názvem „Bioenergetické sdružení Loučná“ s 51%
účastí, která zajistí přípravné práce spojené s ekologickou a ekonomickou likvidací biologické části odpadů a zpracování dostupné
biologické suroviny.

Knihovna
Podzim je v naší knihovně vždy naplněný akcemi. Venku se pomalu
objevují pošmourné dny a prodlužující se večery. To vše láká k dobré
knize. Také děti se vracejí do škol a hlavně na ně a jejich rodiče jsme
letos zaměřili týden knihoven. Probíhal od 6. 10. do 10. 10. 2008 po
celé naší republice. A co jsme si připravili v naší knihovně? Jak jsem již
naznačila, věnovali jsme se především dětem. V pondělí jsme oficiálně
předali dětské oddělení právě jim, našim potomkům a nadějím. S dětmi z mateřské školky za námi přišla paní ředitelka Machatá a p. učitelka Jeníková a pomohly nám jak se stříháním pásky, tak s dobrotami na
tuto slávu připravenými. Popřát hodně štěstí v nových prostorách nám
přišli i zástupci města. Pan starosta Kopecký, místostarosta Ulrich a paní tajemnice Rálišová. Vzácnými hosty byli zástupci Krajské knihovny
Pardubice v čele se zástupkyní ředitele paní Adamovou. Všem ještě
jednou moc děkuji za účast, blahopřání i dárky. Pondělí pokračovalo
soutěžemi, hrami a kvízy za zajímavé odměny. Dále jen ve zkratce.
Úterý, velká burza knih a PC hry, ve středu akce Přiveď tátu, nebo dědu, získej něco za odměnu, která měla lákat do knihovny naše muže,
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ve čtvrtek Půjčování s potěšením a v pátek v knihovně nejen o knihách
– velká diskotéka pro všechny věkové kategorie. Doprovodnými akcemi po celý týden byly amnestie pro dlužníky, burzy knih a přihlášení
nových čtenářů zdarma.Celkem se týdne knihoven zúčastnilo 127 čtenářů. Všichni byli slosování a na krásné knihy se mohou těšit: Ze čtenářů do 15-ti let: Beranová L., Bureš M., Tláskal J., Svatoň M., Čapek F.,
Tyler J., Holubová A., Šmarda D., Chudá T., Borovcová M.. Z dospělých potom Čapounová M., Krejzlíková M., Brožek, Šalandová, Kučera.
Gratulujeme! Součástí týdne knihoven byl i nákup nových knih. Z veletrhu v Havlíčkově Brodě jsme dovezli 127 nových knih, na které se
již nyní chodí dívat děti ze základní školy. Těšit se můžete na „nového“
Viewegha a Vondrušku, Paměti stromů, velké množství dětských knih.
Doplnili jsme na přání i cvičebnice z českého jazyka a matematiky, naše i zahraniční herce a sportovce, prostě je opět z čeho vybírat…
Nakonec ještě několik pozvánek. Dne 28. 10. 2008 se uskuteční tradiční lampiónový průvod. Sraz účastníků v 17.30 hod., POZOR,
u městského úřadu. Následovat bude odpoledne pro celou rodinu
v knihovně. 5. 12. bude v Sezem. domě tradiční Mikulášská a 19. 12.
Vánoční párty v knihovně. Všechny akce naleznete na internetových
P. Procházková
stránkách města, vývěsních místech a v knihovně.

Škola
1. září 2008 nastoupilo do Základní školy v Sezemicích 380 žáků (202
na 1. stupeň a 178 na 2. stupeň), pracovat s nimi bude 30 pedagogických pracovníků. V přípravném týdnu před zahájením školního roku se
23 pedagogů zúčastnilo třídenního školení Českého červeného kříže.
Po teoretických a praktických zkouškách získali průkazy „Zdravotníka
zotavovacích akcí“. Při práci s dětmi se všechny načerpané vědomosti
budou hodit. Formy vzdělávání žáků se neustále mění, obohacují,
a proto se všichni pedagogové školy 2. 9. zúčastnili školení k obsluze
interaktivních tabulí – Program Smart Notebook a 16. 9. následovalo
školení k interaktivním učebnicím nakladatelství Fraus, které jsme zakoupili pro výuku žáků. Druhé školení se týkalo především vyučujících
českého a anglického jazyka, přírodopisu, ale zúčastnili se ho i další zájemci. Jsme přesvědčeni o tom, že moderní způsob výuky pomocí interaktivních tabulí je pro děti velice zajímavý a poutavý. Školení k práci s interaktivní tabulí je více a učitelé si na nich prohlubují své již
načerpané vědomosti ohledně nových vyučovacích programů.
V září opět proběhly v 5. až 9. třídách volby do Školního parlamentu.
Zvolení zástupci se budou jednou měsíčně scházet s členy vedení školy a podávat podněty k činnosti školy. Byli bychom rádi, kdyby ti letošní byli aktivnější a na různých akcích školy se sami více podíleli. A co
letos na žáky čeká? Pro volnočasové aktivity škola nabízí široký výběr
zájmových kroužků, a to kroužek angličtiny, francouzštiny, češtiny,
kroužek ﬂorbalový, zdravotnický, kroužek atletiky, keramiky, modelářský kroužek, šachový kroužek, kroužek stolního tenisu a dyslektické
péče. Sportovně založení žáci si poměřovali své síly s vrstevníky jiných
škol v soutěžích O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic 2008, Malá
kopaná, Přespolní běh. V soutěži Namaluj sluníčko, vyhlášené Českou
pojišťovnou, si „vykreslili“ blahopřání a dárky. Žáci 1. stupně zhlédli
Vodnickou pohádku, ve které vystupovali nejen živí herci, ale i ti neživí – loutky a maňásci. Všichni žáci školy napjatě sledovali výchovný
program Seiferos – poznávali dravé ptáky, sledovali jejich lov a dozvěděli se o nich mnoho zajímavých podrobností. Dále si prohlédli zahrádkářskou výstavu, na které se sami mohli pochlubit svými výrobky,
výkresy a výpěstky. Na žáky 1. a 7. tříd čekají dvě představení pohádky „Hledá se Kašpárek“. Žáci obou našich šestých tříd se zúčastnili týdenního adaptačního turistického kurzu v Horní Malé Úpě v penzionu
Blesk v Krkonoších. Kurz je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Oba kurzy probíhaly v pohodové náladě, bez problémů, i když
počasí nebylo právě nejideálnější. Děti podnikaly zajímavé výlety po
turistických trasách, hrály pro zpestření různé hry – honby za pokladem, šipkovanou, putovaly Krakonošovou cestou za pohádkami Marie
Kubátové, běhaly orientační běh, jedna třída vyšlapala na Sněžku, druhá to pro vytrvalý silný déšť nezvládla, jedni si zadováděli na bobové
dráze v Peci pod Sněžkou a druzí relaxovali v bazénu. Večery byly podobné, děti hrály seznamovací a kontaktní hry, soutěžily, předváděly
pantomimu, tančily, zpívaly. Rodiče a radnice nám poskytli drobné dárky, tak děti mohly být za soutěže odměnovány. Zábava opravdu veliká, škoda, že týden tak rychle uběhl.
Po tříletém období se opět blíží volby zástupců do školní rady, rodiče
žáků si budou volit své zástupce.
O všech akcích školy se více dozvíte na internetových stránkách
Stanislava Plecháčková
www.zssezemice.cz
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90. výročí vzniku Československa
Před devadesáti lety 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika.
Pád Rakousko-Uherska a císařského Německa v roce 1918 uvolnil prostor v Evropě
pro její vznik. Získala podporu spojenců vítězné Dohody a stala se jedním z nových
států, které v Evropě vznikly jako důsledek první světové války. Válka, která vypukla
v létě 1914, se v české společnosti nesetkala s nadšením. Naopak, vojáci rukovali do
války s nevolí. Mezi Čechy rostl pocit národního ohrožení.
V Sezemicích se již v neděli 26. července vyvěšovaly plakáty hlásající mobilizaci po
celé monarchii. V pondělí od časného rána šly přes Sezemice zástupy vojínů z okolních obcí – každá ves pohromadě. Sezemičtí vyšli po poledni, bylo jich na Malém
náměstí pět set. Mobilizované muže doprovázely ženy a děti až na pardubické nádraží, odkud byli přepravováni na stanoviště do Vysokého Mýta. Úterý 28. července
1914 bylo smutným dnem v dějinách Sezemic i celého lidstva – Rakousko vypovědělo Srbsku válku, a tak byla odstartována jedna z největších světových tragedií.
V průběhu let 1914–1918 byly vyhlašovány nové a nové mobilizační příkazy, které
postupně zavlekly do války téměř všechny muže od 18 do 55 let.
Již v polovině srpna roku 1914 počaly jezdit vlaky s vojáky na bojiště a noviny začaly přinášet zprávy z války, včetně výkazů ztrát a seznamů raněných v nemocnicích.
V roce 1916 se v Sezemicích konal dokonce zápis mladíků ve věku 14 až 17 let, aby
byli cvičeni do války. S narůstajícími rozměry válečného konﬂiktu přicházelo nejen
strádání, utrpení a umírání vojáků na bojištích, ale i nouze o mléko, maso, chléb, petrolej, uhlí a o vše potřebné v zázemí. Ženám, jejichž manželé a dospělí synové byli
povoláni do války, zbyla starost o rodinu a hospodářství. Za krutých mrazů vyjížděly
s kočárky do Pardubic pro uhlí, kde šlo takřka o život, a pozdě za tmy se vracely s několika kilogramy uhlí nebo často i s prázdnou. Na polích pracovaly za muže, často
s dětmi, pokaždé musely stát dlouho ve frontě, než získaly pro svou rodinu malou
dávku jídla. Vše bylo na příděl, byly zavedeny lístky na petrolej, uhlenky, chlebenky,
cukřenky a později i šatenky a spotřební lístky na obuv botenky. Obuvnická továrna
v Sezemicích vyráběla pouze obuv pro vojsko.
V polovině roku 1917 byla v Sezemicích demonstrace několika set žen před bytem
starosty města požadující větší příděly jídla do Sezemic. V okolních obcích
i v Sezemicích se začala rozmáhat věc do té doby nevídaná – žebrání dětí. Mnozí
z nouze začali krást na polích a byly utvářeny polní hlídky.
Všichni obyvatelé Sezemic a okolních obcí po dobu války netrpělivě očekávali lístky
od svých blízkých z bojiště odesílané i doručované polní poštou. Po Sezemicích probíhaly sbírky všeho, čeho bylo třeba pro vedení války – peněz i drahých kovů.
Sezemičtí museli za války odevzdávat vše, čeho se jim samotným nedostávalo –
úrodu, domácí zvířectvo, kovy, motouzy apod. Následovaly rekvizice kovů, došlo
i na rekvizici kostelních zvonů, které prý spolu krásně zněly. Veškerá odvolání byla
marná. Byl zabaven „poledníček“ z roku 1557 a druhý malý zvon „umíráček“ z roku
1500. 12. ledna 1917 byly odvezeny, aby byly přetaveny na zbraně. Konﬁskovány
byly učebnice a veškeré knihy, zejména knihy Aloise Jiráska s husitskou a pobělohorskou tematikou. Na jaře roku 1918 se do Sezemic dostaly první zprávy o legionářích ze Sezemic a okolních vsí. Do legií vstupovali zajatí vojáci a ti, kterým se podařilo přeběhnout k Rusům, Francouzům a Italům, aby bojovali spolu s armádami
Dohody proti rakouské a německé armádě. Do legií vstupovali dobrovolně s vědomím, že je v případě zajetí rakouskou armádou čeká krutá mučednická smrt.
Zejména ke konci války, která přinesla utrpení každé české rodině, narůstal pocit národního uvědomění a touha Čechů a Slováků vymanit se z rakouského 300 let trvajícího područí. Nejinak tomu bylo i v Sezemicích. 20. května 1918 jmenovalo obecní zastupitelstvo spisovatele Aloise Jiráska čestným občanem Sezemic. 26. října byl
v hostinci U Žáčků po dlouhé přestávce uspořádán Sokolský věneček.
28. října v odpoledních hodinách dorazila do Sezemic zpráva o kapitulaci Rakouska
a o vyhlášení samostatného československého státu. Továrna na obuv Leona spustila sirénu a její zaměstnanci i všichni obyvatelé Sezemic se shromáždili na Velkém náměstí. Mládež strhávala z úředních domů rakouské orlice a jiné symboly bývalé rakouské moci. Večer se po dlouhé době zaplnily v Sezemicích všechny hostince, celé
město prožívalo nepopsatelné rozechvění a radost. V úterý 29. října 1918 byl od 10
hodin pořádán průvod na počest samostatnosti československého státu. Lidé ozdobeni červenobílými stužkami se shromáždili před radnicí a vyslechli slavnostní projev
starosty města MUDR. Ludvíka Špirka. Ten vzpomenul tři století trvající podobu našeho národa, vyzdvihl hrdinství československých legií a nadšení Masaryka
a Wilsona, kterým přítomní provolávali slávu. Po starostovi obce promluvil starosta
Sokola Václav Procházka. Jménem sokolstva pozdravil československé legie a samostatný československý stát. Hrála hudba, lidé zpívali Hej Slované… V průvodu
s transparenty s národními hesly byla školní mládež, učitelé, hasiči, sokolové, členové městské rady a zastupitelstvo, duchovenstvo – farář Jan Bruner a kaplan Ladislav
Burda, a snad všechny ženy a všichni muži ze Sezemic. Průvod byl dlouhý od hostince Na kopečku (naproti dnešní restauraci U Hájků) až po Malé (dnešní Tyršovo)
náměstí. Průvod prošel Sezemicemi a skončil opět před radnicí, kde k lidem promluvil učitel Josef Urban. Vzpomenul padlé bojovníky z řad sezemických občanů
a vybídl k práci v demokratickém duchu. Odpoledne byl občanům Sezemic z radnice předčítán prvý zákon vydaný Národním výborem dne 28. října 1918 začínající
slovy: „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý
vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa…“
V podvečer uspořádala sezemická mládež „pohřeb Rakouska“ a vzkříšení Československa, které představovala panenka ustrojená v národním kroji.
Na rozbití habsburské monarchie se ve svých politických plánech orientoval i univerzitní profesor T. G. Masaryk. Osud Čechů a Slováků spojoval s vítězstvím demo-

Fronta na cukřenky za války před radnicí

Odhalení památníku Obětem světové války, 1922
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Legionáři ze Sezemic a okolních obcí na snímku z roku cca 1930

Někteří ze sezemických legionářů

Odhalení památníku legionáři Karlu Bezdíčkovi, 1925
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kratických států západní Evropy spojených v Dohodě. O Češích a Slovácích a o jejich legiích bojujících v Rusku, Francii a Itálii věděl celý svět. Právě tato dobrovolnická zahraniční armáda představovala v rukou Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda
Beneše a Milana Rostislava Štefánika nejdůležitější argument pro nezpochybnitelné
právo Čechů a Slováků na vlastní nezávislý stát. Státům válčící Dohody prokázaly
československé legie neobyčejné služby a ty potom neváhaly prohlásit naše legie za
samostatné spojenecké vojsko a uznat samostatnost nově se utvořivšího československého státu, v jehož čele stanul prezident T. G. Masaryk.
Českoslovenští legionáři se proslavili v řadě bojů po celé válčící Evropě. Ve Francii se
již v roce 1915 proslavila česká rota Nazdar. V jejím čele padl 9. května 1919 hrdinnou smrtí u vesnice La Targette sezemický občan, praporečník roty Nazdar, Karel
Bezdíček. Pozdější brigáda čsl. legií v rámci 53. francouzské pěší divize získala slávu
a uznání v bojích proti Němcům při dobytí Teronnu a v bojích u Vouziers.
Na ruské frontě se významnými vojenskými úspěchy proslavily československé legie
především v bitvě u Zborova, kde společně bojovaly 1. prapor mistra Jana Husa,
2. prapor Jiřího z Poděbrad a 3. prapor Jana Žižky z Trocnova, dále v bitvě u důležitého železničního uzlu města Bachmače. Obrovský mezinárodní ohlas měl počin
československých legionářů, kteří pouze v síle dvou divizí obsadili a drželi celou
transsibiřskou magistrálu.
Na italské frontě se naši legionáři proslavili zejména v rámci výzvědných oddílů, zařazovaných nejprve k jednotlivým italským jednotkám a následně bojovali v rámci
jednotek samostatného československého vojska. Nejtěžší z bojů sváděli naši italští
legionáři v oblasti výšiny Doss Alto, kterou legionáři přes značné ztráty udrželi.
Počínání českých a slovenských legionářů ve Francii, Rusku a Itálii zůstalo historickým svědectvím slavných dnů nadšených bojů za vlastní nezávislý stát a zároveň
dokladem, jak velkých obětí bylo třeba, než vznikla samostatná Československá
republika.
V řadách legionářů bojovali i občané ze Sezemic a okolních obcí Bohumilče, Borku,
Bukoviny, Časů, Dražkova, Dřítče, Chotče, Kladiny, Kunětic, Lukovny, Němčic,
Rábů, Rokytna, Újezda, Velkých Koloděj, Zástavy a řady dalších blízkých i vzdálenějších obcí.
Mnozí občané Sezemic, kteří prožívali strasti války v řadách legií po celé Evropě
i v sibiřských tajgách, utrpěli zranění nebo odcházeli z války s podlomeným zdravím.
V tomto prvním československém vojsku bojovali za svobodu národa níže jmenovaní Sezemáci (seznam není pravděpodobně úplný):
Francouzští legionáři – praporečník roty Nazdar Karel Bezdíček (z č. p. 68, 91, 93
a 137; *1888 – †1915), František Černý (z č. p. 385; *1878), František Horáček
(z č. p. 195; *1891), Josef Horáček (z č. p. 91; *1895), František Jedlička (z č. p. 344;
*1885), Josef Procházka (z č. p. 269; *1893), Josef Schweidler (z č. p. 355; *1891),
Josef Vondrouš (z č. p. 218; *1893), Josef Zeman (z č. p. 291; *1891).
Italští legionáři – Václav Černík (z č. p. 171; *1886), František Hořeňovský
(z č. p. 109; *1885), Karel Jeník (z č. p. 127; *1898), Václav Klouček (z č. p. 251;
*1895), František Mareš (z č. p. 428; *1890), Karel Plessl (z č. p. 248; *1891), Alois
Rázek (z č. p. 421; *1887), František Rejent (z č. p. 356; *1895), František Říha
(z č. p. 59; *1894), Antonín Svoboda (z č. p. 357; *1892), František Zeman
(z č. p. 264; *1886).
Ruští legionáři – „Sibiřští hoši“ – Bohumil Čapek (z č. p. 165; *1877), Václav Hájek
(z č. p. 176; *1878), František Holub (z č. p. 23; *1887), Václav Jeník (z č. p. 63;
*1892), Josef Malý (z č. p. 28; *1888), Josef Mlateček (z č. p. 134; *1885), Josef
Mohaupt (z č. p. 406; *1881), Antonín Nešpor (z č. p. 170 – stará škola; *1892),
Josef Praus (z č. p. 443; *1882), Josef Půhonný (z č. p. 337; *1886), Josef Pulpit
(z č. p. 67; *1885), Rudolf Rudolf (z č. p.414; *1887), Josef Růžek (z č. p. 239;
*1877), Václav Skála (Skala) (z č. p. 319; *1879), Karel Schweidler (z č. p. 24;
*1895), Václav Uhlíř (z č. p. 256; *1893) a Václav Vondrouš (z č. p. 218; *1896).
Radost z konce války byla v četných sezemických rodinách zkalena skutečností, že
na vzdálených bojištích položila život řada sezemických občanů. Mnoho sezemických občanů, kterým se podařilo z války vrátit, bylo zraněno a následky války pociťovali oni i jejich rodiny ještě dlouhou řadu let.
88 občanů Sezemic se z války nevrátilo, a tak po válce zůstalo v Sezemicích nejen
mnoho vdov, ale i zástupy sirotků po padlých vojácích. Z války se k svým rodinám
nevrátili: Bartoš F., Benda F., Bezdíček K., Blažek A., Bureš F., Čermák A., Černík J.,
Černohorský J., Čihák J., Čihák K., Došel F., Dračínský J., Dubec F., Elbr A., Forejtek
J., Hanousek M., Havránek B., Havránek F., Hebký V., Heneberk F., Heneberk J.,
Hloupý F., Holec V., Holub R., Hrdý A., Chalupecký V., Jakoubek F., Jakoubek V.,
Jaroměřský J., Jedlička A., Jedlička V., Jeník J., Kalivoda F., Kalivoda S., Kašpar A.,
Kašpar J., Kerhart J., Killer J., Klouček F., Kmoníček J., Kočí K., Kopa S., Knížek V.,
Koubek R., Koudelka V., Kučera F., Kučera V., Kratochvíl K., Loskot F., Macháček F.,
Marek J., Miletín J., Mládek J., Mládek V., Mohaupt J., Mužík K., Náhlík K., Pokorný
F., Pokorný J., Poláček J., Poláček R., Procházka F., Prouza J., Půhoný J., Pulpit B.,
Píša F., Píša K., Račkovský F., Rejent J., Richter A., Říha J., Šalanda F., Šíma J., Škareda K., Štauber V., Štegl J., Šter J., Tichý A., Urban V., Vacek V., Valenta J., Vinař F.,
Vinař Jan, Vinař Josef, Vlasák K., Vodvárka J., Všetečka K. a Žampach K.
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.
V roce 1925 odhalila zdejší Odbočka čsl. obce legionářské v Masarykově ulici pomník českému legionáři ve Francii, praporečníku slavné roty Nazdar, Karlu Bezdíčkovi, který padl hrdinnou smrtí 9. května 1915 na bojišti u obcí La Targette a Neuville
Saint Waast.
Za zapůjčení fotograﬁí legionářů děkujeme panu Fr. Štěrbovi a panu B. Rudolfovi.
03-08-MiB
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Zahrádkáři
Zahrádkářský podzim je období nejen sklizně, ale je třeba zahrádku zazimovat a připravit na příští vegetační období.
V našem regionu jsme 25. června zažili mimořádné krupobití, což zničilo valnou část ovoce. Zatímco okolo Sezemic je pěkná úroda, my budeme mít sklepy prázdné, nebo se musíme obrátit na prodejnu ovoce
do Ostřešan, kde je nákup jablek nejvýhodnější.
Na podzim sázíme česnek a ovocné i okrasné stromky včetně vinné révy. Jen výsadbu broskvoní necháváme na jaro.
Všichni zahrádkáři se rádi pochlubí svými výpěstky na tradičních výstavách. A tak i my jsme Vás pozvali do Domu zahrádkářů, kde tentokrát
byla k vidění i ukázka chovatelská, rybářská a myslivecká.
V předvánočním adventním období bude výstava betlémů a vánočního aranžování. Prosím o spolupráci, přineste nějaký výstavní kousek
s touto tematikou.
Sezemičtí zahrádkáři mají k dispozici malotraktor TK4. Kdo by měl zájem o ježdění pro zahrádkáře, ať se u mě přihlásí, dozví se podmínky.
Za místní zahrádkářskou organizaci Vás zdraví
a na další spolupráci se těší Láďa Srazil

4. ročník Memoriálu O. Ševčíka
V neděli 5. října uspořádal TJ Spartak Sezemice – oddíl kopané turnaj
nejmladších nadějí fotbalu (ročník 1998 a mladší) na počest dlouholetého a obětavého funkcionáře TJ Spartak Sezemice i okresního fotbalového svazu, pana Oldřicha Ševčíka.

Nad turnajem převzal záštitu starosta města pan Bohuslav Kopecký.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev, osmý přihlášený účastník FC Titanic
Srch před zahájením turnaje telefonicky odřekl. Svou neúčast dalo na
vědomí též přihlášené Paramo Pardubice, takže pořadatelé mohli včas
zajistit náhradní družstvo – Sokol Živanice, kterému i takto děkují.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde hrál každý s každým
(Srch prohrával kontumačně 3:0). Do semiﬁnálových bojů postoupili
první dva z každé skupiny, ostatní bojovali o umístění.
Zápasy o 5. až 7. místo: Spartak Sezemice B – Sokol Živanice – 3:0 •
Spartak Sezemice B – FK Horní Ředice – 0:0 • FK Horní Ředice – Sokol
Živanice – 1:1 • Semiﬁnále: Spartak Sezemice A – Sokol Roveň – 3:0 •
Tesla Pardubice – SK Pardubičky – 1:0 • Zápas o 3. místo: SK
Pardubičky – Sokol Roveň – 1:0 • Finále: Spartak Sezemice A – Tesla
Pardubice 2:2 (2:1) – pokutové kopy – 5:4
Branky: Lát, Černohorský – Březina, Krejcar. Jednalo se o vyrovnané,
velmi kvalitní a napínavé utkání. Domácí v zápase vedli již 2:0, hráči
Tesly zlepšeným výkonem ve druhém poločase vyrovnali.
Vítězem 4. ročníku Memoriálu Oldřicha Ševčíka se stalo opět družstvo
Spartaku Sezemice A.
Opakoval se ﬁnálový zápas stejných soupeřů jako v loňském roce, tehdy domácí zvítězili 4:1.
Celkové pořadí: 1. Spartak Sezemice A, 2. Tesla Pardubice, 3. SK
Pardubičky, 4. Sokol Roveň, 5. Spartak Sezemice B, 6. FK Horní
Ředice, 7. Sokol Živanice
O vítězství Spartaku se zasloužili tito hráči: Jiří Hlaváček, Petr Hovorka,
Vít Tláskal, Ondřej Hajník, Jiří Bydžovský, Vít Černohorský, Jakub
Papšík, Petr Tichý, Tomáš Trávníček, David Lát, Pavel Kmetík a Matyáš
Málek.
Nejlepším střelcem se stal Pavel Kmetík – Spartak Sezemice A – 7 branek (shodně jako loni).
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Radek Řezníček – SK Pardubičky.
Nejmladší hráč turnaje byl Max Jarkovský – Sokol Živanice, ročník
2003! Družstvo Živanic mělo nejnižší věkový průměr, což zřejmě rozhodlo o jejich 7. místě.

www.sezemice.cz
Aneta Reinberková byla jediným děvčetem v turnaji. Za Spartak B
vstřelila 3 branky z celkových čtyř. Gratulujeme! Je to velká naděje dívčí kopané.
Vážnost turnaje umocnila přítomnost paní Milady Ševčíkové, starosty
města pana Bohuslava Kopeckého, místostarosty pana Josefa Ulrycha
a člena předsednictva OFS pana Petra Cirkla.
Všichni hráči obdrželi od pořadatelů dárky, nejlepší čtyři družstva a vyhlášení jednotlivci navíc diplomy a upomínkové ceny. Vítězné družstvo dostalo krásný dort (s fotbalovým námětem) od paní Ševčíkové.
Nejmladšímu účastníkovi turnaje Maxu Jarkovskému a Anetě Reinberkové byly předány upomínkové dárky, které věnovala paní Gabriela
Levinská.
Dík patří všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto memoriálu podíleli, především řediteli turnaje panu Pavlu Reinbergovi, panu Tomáši
Látovi a trenérům obou družstev. Poděkování patří též spravedlivým
rozhodčím – panu Ladislavu Kubizňákovi st., Petru Bělohubému,
Tomáši Karlovi a Ondřeji Kumpanovi.
Polední přestávka byla vyplněna opět jako v předešlých letech výborným obědem ve školní jídelně. Děkujeme personálu kuchyně za jeho
přípravu a Městskému úřadu Sezemice za ﬁnanční výpomoc.
Ke zdárnému průběhu turnaje přispělo tentokrát krásné slunečné počasí. Všichni účastníci turnaje byli spokojeni
Nashledanou opět za rok, na 5. ročníku Memoriálu pana Oldřicha
Václav Papík
Ševčíka.

Sport
ORIENTAČNÍ BĚH
V sobotu odpoledne 27. 9. 2008 se v Malých Kolodějích konal pro děti závod v orientačním běhu. Závod připravili rodiče a hasiči z Velkých
a Malých Kolodějí. Závod vedl lesem po fáborkách a závodníci na trati museli nalézt všechny kontroly, označit je pomocí kleštiček na kontrole do průkazky a co nejrychleji doběhnout do cíle.
Výsledky
I. kategorie: rodiče s dětmi – trať po červených fáborkách, 5 kontrol,
délka: 800 m
závodníci: Daniel Burda, Lukáš Walder, Jakub Remeš, Lucie Remešová,
Filip Jozíf, Adélka Hykyšová, Ondřej Walder, Hana Petrásová,
Michaela Petrásová, Adélka Smolíková
II. kategorie: děti od 5 do 10 let – trať po oranžových fáborkách,
9 kontrol, délka: 1,7 km
závodníci: Pavel Zvěřina, Tomáš Řeháček, Monika Hloupá, Matěj
Babčan, Pavlína Jandová, Kateřina Burdová, Martina Hloupá, Tereza
Kloučková, Nikola Jozífová, Jakub Jozíf, Adam Kalousek, Tereza
Kučerová, Zuzana Hníková, Jarda Hník, Jarda Kučera, Honza Kalousek
III. kategorie: děti od 11 do 18 let – trať po modrých fáborkách, 17
kontrol, délka: 2,9 km
závodníci: Radim Kment, Miluška Kudrnová, Dana Klenorová, Honza
Kalousek, Monika Hloupá, Jarda Hník
Pořadatelé: Start: Simona Petrásová, Jana Walderová, cíl: Jiřina
Chejnová, Radka Kmentová, Markéta Remešová, Pavel Walder, občerstvení: Drahuška Zvěřinová, diplomy: Lída Pařízková, zabezpečení
běžecké trati: Milan a Martin Kmentovi, Milan Klenor, Jirka Jozíf, Miloš
Kudrna
Sponzoři: Oddíl Orientačního běhu LPU Pardubice: stojany, lampióny,
průkazky • Hasiči Velké Koloděje: odměny a technické zabezpečení
závodu • Petr Petrás: občerstvení, čtvrtky, fáborky • Jana Svobodová:
tisk pozvánek • Pavel Walder: tisk map • Jana Walderová: křídy, občerstvení • Markéta Remešová: tisk diplomů • Jiřina Chejnová: pozvánky •
Miloš Kudrna: stopky
Závod se povedl, počasí bylo krásné, děti byly šikovné, kontroly našly
všechny, běžely velmi rychle. Celkem se závodu zúčastnilo 29 dětí.
GRATULUJEME
Simona Petrásová, Velké Koloděje 37, Sezemice 533 04
PROSPORT SEZEMICE
V sobotu 13. září 2008 se v Kuněticích u přívozu uskutečnil 11. ročník
Poháru Sezemic v rychlostní kanoistice. Tohoto závodu se zúčastnilo
16 klubů z celé republiky a bylo přihlášeno 175 závodníků, což je nejvíc v historii.
Po velkém boji získali hlavní cenu Pohár Sezemic závodníci ze Sport
klubu Chomutov před domácím Prosportem Sezemice a na třetím místě se umístili závodníci z KVS Praha. Dále startovalo 13 posádek dračích lodí, kde zvítězila posádka Splašeného lenochoda, na druhém
místě se umístili závodníci Dračí legie Pardubice a třetí místo obsadila

www.sezemice.cz

7
komu i trochu štěstí přálo a svými výkony se nedali zahanbit. Halmešová Monika si vystřílela v disciplíně sportovní malorážka 60 ran 9. místo
– 581 bodů a v disciplíně SM 3x20 5. místo nástřelem 560 bodů. Pistolář Hrobař Petr obsadil 9. místo a Svoboda Petr 12. místo. Největším
zážitkem pro nás bylo vidět soutěžit zlatou a stříbrnou olympioničku
Kateřinu Emmons – Kůrkovou a jejího manžela.
A je tu zase začátek září a opět začínají tréninky. Zásluhou olympiády
jsme pocítili větší zájem mládeže o střelecký sport. Přibrali jsme 6 nových mladých zájemců. V měsíci říjnu se na sezemické střelnici budou
konat ještě dva závody a ty jsou poslední v tomto roce.
SSK Sezemice
Manželé Richterovi, ul. Českých Bratří, Sezemice
děkují Městskému úřadu – komisi pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek ke zlaté svatbě.

domácí posádka Prosportu Sezemice. Počasí nám naštěstí přálo, takže
se jedenáctý ročník závodu o pohár Sezemic povedl.
Zároveň touto cestou zveme všechny
příznivce Prosportu na již tradiční zavírání
vody, které se uskuteční 8. listopadu na loděnici v Lukovně. K tanci budou jako vždy
hrát Medvědi.
STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Vážení čtenáři, i když se v minulém čísle
neobjevil náš článek, neznamená to, že se
v našem klubu nic neděje. Právě naopak.
Jako každý rok, tak i letos jsme připravili
začátkem prázdnin pro děti soustředění
na naší střelnici. Zaměřili jsme se na střeleckou techniku a také na fyzickou kondici, která u některých jedinců pokulhávala.
Ale hlavní bylo, že se na konci soustředění vše vychytalo a děti si mohly gratulovat,
že soustředění zvládly a že je trenéři mohli po zásluze pochválit.
Štěrbová Veronika byla trenéry vyhodnocena jako nejlepší střelkyně soustředění,
protože dokázala při kontrolních závodech nastřílet 300 bodů z 300 b možných.
Přejeme jí, aby si tyto výsledky udržela
i do budoucna.
V sobotu 19. 7. se na naší střelnici uskutečnil 23. ročník střelecké soutěže „Štít
města Sezemic“, kterého se zúčastnilo celkem 22 střelců. Soutěžilo se v disciplíně
sportovní a libovolná malorážka 60 ran
vleže.
Přestože naši dorostenci (Hrobař, Holubová, Novák) měli prázdniny, zúčastňovali se střeleckých soutěží. Hlavně čtyř kol
Českého poháru talentované mládeže.
Tvrdě bojovali a s dobrými výsledky se
umísťovali na předních místech. A tak nás
ani nemohlo více překvapit, že byli nominováni ČSS do ﬁnále, které se konalo ve
dnech 6. 9. a 7. 9. v Brně.
Petr Hrobař si ve ﬁnálovém kole vybojoval
vynikající 1. příčku a k tomu pohár ve
vzduchové pistoli 40 ran a 4. příčku v libovolné pistoli 60 ran. Kristýna Holubová
4. příčku ve vzduchové pistoli a 8. příčku
ve sportovní pistoli. V puškových disciplínách se Jakub Novák umístil na 9. a 13.
místě.
A to není všechno. V Plzni se konalo ve
dnech 12. 9. až 14. 9. Mistrovství ČR 2008
v kulových zbraní. Je to vlastně vyvrcholení sezóny. Od nás byli za pistoláře nominováni ČSS – Hrobař P., Svoboda P.,
Holubová K., za puškaře – Halmešová M.,
Novák J, Čihák T. a Adamová J. I při těchto závodech někomu forma vydržela, ně-

Děkuji za blahopřání k narozeninám.
Vlasta Mužíková, Masarykova 247, Sezemice
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. 10.–18. 10. 2008
Kraj: Pardubický kraj, okres: Pardubice, obec: Sezemice

Volby – výsledky hlasování

Volební účast – 40,50%, platné hlasy – 96,13%

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17. 10.–18. 10. 2008
Obvod: 48 – Rychnov nad Kněžnou, obec: Sezemice
Volební účast – 39,46%, platné hlasy – 91,81%

Výsledky hlasování
Kandidát (číslo, příjmení, jméno, tituly)
1 Syrový Jiří Ing.
2 Peřinová Drahomíra MUDr.
+3 Antl Miroslav JUDr.
+4 Domšová Václava Ing.
5 Benák Vladimír Mgr.
6 Chasák Bedřich
+) postupující kandidát

Volební strana
SDŽ
KDU-ČSL
ČSSD
SNK ED
ODS
KSČM

Rozpis cvičení
pro rok 2008–2009 – TJ Spartak Sezemice – Odbor SPV
Baby cvíčo – st – 9.00–10.00 (pokračování kurzu)
Rodiče a děti, předškoláci – čt – 17.00–18.00 (děti 3–6)

% hlasů 1. kolo
1,97
30,70
40,35
5,80
15,14
6,01

Výsledky hlasování za územní celky
Strana (číslo, název)
1 Komunistická strana Čech a Moravy
4 Strana drobných živnostníků a podnikatelů
9 „Nezávislí starostové pro kraj“
11 Koalice pro Pardubický kraj
18 Strana zelených
37 SDŽ – Strana důstojného života
42 Volte Pr. Blok – www.cibulka.net
47 Občanská demokratická strana
48 Česká strana sociálně demokratická
53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr.

Dětský aerobik – čt – 17.00–18.00 (děti 6–12)
M–Péčka – so – 10.00–11.00 (pokračování kurzu)
Žákyně – po – 17.00–18.30 (1.–9. třída)
Aerobik – po, út, st, čt – 20.00–21.00
Zdravotně kondiční cvičení – út – 19.00–20.00
Relaxační cvičení – út, pá – 17.00–18.00

KOSMETICKÝ SALÓN JANA

Tyršovo náměstí 28, Sezemice (za vinárnou směr k mlýnu)
Nabízí:
– kompletní ošetření pleti
– masáž obličeje i dekoltu + mikromasáž očí
– vytrhání obočí, barvení řas a obočí
– depilace celého těla, líčení ke každé příležitosti
– dárkové poukazy
Otevírací doba dle objednání
Zaručuje:
na tel.: 775 217 930
– profesionální přístup a péči
Těším se na Vás Jana Rudolfová
– použití kvalitní kosmetiky

% hlasů
10,44
0,86
2,39
21,26
2,49
0,95
0,76
24,42
34,38
0,76

Ženy starší – po, čt – 18.00–19.00
Žáci mladší – út, pá – 17.00–18.00 (1.–4. třída)
Žáci starší – út, pá – 18.00–19.00 (5.–9. třída)
Muži mladší – út, pá – 20.00–21.00
Muži starší – pá – 19.00–20.00
Karate – st – 18.00–19.30

Společenská rubrika
NAROZENÍČEK:
Radek Zbudil
Barbora Kloučková
Petr Hejhal
Ondřej Chrbolka

srpen
srpen
srpen
srpen

Emma Šimůnková
srpen
Karolína Nicol Čiháková srpen
Nela Kubizňáková
září

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.

Agrospol Hostovice, a. s., sady Ostřešany
nabízí jablka
Cena od 5 Kč/kg do 20 Kč/kg.
Prodejní doba: Po–Pá 7.00–15.30 hodin
Od října 2008
Po–Pá 7.00–16.00 hodin
Středa 7.00–16.30 hodin
Sobota 8.00–12.00 hodin

Tel.: 725 796 297, 608 166 550

KOSMETICKÉ STUDIO MARYLIN
Přijte vyzkoušet nově otevřené studio krásy a relaxace,
v příjemném prostředí s relaxační hudbou
a vůní aroma-terapie.
Provádíme celkové ošetření pleti i s pomocí multifunkčního
přístroje jako je ozonizer, vakupres, galvanizace.
Mikromasáž okolo očí, relaxační masáž obličeje, dekoltu a hlavy
s nádechem Thajské masáže, depilace, líčení.
Pracujeme s přírodní kosmetikou Karla Hadka
a kosmetikou Keenwel.
Možnost zakoupení kosmetiky na domácí ošetření,
prodej dárkových poukazů.
Slevy pro stálé zákazníky a zákaznice.
Na vaši návštěvu se těší
profesionální kosmetička
Ivana Hniková
Veská 114, Sezemice
mobil: 775 366 028
E-mail: IvankaHnikova@seznam.cz
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