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Setkání „Silver A v paměti tří generací“
u Památníku Zámeček a již podruhé v Sezemicích

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci s Pardubickým krajem, městem Pardubice, městem Sezemice, Českým svazem
bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a Ing. Janou Bobošíkovou uspořádaly 9. ledna 2019 jedenácté slavnostní setkání účastníků,
rodinných příslušníků a pamětníků událostí spojených s výsadkem SILVER A.
Letošní setkání bylo věnováno památce pplk. v. v. Josefa Holce, válečného
veterána, účastníka bojů o Duklu, který zemřel 17. března 2018 ve věku nedožitých 100 let.
Setkání „Silver A v paměti tří generací“ bylo zahájeno v odpoledních hodinách uctěním památky obětí nacismu a kladením věnců na bývalém popravišti pardubického Zámečku. Společenská část setkání se konala v Sezemicích, kde strávil svá školní léta velitel paraskupiny Silver A plk. in memoriam
Alfréd Bartoš a kde žily rodiny obou jeho rodičů.
Setkání se účastnila ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, první
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, delegace města Sezemice, řada významných osobností z řad historiků, politiků a dalších hostí.
Za Posádkové velitelství Praha se zúčastnil plk. gšt. Milan Virt a za Krajské
vojenské velitelství v Pardubicích ředitel KVV plk. Petr Holý a jeho zástupce
pplk. Vojtěch Chaura.
Přítomní vyslechli příspěvek historika plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka,
Ph.D., MBA a úryvky Heydrichiáda a Krvavá pomsta z knihy Eduarda Stehlíka
Jan Kubiš „Nezastaví mne ani to nejhorší…“ přečetl Josef Somr. Na setkání
vystoupila Ústřední hudba Armády ČR.
M. Balcar
Účastníci setkání v Sezemicích plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA,
místostarosta Sezemic Ladislav Kubizňák a herec Josef Somr

Vyhlašování nejlepších sportovních talentu°
města Sezemice za rok 2018
Ve středu dne 16. ledna 2019 se konala v sále sezemické radnice
tradiční akce „Vyhlašování nejlepších sportovních talentů“.
Pro město byla čest přivítat na této akci sportovní hosty. Bývalého
hokejistu pana Vladimíra Martince, představitele olympijského výboru
pana Dr. Josefa Doktora, kanoistu na divoké vodě Ondřeje Mohouta
a čestného hosta pana Jiřího Čecha, reprezentanta ve sportovní
střelbě, které se věnuje dodnes, i přesto, že letos oslaví devadesáté
narozeniny.
Ocenění „Nejlepší sportovní talent města Sezemice“
za rok 2018 obdrželi:
AGILITY SEZEMICE
Martina Bolehovská a Denýsek a Baileys
Klára Chrbolková a Conny a Hagrid
Matyáš Cinkán a Ebby
STŘELCI
Jiří Puhlovský • Nikola Licková• Adéla Zrůstová
SPORT PRO VŠECHNY
Jakub Eliáš • Sára Kuclerová • Matěj Culka
SKAUTI, skautský oddíl Sezemice – oceněno celé družstvo
MLADÍ HASIČI Sezemice – oceněno celé družstvo
KANOISTICKÝ KLUB PROSPORT SEZEMICE
Vojtěch Burda • Adam Košnar • Anna Košnarová
TJ SPARTAK SEZEMICE – oddíl kopané
Jan Plíšek • Leopold Rykr • Patrik Čimera
BIKROS – Dominik Ráliš – sezemický sportovec, ovšem sportovní
základnu, kde Dominik trénuje, má v Pardubicích, ocenění si díky
skvělým sportovním výsledkům Dominik právem zaslouží.
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Přejeme naší mládeži sportovní vytrvalost, sportovní úspěchy (a nejen
sportovní), to samé jejich rodičům a trenérům.
Je fajn, že v dnešní technické době máme v Sezemicích ještě stále
dost zájemců o sport a pohyb. SPORTU ZDAR!
Za komisi sportu Mgr. Lenka Černá

Zprávy z radnice
Slovo starosty
DOPRAVNÍ STAVBY – SEZEMICE A OKOLÍ
Jak jsme vás již informovali, budeme se snažit podávat vám občanům
Sezemického regionu co nejvíce dostupných informací o stavbách,
které se úzce dotýkají dopravy přes Sezemice a okolní obce.
Nejvíce nás zajímá dlouho slibovaná stavba přeložky silnice I/36 Pardubice – Holice (obchvat Sezemic), výstavba dálnice D35 v úseku
Opatovice nad Labem – Ostrov a přeložka části silnice II/298 Rokytno
– Sezemice.
Výstavba dálnice D35 a přeložka silnice I/36 bude prováděna pod taktovkou Ředitelství silnic a dálnic ČR a v současné době je zde situace
následující.
Co se týká dálnice D35, byl již vybrán zhotovitel úseku Časy – Ostrov
a tento úsek byl již předán sdružení dodavatelských firem k realizaci.
Následně se po opakovaném tendru na zhotovitele podařilo vybrat
sdružení firem i pro úsek Opatovice nad Labem – Časy. Předání tohoto
úseku dodavatelům by mělo proběhnout v měsíci dubnu, a pak již nebrání dodavatelským firmám nic k výstavbě těchto úseků. Předpokládaný termín dokončení obou úseků je rok 2022.
Nás ale více zajímá stavba přeložky silnice I/36, která má být přivaděčem na dálnici D35 od Pardubic. Na hlavní stavbu přeložky je v současné době vydáno územní rozhodnutí, řeší se vydání územního rozhodnutí na doprovodné stavby a probíhá zjišťovací řízení vlivu na životní
prostředí (EIA). Po dokončení těchto kroků bude zažádáno o stavební
povolení. Ředitelství silnic a dálnic začíná s výkupy pozemků pod touto
komunikací a při jednání zástupců ŘSD a města Sezemice byla dohodnuta součinnost při jednání o výkupech pozemků s jejich majiteli.
Poslední dopravní stavbou, která je zatím v plenkách, je přeložka silnice
II/289, kde v současné době probíhá zhotovení projektové dokumentace. Investorem této stavby bude Pardubický kraj, který je i objednatelem projektu.
Se zhotovitelem projektové dokumentace M-projekce s. r. o., již proběhlo několik jednání a v současné době se řeší nejtěžší část projektu,
napojení na přeložku silnice I/36. I u této stavby bude probíhat spolupráce s Pardubickým krajem a městem Sezemice.
To jsou zatím všechny dostupné informace a o dalším dění na stavbách
vás budeme informovat v některém z dalších čísel Sezemických novin.
Martin Staněk, starosta města

Městská policie Sezemice
Vážení spoluobčané, v rámci školení zaměstnanců města Sezemice
financovaného z dotace EU, proběhl na konci minulého roku kurz neodkladné první pomoci. Tohoto kurzu se zúčastnili nejen strážníci městské policie, ale také zaměstnanci městského úřadu a zaměstnanci
technických služeb města. Postup poskytování první pomoci v případě
úrazových a neúrazových stavů před příjezdem ZZS byl pro lektory firmy
ProgressRescue prioritou. Odborný dohled nad zvládnutím teoretické,
ale především praktické části, měli bývalí záchranáři letecké záchranné
služby Kraje Vysočina. To nejcennější, co na světě máme, není sůl, ale
lidský život. Proto je na každém z nás, jak se dokáže na takovou situaci nejen fyzicky, ale především psychicky připravit. Vzhledem k tomu,
že jsme se stali partnery Základní školy Sezemice, rozhodli jsme se,
že finance vynaložené na školení
strážníků Městské policie Sezemice efektivně pomohou i našim
dětem krizové situace zvládnout.
Proto připravujeme pro žáky druhého stupně a učitele Základní
školy Sezemice „Kurz zvládání mimořádných situací“. Termín kurzu
je po domluvě s ředitelem základní školy panem Mgr. Jiřím Březinou stanovený na začátek měsíce
května. Pevně věříme, že pro děti
i dospělé bude tato zkušenost přínosem v jejich dalším životě.
Jaroslav Mohaupt,
velitel Městské policie Sezemice

Bezplatné rekvalifikace
„Šance pro maminky
po mateřské a dlouhodobě nezaměstnané“
Evropská unie v rámci projektu „Nevzdávej to!, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_
068/0007106“, podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří jsou za poslední 2 roky déle než
12 měsíců v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje. Vztahuje se
i na maminky na mateřské, které se před nástupem na mateřskou
zaevidovaly na úřad práce (stačí 1 den).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost nastoupit
na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací:
• Řidičský průkaz skupiny B nebo C
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
• …případně další rekvalifikace dle vlastního výběru
Z projektu je možné hradit i cestovné na rekvalifikaci.
Termíny zahájení kurzů: únor 2019, rezervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací:
Petra Polanská, tel.: 604 262 780, e-mail: polanska@tpzpk.cz

Odpady TKO
Poplatek za provoz systému nakládání s odpady (TKO) v roce 2019
Upozorňujeme občany města Sezemice a přisloučených obcí, kteří
zde mají trvalý pobyt, na zákonnou povinnost uhradit i v roce 2019
alespoň polovinu tohoto poplatku do 31. 3. 2019. Celý poplatek je
splatný nejpozději do 31. 8. 2019. Výše poplatku se nezměnila, i pro
rok 2019 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. Případné dotazy na tel.: 466 741 015
Bc. Hana Volfová
Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti
města Sezemice upozorňuje občany, že provede

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v sobotu 27. dubna 2019 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

Narozeníček

Listopad 2018: Ema Plecháčková, Karel Sedlák,
David Březina
Prosinec 2018: Marek Jílek, Miroslav Ben
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.
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Mateřská škola Pohádka
První polovina školního roku je již za námi a my se těšíme, co nám
přinese ta druhá.
V prvním lednovém týdnu jsme zahájili lyžařský kurz, který zajistila
agentura Ski Fanatic v areálu Hlinsko v Čechách. Díky letošní sněhové
nadílce si děti pobyt ve ski areálu velmi užívaly. Některé děti stály na
lyžích poprvé, ale po několika lekcích již sjížděly malou a posléze i velkou sjezdovku. Poslední lekce byla karnevalová a děti si ji velmi užily
(sjížděly svah v připravených maskách).

V pátek 1. února (pololetní prázdniny) byly pro všechny z Vás otevřeny dveře do naší mateřské školy. V tento den měli současní i budoucí
rodiče se svými dětmi možnost prohlédnout si všechny naše třídy a jejich další prostory popřípadě získat podrobnější informace o provozu
mateřské školy nebo režimových prvcích od našich zkušených paní
učitelek.
Na měsíc únor a březen máme pro děti připraven celoškolský projekt s názvem „Co Čech, to muzikant“. Děti se budou prostřednictvím
hudby učit rozlišovat zvuky, známé melodie a rytmus. V rámci tohoto
projektu máme pro děti připravené doplňující aktivity, jako je muzikoterapie pod vedením odborníka a návštěvu dětského muzikálu ve VČD
Pardubice.
Mezi další plánované akce v nejbližší době patří tradiční karneval, Tvořeníčka pro rodiče s dětmi, keramické workshopy, účast na Holické
Mateřince nebo návštěva prvních tříd základní školy našimi budoucími
školáčky. O těchto akcích Vás budeme informovat v příštím vydání.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019 / 2020 se bude konat
6. a 7. května 2019. Bližší informace ohledně zápisu a vyzvednutí
přihlášek budou zavěšeny na webových stránkách mateřské školy
– www.mssezemice.cz.
Za mateřskou školu Pohádka Bc. Prausová Iveta

V polovině ledna jsme připravili pro rodiče velmi zajímavou přednášku
„Prevence logopedických vad, logopedické pomůcky a vývojové vady
dětí předškolního věku“. Přednášející byla paní Mgr. Dana Marková,
která je klinickým logopedem a zároveň u nás každoročně v září provádí tzv. logopedickou depistáž. V návaznosti na tuto depistáž se naše
logopedické asistentky (paní učitelky) věnují dětem s lehčí formou vady
řeči v kroužku „Povídálek“. Na konci ledna jsme rodičům dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání poskytli prostřednictvím konzultačního odpoledne potřebné informace a metodickou pomoc při rozhodování o odkladu školní docházky jejich dětí.

Základní škola
S novým rokem se nejprve ohlédneme za posledním měsícem roku
starého, kdy se všichni žáci těšili na Štědrý den a vánoční prázdniny.
Počátek prosince se nesl v duchu příprav Vánočního odpoledne, které
proběhlo 18. prosince. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. A rodičům, prarodičům a dalším návštěvníkům za zakoupení výrobků i věcí z bazaru. Celkem se podařilo shromáždit 17 910 Kč, které byly
poukázány na charitativní účely. Pěvecký sbor Rolnička udělal radost
svým vystoupením posluchačům v Ronově nad Doubravou a v Sezemicích. Žáci naší školy se zapojili i do projektu Ježíškova vnoučata, do
kterého věnovali vlastnoručně vyrobená přáníčka.
Proběhlo vyhodnocení podzimního sběru starého papíru i kaštanů
a žaludů. Nejlepší sběrači byli odměněni hodnotnými cenami. Nejvíce
starého papíru odevzdala Anna Rajdlová z 8. A – 315 kg a nejvíce žaludů a kaštanů Natali Brutarová z 5. B – 456 kg.
Muzikanti z 2. B předvedli svá vystoupení spolužákům. Prvňáčci dostali slabikář. A deváťáci se zúčastnili programu Krajské hygienické
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stanice v Pardubicích, který je zaměřen na prevenci onemocnění AIDS
a dalších. Osmáci zahájili v lednu projektovým dnem na téma finanční
gramotnost s názvem Kupujeme auto. Vyzkoušeli si své prezentační
schopnosti a ohlédli se do nedávné historie, kdy nebylo úplně snadné
koupit vybraný automobil.
V krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika školu
reprezentovali Matyáš Fiala a Matěj Krátký z 9. B. V konkurenci 417
žáků získali oba pěkné umístění. Matyáš Fiala postoupil do kola regionálního. V testování společnosti SCIO získal Tomáš Ulrych z 9. B
ocenění za druhý nejlepší výsledek v Pardubickém kraji v matematice.
Začala Liga škol v basketbalu a na svém turnaji zazářili i šachisté.
Naše školní družina si užívala vánočních vůní, chutí a aktivit. Od pečení
perníčků, přes vánoční zpívání a výlet na barokní zámek Potštejn, až
po vánoční besídku s nadílkou hraček a sportovních potřeb. Některé
z nich si děti hned vyzkoušely a jiné čekají na slunečné počasí. V lednu
proběhla i každoroční oblíbená soutěž Talentmánie a karneval s diskotékou.
Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.
Mgr. Olga Doskočilová

Pět otázek Pro…
Možná jste také Vy
v poslední době slyšeli jméno
TOMÁŠ DOHNANSKÝ
a říkáte si, kdo to je? V tomto
rozhovoru se vám ho pokusím
představit. Pro začátek
ho mohu charakterizovat
jako sympatického mladého
muže s chutí dělat pro
druhé. Je spjatý s akcemi
jako Sezemák Sezemákovi,
Připoj se a daruješ život,
nebo plánovaný Masopust.
Současně je také nynějším
předsedou Tělovýchovné
jednoty Spartak Sezemice.

Kdo je Tomáš Dohnanský a co by sis přál,
aby o tobě čtenáři věděli?
Myslím si, že jsem obyčejný kluk nebo spíš muž, který má rád život
takový, jaký je. Do Sezemic jsem se přistěhoval ve svých necelých
dvou letech a musím říct, že mi přirostly k srdci a jsem tady moc
spokojený. Živím se jako truhlář v malé dílně tady v Sezemicích, kde
pracuji se svým otcem. Mám manželku Evu, se kterou jsem už skoro
17 let, a se kterou máme dva syny a psa Baryho. A co bych chtěl,
aby o mně ještě čtenáři věděli? Ani bych snad nechtěl, aby něco
věděli o mně, to je celkem nedůležité, ale spíš bych byl rád, kdyby
věděli, že mě občas napadne možná trochu bláznivý nápad nebo
myšlenka na různou věc či akci, a někdy se mi ji i povede zrealizovat.
Tedy byl bych moc rád, kdyby lidi na akce přišli v co největším počtu
a líbily by se jim! O to víc, pokud půjde o akci s dobrým účelem!

Jaké máš, jako předseda TJ Spartak Sezemice
plány a představy?
Předsedou Spartaku jsem necelý rok. Ono je důležité říct, že předseda, ač to možná zní trochu vznešeně nebo důležitě, je jen slabý
článek toho celku. V dnešní době něco chtít po někom dělat nebo
chtít něco od někoho zadarmo a brát mu jeho volný čas, je opravdu
těžké. Proto tohle je aspoň pro mě dost specifický. Spartak je nezisková organizace, a ač máme nějaké peníze z pronájmů, dotací nebo
dalších věcí, máme samozřejmě i výdaje a přebytek není nijak velký.
Takže určitě chci poděkovat městu Sezemice, které nás podporuje
a dost pomáhá především finančně, a díky němu mimo jiné, můžeme investovat do areálu a dalších věcí. Taky samozřejmě nesmím
zapomenout poděkovat všem, co chodí zadarmo nebo maximálně
za dvě piva na brigády a opravdu tam makaj a pomáhají nám areál
dát do kupy! Tedy toho si opravdu moc cením a myslím, že mluvím
i za ostatní. Aby celý ten spolek mohl dobře fungovat, musejí být
ve funkcích nebo pozicích správní lidé, a já můžu alespoň z mého
pohledu říct, že momentálně to tak je! Což je super!
Na jaře se chceme soustředit na dokončení věcí v areálu na hřišti,
chceme dodělat dvě antuková hřiště, travnaté hřiště za hlavním fotbalovým hřištěm, novou boudičku pro vstupné a další věci, aby byl
areál připravený na oslavy. Každopádně vše je otázkou financí. Takže
se pokusíme sehnat snad i nějaké sponzory, dotace a další možnosti.
Tedy kdyby se našel někdo, kdo by chtěl udělat dobrý skutek, a věděl by třeba o nějakém sponzorovi, budeme moc vděční.
Zmínil jsem se o oslavách. Teď už pomalu začínáme dávat do kupy
naši akci roku, která bude 22. 6. 2019. Budeme u nás v areálu slavit
výročí 145 let TJ Spartaku a 100 let fotbalu v Sezemicích. A já věřím,
že pokud vše dopadne tak, jak se zatím přípravy vyvíjí, tak to bude
opravdu super akce! No a výhled do budoucna? Určitě to nechci
dělat celý život. Popravdě, ono to, ač si někdo může myslet, co chce,
zabere dost času a starostí. Tedy rád bych to nějak dotáhl samozřejmě se všemi okolo k obrazu svému a funkci předsedy potom
předal. Mám nějaké své cíle a výzvy, a jak se říká, člověk by neměl
sedět jedním zadkem na několika židlích. A já k tomu přišel, jak se
říká, jako slepý k houslím . Tedy nechci toho hned nechat tak, aby

to působilo, že hned utíkám z boje, ale z mého pohledu je třeba ten
kruh uzavřít a jít zase dál.

Co tě vede k pořádání charitativních akcí,
obnovování tradic a vůbec k práci pro lidi?
No tak určitě mě to strašně baví, a ač za to nedostávám žádnou
odměnu, nebo ne tu materiální, tak vždycky, když se to povede, je
to něco nepopsatelného, ten pocit. Když vidíte, že to mělo alespoň
nějaký, i kdyby malý smysl. Mně se hlavou honí spousta nápadů
a blbovin a nerad jen o věcech mluvím v hospodě u piva, ale vždy
to chce nějaký impuls, který to nějak spustí, rozjede a pak už to jde
samo. Každopádně není to samozřejmě jen o mně, ale i o lidech kolem mě. Dá se říct, že tu smetanu slízne ten, kdo je nejvíc vidět. Ale
každá akce, ať už jakákoliv, nemůže být o jednom člověku. Je potřeba mít kolem sebe ten tým nadšenců, zvlášť pokud jim za to nemáte
co jiného nabídnout, jen ten krásný pocit, který je ovšem k nezaplacení! Jak se říká . Já můžu říct, a jsem za to moc rád, že mám to
štěstí, že mám kolem sebe pár kamarádů, na které se obrátím a vím,
že pokud jen trochu budou moct, tak mě podpoří, pomůžou a přijdou mně alespoň v ten den D přiložit ruku k dílu. Což je moc důležitý!
No a samozřejmě jako by to nešlo bez lidí, kteří pomůžou, tak by to
nešlo i bez lidí, kteří přijdou, a tím se teprve stane akce úspěšnou
či ne. Ona může být sebelíp zorganizovaná nebo vymyšlená akce,
ale pokud nepřijdou lidi, je to všechno o ničem. Pokud zase něco
vymyslíme, budu opravdu poctěn a moc rád, když přijde co nejvíc
lidí. A když jde o dobrou a správnou věc, chtěl bych trhat rekordy
v návštěvnosti. Což je asi sen každého, kdo něco takového dělá, že?
A co se týče tradic a zvyků, myslím si a nejsem určitě sám, že tohle
tady chybí. Já mám rád lidi, hodně lidí kolem sebe. Samozřejmě pokud se nemračí, ale usmívají, takže proč to nezkusit zase obnovit
staré tradice. Dnešní svět je hrozně o předsudcích, hodně jsme se
stáhli do svého soukromí a já myslím, že je zase třeba začít se společně sdružovat, společně se zasmát, pobavit se a nemračit se jeden
na druhého. Věřím, a teď po naší organizační schůzce jsem přesvědčen, že tento rok vynášení zimy – Vítání jara a příští rok Masopust
a případně další akce, které budou následovat, když se budou vyvíjet
tím spravným směrem, tak to budou dobré akce! A doufám, že si je
společně všichni užijeme!

Co ty a relax?
Jak si nejlépe odpočineš a doplníš energii?
Tak jako relax máme rádi s manželkou wellnes, masáže, saunu a takové ty věci. Rád si i přečtu knížku, když vyjde trocha času, a velice
rád trávím samozřejmě čas se svojí rodinou. S nimi člověk přepne
zase jinam a děti mu ani nedají šanci myslet na jiné věci. Takže i to
mě dobíjí energii. Potom taky čas strávený s přáteli. Bohužel volného
času je pomálu. Ale rád s nimi jezdím na výlety na horském kole, vyrážíme na trampy do přírody, na chalupu, na Moravu, děláme různé
akce, kde tak trochu pomůžeme a společně se i pobavíme. Takže
tyhle věci mě nabíjí.

 a závěr se zeptám na jednu věc. Kterou musíš
N
či bys chtěl udělat ať už v osobním,
nebo profesním životě?
Nad tímhle jsem asi snad nikdy nepřemýšlel. Věci nějak plynou a vyvíjí
se, kolikrát aniž by to člověk čekal nebo plánoval. Určitě chci svůj
život trávit tím, co mě baví, nestrávit ho honěním se za něčím, co
není tak úplně potřeba, protože život letí mílovými kroky. Tedy chtěl
bych se věnovat rodině a se ženou samozřejmě vychovat děti, jak
nejlépe dovedeme. A snažit se prostě ten život prožít co nejšťastněji,
jak jen to půjde, ať už to možná zní jako klišé. Ale o to přeci hlavně
jde. Aspoň z mého pohledu .
Myslím, že tady opravdu není co dodat. Prostě jen držíme palce. Já
věřím, že Tomášovi nápady a energie vydrží, a že se na akcích sejdeme v co největším počtu.
Petra Procházková
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PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA

Orel mořský aneb Náš a zároveň největší evropský dravec
Zahnutý zobák, to musí dolů. Ano, charakteristický znak dravců, které
nemá v oblibě jedna skupina lidí. My ostatní koukáme na kroužící káňata
a třepotající poštolku nad polem, občas zahlédneme krahujce, jak po vsi
honí drobné pěvce. Ti zkušenější pozorovatelé poznají motáka pochopa
létajícího těsně nad polem a další dravce (např. jestřába, včelojeda,
ostříže). Vidět orla? Dalo by se říci nemožné, ale opak je pravdou. Zima
je ideální období, kdy na procházkách přírodou můžeme spatřit našeho
a zároveň největšího evropského dravce, a to orla mořského.
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) má rozpětí křídel 190–240 cm. Zbarvení je tmavohnědé. Za letu ho poznáme podle dlouhých širokých křídel s dlouhými ručními letkami. Ocas je klínovitý, jeho zbarvení se však
v průběhu života výrazně mění. Přechází od hnědé mladých ptáků přes
hnědobíle mramorovanou k bílé barvě u pohlavně dospělých jedinců.
Barva zobáku také přechází z hnědé v jasně žlutou.
Potrava orla mořského je tvořena rybami, ptáky a savci, mohou se
v ní objevit i jiní živočichové, včetně plazů a obojživelníků. Dokáže ulovit i rybu těžkou 5–6 kg, nejčastěji ale chytá ryby o délce 10–15 cm
a hmotnosti 1–2 kg (štika, okoun, kapr, plotice, cejn). Z ptáků loví
především vodní ptáky, jako lysky, kachny, racky či potápky. Zbytky
po větších savcích (srnec, prase divoké) pochází z padlých nebo silně oslabených kusů. Orel mořský dokáže ulovit i zcela zdravou kořist,
zaměřuje se ale především na uhynulé nebo oslabené kusy, čímž v přírodě vykonává tzv. sanitární funkci.
Hnízdí na okrajích zatopených území, v jezernatých, rybničnatých a pobřežních oblastech. Hnízdo je obrovská stavba ze silných větví, vystlaná tenkými větvičkami, trávou nebo drny, v České republice hnízdí
výhradně na stromech, nejčastěji na borovicích. Průměr hnízda dosahuje 100–160 cm, výška nového hnízda je 60 cm. Každý rok hnízdo
dostavuje a po několika letech může dosáhnout výšky až dvou metrů

Výstava velkoformátových fotografií
Zveme Vás do sálu Sezemického domu na výstavu velkoformátových
fotografií, jejíchž autorem je fotograf TOMÁŠ KUBELKA.
Vernisáž proběhne dne 24. března 2019 ve 14.00 hodin. Součástí vernisáže bude autogramiáda knihy Čarokraj Pardubický kraj.
Knihu bude možné zakoupit na místě.

Fotografie jsou pořizovány v noci bez blesku s delší dobou expozice a vyjadřují následujicí:
„Vydejme se společně na stezku za pamětí naší krajiny. Vystoupejme do kopců tam, kde svobodný dech větru s vlasy učeše i naše myšlenky. Napněme
plachty a vypusťme plachetnici naší fantazie. Dopluje možná až za horizont,
do různorodého času. Navštíví jiné světy. Snad i prosté pevné půdy pod nohama, o to plnější bazilišků a stínů dávných legend…“
Mgr. Jiří Rejl
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a hmotnosti několika set kilogramů. Klade 1 až 2 vejce. U nás začíná hnízdit zpravidla v únoru. Každým rokem přibývá počet zimujících orlů v České republice. Vyhlášeným zimovištěm jsou Novomlýnské nádrže, kde lze spatřit až 60 jedinců.
V okrese Pardubice hnízdí na Přeloučsku a v okolí Dolních
a Horních Ředic.
Hnízdící orly mořské nehledejte, jsou náchylní na rušení a mohli
byste zmařit jejich hnízdění. Navíc tento druh je zákonem chráněný
v kategorii kriticky ohrožený. Nejkrásnější pohled je na ně při lovu
nebo teď v zimním období. Tak Sezemáci, oči na šťopkách, a třeba
tohoto majestátného krasavce v okolí Sezemic zahlédnete.
Mgr. Jiří Rejl, foto Ing. Michal Pešata

Děkujeme, chválíme, informujema…
Většina z Vás již jistě zaznamenala, že 1. 1. 2019 byla pokřtěna
kniha Pohlednice vyprávějí. Jejím autorem je pan Ing. Miroslav
Balcar, CSc. a mojí milou povinností je tlumočit touto cestou velké
poděkování a chválu od Vás, kteří jste si knihu zakoupili.
Chválíte si nejen krásné provedení knihy, ale také její cenu, a proto
poděkování patří současně vedení města Sezemice, které umožnilo, aby byla kniha cenově dostupná, troufám si říci pro všechny.
Opomenout nesmíme ani grafické zpracování a tisk, na kterém
se podíleli paní Jana Vohralíková, pan Petr Mareš a tiskárna
fronte, s. r. o. Sezemice.
Knihu si můžete stále zakoupit v Městské knihovně Sezemice
nebo na pokladně Městského úřadu Sezemice za 150 Kč. Váš zájem a chvála nás všechny velice těší a můžeme prozradit, že již nyní
pro Vás připravujeme nové pohlednice a kalendář na rok 2020.
Vážení spoluobčané ze Sezemic, Dražkova, Kladiny, Lukovny, Počapel, Velkých Kolodějí a Veské. V souvislosti s přípravou kalendáře pro budoucí období se na vás obracíme s následující prosbou.
Pokud máte doma staré fotografie Sezemic a připojených obcí,
zejména míst, která v dnešní době vypadají jinak než v minulosti,
prosíme o jejich zapůjčení k okopírování.
Zapůjčené fotografie od vás převezmou v průběhu února až dubna
knihovnice v městské knihovně v půjčovacích dnech, tedy pondělí, středa a čtvrtek od 9.00 do 17.00 hodin, nebo paní Irina
Rálišová na městském úřadě (kancelář číslo dveří 202), případně
Dagmar Jurišicová (podatelna číslo dveří 203) ve dnech pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do
14.00 hodin. Zapůjčené fotografie budou připraveny stejným způsobem k navrácení do 10 dnů od zapůjčení.
Předem vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
Petra Procházková

POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A ZDRAVÍ

Medvědí česnek a kopřiva dvoudomá
POZVĚTE JARO I DO SVÉ KUCHYNĚ
Bylinky jsou velice vhodné při jarních očistných kúrách a obecně po zimním období, kdy potřebuje naše tělo dodat energii, doplnit vitaminy a další
důležité látky. Jejich pořízení vás nebude nic stát – stačí si jen udělat
ve správný čas a na správné místo procházku do přírody…
Zkuste populární medvědí česnek
Je zajímavé, že tato chutná bylinka byla ještě před pár lety téměř neznámá.V současné době je ale medvědí česnek mezi lidmi velmi populární.
Je ceněný pro svou typickou příjemnou chuť i obsah prospěšných látek.
V přírodě jej nejčastěji naleznete na stinných a vlhkých lokalitách.
Pokud máte takové místo i na vaší zahrádce, můžete jej tam úspěšně
pěstovat. A jaké je jeho využití v kuchyni? Nasekané listy jsou velice
chutné v pomazánkách, polévkách a skvěle se hodí například do velikonoční nádivky. Zkuste si také udělat chléb namazaný sádlem či máslem
a pokladený čerstvými lístky medvědího česneku. A pokud se chcete
z výtečné chuti této bylinky těšit nejenom na jaře, stojí za to udělat si
z ní do zásoby pesto či ji jednoduše zamrazit.
Medvědí česnek je výbornou jarní vzpruhou, má antioxidační účinky,
působí jako přírodní antibiotikum a zároveň je zdrojem vitaminu C. Při
jeho sběru ve volné přírodě si však dejte pozor na možnou záměnu
s jedovatou konvalinkou, jejich listy jsou totiž podobné.

V KNIHOVNĚ

nejen o knihách

Půjčovací doba knihovny:
po, st, čt: 9.00–17.00
Na konci každého roku se sčítá a rekapituluje a ani v knihovně tomu
nebylo jinak. I my Vám přinášíme pár čísel. V roce 2018 byl přírůstek do knižního fondu 741 knih, 41 deskových her a 51 audio knih.
Celková čísla ukazují stav knižního fondu přes 27 000 kusů knih, 130
audioknih a na 120 her pro děti i dospělé. Služby knihovny využilo
téměř 20 000 lidí, z toho téměř 6 000 si bylo fyzicky v knihovně pro
výpůjčku a přes 2 000 návštěvníků nás navštívilo na našich akcích.
Ale nyní už dovolte, abychom Vás přivítali v novém roce – roce 2019.
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že nám ji zachováte a budete nás
nadále navštěvovat.
Po bohaté vánoční nadílce knih je opravdu z čeho vybírat. Zimní měsíce přivedly do knihovny jak stávající, tak i mnoho nových čtenářů ze
Sezemic a blízkého okolí. Kromě desítek nových knižních titulů přibyly do knihovny pro čtenáře i „nečtenáře“ atraktivní audioknihy. V dětském oddělení naděloval Ježíšek kromě beletrie, audioknih i zvukové

Kopřiva dvoudomá je osvědčenou klasikou
Zatímco oblíbenost medvědího česneku v kuchyni je na vzestupu,
kopřivu považují stále mnozí z nás za obyčejný plevel. A to je jistě
škoda, vždyť je to tradiční bylinka s širokým spektrem pozitivního působení na naše zdraví. Běžně ji využívaly celé generace našich předků
a dobře věděly proč.
Mladé kopřivy mají vynikající pročišťující účinky a je to snad naše nejvhodnější a nejúčinnější léčivka pro jarní očistnou kúru. Má příznivý vliv
na krvetvorbu, snižuje obsah cukru v krvi a povzbuzuje metabolismus.
Je silně močopudná a napomáhá při léčbě zánětů močových cest. Navíc obsahuje i mnoho cenných látek, především vápník, draslík, železo
a některé vitaminy.
Její použití v kuchyni je snadné a všestranné. Nejlépe mladé výhonky
kopřiv stačí spařit, pokrájet, a pak již použít dle libosti. Výtečný je například kopřivový špenát a použití do velikonoční nádivky. Hodí se téměř
do všech bramborových a vaječných pokrmů, slaných závinů a klidně
i do jarní zeleninové polévky. Kopřivy lze po spaření rovněž zamrazit
a použít kdykoliv později.
Zdroj informací: Bylik.cz

knížky Kouzelného čtení a společenské i interaktivní a zábavné hry
pro celou rodinu.
Desítky školou povinných dětí si oblíbily užívat si mrazivá odpoledne
v knihovně a vyzkoušet vše nové z našeho fondu. Zahrát si hry i využít počítačů v zázemí dětského oddělení a herny. Potěšilo nás i aktivní zapojení dětí do výtvarných soutěží.
Zima se už ale pomalu blíží ke konci a nás tak čeká březen. První
jarní a v knihovně oblíbený Měsíc čtenářů a čtenářství. Na společenském večeru k Mezinárodnímu dni žen bude 8. března vyhlášen
a odměněn čtenář roku v dospělé i dětské kategorii.
Ve dvou pátečních termínech propukne již 19. ročník Noci s Andersenem. Děti z obou druhých tříd budou mít možnost strávit v knihovně podvečer i noc plnou zábavy a připomenou si známé i méně
známé pohádky H. CH. Andersena. V druhém březnovém týdnu se
připojíme k Národnímu týdnu trénování paměti. V dětském oddělení
bude pro trénování k dispozici 10 druhů paměťových her Brainbox
s různými tématy. Zapojit se mohou i dospělí .
Nastávajícím i maminkám s miminky připomínáme, že se v knihovně mohou připojit k projektu
Books Start. Vaše miminko se už
teď může stát čtenářem.
Markéta Chroboková
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Sezemická pošta slaví 150. výročí založení

Posel ve starověkém Egyptě

▲ Krytý vůz
římské pošty
sloužil i pro
přepravu osob

Zeměpanský
posel z konce
14. století

▲

Snaha sdílet své potřeby a zkušenosti s ostatními a předávat zprávy je stará jako
lidstvo samo. Před sto tisíci lety se lidé začali dorozumívat artikulovanou řečí. Pro
šíření informací mezi starověkými civilizacemi se používala kouřová, ohňová nebo
zvuková znamení. Ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem vzniklo v Mezopotámii
první obrázkové písmo, následované písmem klínovým, egyptskými hieroglyfy, čínskými znaky a ve třináctém století před naším letopočtem vynalezli Féničané první
hláskovou abecedu složenou z dvaadvaceti písmen. Z té později vyvinuli Římané
latinku, kterou dnes píše většina evropských národů.
Budeme-li hledat nejstarší předchůdce dnešní poštovní služby, ocitneme se
ve starověku. Zprávy se předávaly buď ústním podáním, nebo písemným záznamem
přepravovaným od odesílatele k určené osobě. Psaná sdělení na hliněných destičkách pocházejí z 19. století před naším letopočtem ze Starobabylonské říše. Starověcí
Egypťané zaznamenávali korespondenci na hliněné střepy, plátno a papyrus. Nejstarší dopisy na papyru pocházejí z poloviny třetího tisíciletí před naším letopočtem.
Od šestého století před naším letopočtem byl zejména v Persii používán pro psaní
zpráv pergamen. Ve starém Řecku, v Římě i u Keltů na našem území našly své použití pro psaní méně důležitých dopisů voskové tabulky. Všechny tyto způsoby byly
postupně nahrazeny psaním zpráv na papír, který byl v Číně vyráběn již na počátku
druhého století před naším letopočtem.
Už ve starověku se začal nejvíce uplatňovat systém přepravy ústních i písemných
zpráv pomocí poslů. Přepravními prostředky starověkých poslů byly zprvu jen nohy,
později jezdečtí koně, popřípadě osli. Poselský systém sloužil ve starověkých říších
především vládnoucí vrstvě. V babylonské, egyptské i římské říši byly zprávy posílány také pomocí holubů.
Na území dnešní střední Evropy nebyla doprava zpráv ve starověku na úrovni vyspělých antických civilizací. I přesto ve starověku přecházely přes naše území obchodní karavany, které zprostředkovávaly, ač neorganizovaně, i předávání zpráv.
První písemné materiály se na našem území objevily v devátém století v době
Velkomoravské říše. Postupně se i na našich územích vyvinul ve středověku poselský systém, který sloužil výhradně státním, vojenským a církevním účelům. Poslové
využívali k přepravě zpráv především zemské stezky udržované vrchností, jejímž
panstvím procházely.
Prostředky na budování a údržbu zemských stezek získávala od třináctého století
šlechta a města z mýtních poplatků, které král povolil vybírat na zemských stezkách
a mostech. Poštovní službu musely udržovat obce položené u zemské stezky, později
u zemské silnice, po které byla pošta dopravována. V těchto obcích byly budovány
poštovní stanice, které poskytovaly státnímu poslu koně a vše potřebné.

Klášterní posel z poloviny 15. století

Středověký spěšný posel

Skládaný předznámkový (v Rakousku ještě nebyly
používány poštovní známky) dopis poslaný do Sezemic
v roce 1849 a doručený poštovní expedicí Pardubitz
(v Sezemicích ještě nebyl poštovní úřad)

Základy počátků novověké evropské pošty byly položeny v hospodářsky vyspělé
severní Itálii. Ve 14. století založili členové rodu Tassů poselskou společnost zabývající se dopravou zásilek v okolí Milána a Bergama. Služby rodinného podniku využívala mocná Benátská republika i římský papežský dvůr. V polovině 15. století
přesunuli Tassové podstatnou část podnikání z Itálie do Německa a začali používat
poněmčenou formu jména svého rodu – Taxisové. Do dějin českých zemí se zapsal
nejvyšší dvorský poštmistr v Čechách v letech 1526–1548 Antonio Taxis, který vybudoval organizaci poštovnictví v Čechách. V 17. století si Taxisové připojili druhé
rodové jméno Thurn. Thurn-taxiská pošta dosáhla svého vrcholu koncem 18. století,
kdy poštovní území pod její správou zahrnovalo téměř 700 tisíc kilometrů čtverečních
s 27 miliony obyvatel. Ve druhé polovině 19. století se historie thurn-taxiské pošty
nachýlila ke svému konci a poštovnictví v Německu přešlo do rukou pruského krále.
První spěšné poštovní spojení v našich zemích nechal zřídit Ferdinand I. Habsburský v roce 1527. Zřizovatelem první řádné poštovní tratě v českých zemích byl
nejvyšší dvorský poštmistr z rodu Taxisů, Antonio Taxis. Spěšní poslové taxiské rakouské pošty byli bezesporu zdatní jezdci. Mezi Vídní a Prahou jezdili po zemské
silnici přes jižní Moravu a jižní Čechy a dokázali překonat vzdálenost mezi Prahou
a Vídní za 36 hodin.
Do roku 1571 dosazovali Taxisové do pražského úřadu výhradně své příbuzné.
Jejich vliv na poštovnictví v českých zemích byl do roku 1564. Pro dluhy, finanční
nesrovnalosti a nepořádky v doručování byl nejvyšší dvorský poštmistr Kryštof Taxis
v tomto roce sesazen a uvězněn v Bílé věži na Pražském hradě. V roce 1622 tehdejší nejvyšší dvorský poštmistr Jan Jakub Magno prodal svůj úřad s příslušenstvím
Janu Kryštofu Paarovi, dědičnému poštmistru ve Štýrsku. S účinností od roku 1623
se stal dvorským poštmistrem Jan Kryštof, svobodný pán Paar, který o 5 let později
získal úřad nejvyššího dvorského poštmistra pro rakouské, české a uherské země,
včetně přičleněných knížectví, pro sebe a své potomky do dědičného držení. Důležitým mezníkem v modernizaci poštovních služeb v rakouských zemích byl rok 1722.
Tehdy císař Karel VI. uzavřel dohodu s rodinou Paarů, která do té doby ovládala
správu pošt v habsburské monarchii. Pošta přešla částečně ze soukromých rukou
nejvyšších dědičných poštmistrů Paarů pod státní správu. V roce 1726 vydal Karel VI.
patent, který zakazoval soukromým osobám provozovat poštovní dopravu. K definitivnímu zestátnění pošty došlo v roce 1748 za vlády Marie Terezie. Ta vydala nový
poselský a poštovní řád, na který navázal nový poštovní zákon platný od roku 1838.
Ten určil právní vztah státu a veřejnosti k poštovní dopravě a položil základ k modernizaci poštovních služeb. V roce 1850 zahájila svoji činnost poštovní ředitelství.
Na našem území byla zřízena Ředitelství pošt a telegrafů v Praze, Brně a Opavě.
Ve stejném roce provedla rakouská poštovní správa zásadní reformu svého provozu
a zřídila novou soustavu služeben. Místo dosavadních listovních sběren byl pro ně
stanoven jednotný název – poštovní expedice a pro placení poštovního porta zavedla
první rakouské poštovní známky vydané v hodnotách 1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů. První
poštovní známky světa byly v té době již používány od roku 1840 v Anglii a jejich duchovním otcem byl Sir Rowland Hill. Na území rakouské monarchie bylo uzákoněno
používání poštovních známek k úhradě poštovného v roce 1850.
Od 1. června 1854 byl změněn název poštovní expedice na c. k. poštovní úřad.
V té době spadaly Sezemice se všemi okolními vesnicemi pod c. k. poštovní úřad
v Pardubicích.
Již ve druhé polovině 18. století docházelo pro Pardubice značné množství listovních zásilek. To bylo důvodem, proč v roce 1771 otevřel chrudimský poštmistr Tadeáš
Czihaczek v Pardubicích pobočku chrudimské dědičné listovní sběrny – první listovní
sběrnu v Pardubicích. Dne 1. srpna 1839 byla v Pardubicích zřízena samostatná c. k.
listovní sběrna. Obstarávala poštu listovní, peněžní a menší zásilky povozné. Byl jí
přidělen rozsáhlý doručovací okres – Bohdaneč, Přelouč a Sezemice. Do doby založení poštovního úřadu v Sezemicích zabezpečoval doručování poštovních zásilek do
Sezemic poštovní posel.
Důležitým mezníkem vývoje pardubické pošty byl 20. srpen 1845, kdy projel Pardubicemi první vlak z Olomouce do Prahy. Po železnici byly v Čechách přepraveny
první poštovní zásilky. Zavedení železniční dopravy připravilo poštu o významný
zdroj příjmů, neboť doprava osob byla její hlavní doménou.

První poštovní
známka světa
vydaná ve Velké
Británii 6. 5. 1840,
nazývaná podle
černého vyobrazení
královny Viktorie
a hodnoty 1 penny
– „black penny“

Poštovní
známka
z první
série vydané
v Rakouském
císařství
1. 6. 1850

C. k. poštovní úřad Sezemitz – Pošta Sezemice
Dne 1. února 1869 byl zřízen poštovní úřad v Sezemicích. Výnosem č. j. 1548-142,
uveřejněném ve Věstníku č. 13, ze 7. dubna 1869 byly nově zřízenému c. k. poštovnímu úřadu v Sezemicích přiděleny obce z doručovatelského obvodu Pardubice. Byly to
Bohumileč, Borek, Újezd, Zástava, Choteč a Vesplousky (samota u Chotče), Dražkov,
Lukovna, Rokytno, Hrachovišťata (Streitdorf) – dnes Hrachoviště, Sezemice, Počáply
(dnes Počaply) a Počápelské Chalupy (dnes Počapelské Chalupy), Časy, Velké a Malé
Koloděje, Kladina, Weska (Neudorf, Nowa Wes, Wéska, Véska) – dnes Veská, Kunětice,
Kunětická hora, Staročernské (Gunsdorf) – dnes Staročernsko a Spojil. Pro poštu do
obcí docházeli zpravidla sezemičtí obecní zřízenci.
Od 15. září 1878 obstarávala spojení Sezemic s okolním světem telegrafní stanice.
Po dlouholetém úsilí (první jednání proběhla již v roce 1907) byla v Sezemicích
v roce 1917 konečně povolena a zřízena telefonní stanice. V některých místech bez
poštovního úřadu byly zřizovány malé nesamostatné služebny zajišťující základní
poštovní služby – poštovny, které byly přiděleny nadřízenému vyúčtovacímu poštovnímu úřadu. Poštovny přidělené sezemickému poštovnímu úřadu existovaly v Rokytně (1906–1923), v Časech (1913–1933) a v Kuněticích (1913–1949). V místě turistického ruchu na Kunětické hoře byla soukromá listovní sběrna, která z funkcí poštoven
zajišťovala jen sběr obyčejných listovních zásilek odesílaných v různých obdobích
poštovními úřady v Sezemicích, v Pardubicích a ve Dřítči.
Od 1. dubna 1963 byl pro poštovní úřad zaveden nový název pošta. V dnešní době
Pošta Sezemice obsluhuje obce a části obcí s poštovním směrovacím číslem 533 04.
Patří mezi ně v obci Choteč část Choteč, v obci Kunětice část Kunětice, v obci Rokytno části Bohumileč a Rokytno, v obci Sezemice části Dražkov, Kladina, Lukovna,
Počaply, Sezemice, Velké Koloděje a Veská, v obci Újezd u Sezemic části Újezd u Sezemic a Zástava. Od 1. ledna 2014 byla v rámci optimalizace poštovních služeb od
pobočkové sítě (úřady) postupně oddělována doručovatelská síť (dodejny).
Od 1. srpna 2014 byla dodejna při poště v Sezemicích a od 1. září 2015 přešli doručovatelé („listonoši“) z Pošty Sezemice pod Poštu dodejnu II Pardubice se směrovacím číslem 530 00.

Obecní zřízenci v Sezemicích za I. světové války

První rakouské razítko sezemického poštovního úřadu
SEZEMITZ používané v letech 1869–1885

Sezemická poštovní razítka, podací R-nálepky
a cenné nálepky APOST
První použití razítka poštovního úřadu v Sezemicích je datováno rokem 1869, přičemž datum vzniku prvního sezemického poštovního razítka je 11. listopad 1868.
Jazykový vývoj poštovních razítek v tehdejším Rakousku-Uhersku představoval složitou záležitost, jejíž podstata spočívala v nadřazenosti německé řeči vůči jazykům
národním.
Teprve od konce 19. století byla němčina nucena pozvolna ustupovat ze svého
výsadního postavení ve prospěch českého jazyka a ten se pak právem dostával na
místo, jež mu bylo v českých zemích upíráno. Nejinak tomu bylo v Sezemicích. První
razítko mělo poněmčené označení poštovního úřadu SEZEMITZ.
Po roce 1885 byla používána razítka dvojjazyčná s německo-českým označením SEZEMITZ – SEZEMICE a od roku 1899 razítka s česko-německým označením
SEZEMICE – SEZEMITZ.
Vznikem samostatného Československa 28. října 1918 byla československá pošta
postavena před řadu úkolů. Prvořadým úkolem bylo vydání vlastních známek, které
by vyjadřovaly suverenitu nového státu. První československé známky s vyobrazením Hradčan byly vytištěny knihtiskem podle návrhu Alfonse Muchy.
Dalším z úkolů bylo zabezpečit nová československá razítka. Pro přechodné období byla československá pošta nucena používat upravená původní rakouská razítka.
Sezemická převratová („znárodněná“) razítka z let 1918–1920 se vyznačovala snahou po odstranění německého nápisu z razítek rakouského původu používaných
v letech 1907–1918 (nejprve částečné začernění a poté úplné odstranění německého
nápisu SEZEMITZ).
Od roku 1920 již byla používána razítka s českým označením SEZEMICE Č.S.P.
a od roku 1930 s označením SEZEMICE. V období protektorátu (1939–1945) se na
razítku sezemického poštovního úřadu opět objevilo dvojjazyčné označení, tentokrát SESEMITZ – SEZEMICE. Krátce po válce, než byla vyrobena razítka s českým
nápisem, byla používána protektorátní razítka s odstraněným nápisem SESEMITZ.
Se zavedením poštovních směrovacích čísel je od 1. ledna 1973 na razítku vedle názvu i poštovní směrovací číslo – 533 04 SEZEMICE.
Nejstarším druhem tzv. zapsaných zásilek jsou zásilky doporučené. Na území
Rakouska-Uherska byly doporučené zásilky označovány R-nálepkami s uvedením
pošty, která zásilku přijala k přepravě, a pořadového čísla zásilky. Jejich používání
bylo v Rakousku-Uhersku postupně zavedeno v letech 1885–1889.
Od roku 1994 se datuje historie cenných nálepek APOST. Původní plán automatizovat 1100 pošt byl v roce 1995 přehodnocen a bylo rozhodnuto automatizovat všechny

Poslední rakouské razítko sezemického poštovního úřadu
SEZEMICE – SEZEMITZ používané v letech 1907–1918

Dopis odeslaný ze Sezemic v roce 1920 nese ještě
rakouské razítko s odstraněným německým nápisem
(„znárodněné razítko“)

pošty se dvěma a více přepážkami. Definitivní rozhodnutí padlo
v roce 1999, dokončit automatizaci všech pošt v roce 2001. Do konce
dubna 1995 bylo možné vyplácet cennými nálepkami APOST i obyčejné zásilky ve vnitřním styku. Tato možnost byla později zrušena
a opět obnovena od 1. 7. 2000. U obyčejných zásilek do zahraničí
možnost vyplácení cennými nálepkami APOST zůstala.
Od 1. září 2010 byly do poštovního provozu zavedeny nové samolepicí podací nálepky v odlišné podobě s čárovým kódem. Cenná nálepka APOST již nenahrazovala R-nálepku. Zavedením nových podacích
nálepek byla snížena administrativní zátěž a bylo umožněno elektronické předávání dat a sledování zásilek až k adresátovi.
Ve své historii měla sezemická pošta jedno příležitostné razítko používané 28. října 1945 při znovuodhalení pomníku praporečníka roty
Nazdar Karla Bezdíčka.
M. Balcar
(pokračování v příštím čísle)

První dvě československé poštovní známky s cenou 5 a 10 haléřů
s motivem Hradčan podle návrhu A. Muchy vydané 18. prosince 1918

Ukázka použití nejnovějšího typu sezemické R-nálepky na doporučeném
dopise vyplaceném cennou nálepkou APOST – Česká republika 2017

Doporučený dopis z roku 1945 nesoucí příležitostné razítko sezemického
poštovního úřadu

Ukázky použití sezemických R-nálepek z období Rakouska-Uherska,
Československa (I. republika), Protektorátu Čechy a Morava,
Československa (II. republika)

Sezemická pošta se může pochlubit i příležitostnou R-nálepkou
vydanou v roce 2019 k 150. výročí zřízení
poštovního úřadu v Sezemicích

Kuriozity a zajímavosti kolem nás
HEBREJSKÁ PÍSMENA

V Sezemickém kostele na klenbě nádherně zdobeného stropu vystupují čtyři hebrejská písmena, pro mnohé z nás trochu
záhadná.
Co znamenají? Tato písmena čtena zprava
doleva jsou JHVH. Je to tzv. tetragrammaton. Hebrejci nemají samohlásky, proto
nelze s jistotou říci, jaká je přesná výslovnost těchto písmen, ale s určitostí víme, že
je to Boží jméno.
Bůh si dal toto jméno sám a v Bibli je uvedeno téměř 7000 krát.
V češtině je zaběhnutá výslovnost Jehova
nebo Jahve.
A pokud známe písničku Hallelujah!, vězte, že je to zkrácená podoba výrazu Chvalte
Jah!
Marie Kábrtová

Podobně jako mudrci z východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi
a přinesli mu královské dary, přinášeli tříkráloví koledníci lidem s radostnou zprávou o narození Syna Božího, přání do nového roku.
Radost z pomoci lidem v nouzi, ze setkání, z dětského zpěvu, z obnovené tradice i z nových koledníků rozzářila oči dětí i dospělých.
V Sezemicích bylo vykoledováno 22 533 Kč. Ve všech obcích,
kde sbírku organizovala Oblastní charita Pardubice, 1 286 362 Kč
celkem. V roce 2019 bude největší část výtěžku sbírky použita na
rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v nouzi
a Služeb pro pěstouny a část podpoří Domácí hospicovou péči.

Děkujeme všem koledníkům a organizátorům i Vám všem za Vaši
důvěru, pomoc a štědrost.
http://pardubice.charita.cz
Pavla Marešová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
Pozvání k velikonočním bohoslužbám – Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice
14. dubna: Květná pašijová neděle
9.30 hod. – žehnání ratolestí,
průvod, pašije
18. dubna: Zelený čtvrtek
18.30 hod. – večerní mše
na památku Večeře Páně, poté
rozjímání v Getsemanské zahradě
19. dubna: 18.00 hod. – Velký pátek
– památka umučení Páně
20.00 hod. – začíná u kostela
křížová cesta městem Sezemice
20. dubna: Bílá sobota
– 20.30 hod. velikonoční vigilie
21. dubna: Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně – 9.30 hod.
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Světlo Velikonoční svíce paškálu znázorňuje prvek jasné
orientace – nasměrování lidského života – jít za Pánem, který
za nás dal život a vykoupil nás z věčné smrti. Ve slově paškál
slyšíme pascha – přejití a připomínáme si trojí přejití: přejití
anděla smrti Egyptem, který zabíjel všechno prvorozené z lidí
i zvířat a od jehož rány byli uchráněni ti, kdo si pomazali veřeje
dveří krví velikonočního beránka.
Druhé přejití bylo hebrejského lidu přes Rudé moře, v jehož
vodě, která se vrátila zpět, byli utopeni egyptští pronásledovatelé. Ti představovali zlo, které voda – voda křtu smývá. Třetí
přejití je Kristovo přejití na dřevě kříže ze smrti do života. A to
nám všem přeji a vyprošuji během doby svatopostní a Velikonoc: Jít za Kristovým světlem a přecházet z nevíry k víře, z nedůvěry k důvěře, z nelásky k lásce.
Požehnanou dobu postní a Velikonoce
P. Tomáš Kvasnička

Navrácení tradic a zvyku° do našich Sezemic

Rád bych Vám v tomto článku napsal dvě snad i pro Vás dobré zprávy, co se navrácení zvyků a tradic do našeho městečka týče.
První je ta, že tento rok proběhne již první tradice. Bude to Vítaní
jara – vynášení zimy Morany, která se bude konat 6. 4. 2019. Přijedou dva folklorní soubory Dupák a Červánek, oba z Hradce Králové, a pomůžou nám tuhle krásnou tradici uspořádat. Podrobnější
informace budou v brzké době. Byl jsem nadšený i z pozitivní reakce
všech přítomných na svolané schůzce. Moc mne potěšilo, že se tento nápad zalíbil děvčatům z kulturní komise a rády nám pomohou.
Tedy myslím, že to bude moc hezká akce a moc se na ni těším!
Druhá zpráva se týká další naplánované tradice a tou je Masopust.
Tady to už je trochu složitější, protože to je tradice, na kterou je potřeba opravdu hodně lidí a celkem dlouhá příprava. Tedy hlavně je
třeba si vytvořit masku, ale i přesvědčit další lidi, kteří nám otevřou
své příbytky a pustí nás k sobě na dvorek, pohostí nás a pobaví se
s námi. Aby to mělo opravdový duch této tradice.
Po oslovení lidí na facebooku a několika podiskutování s osobami,
které jsou také zastánci nápadu navrátit tyto věci k nám do Sezemic,
jsem došel k názoru, že je to věc, kterou nemůžu dělat sám nebo

Zveme vás na cvičení do Kladiny
Stále cvičíme v Kladině v hojném počtu. Neděle od 18.00 h
jóga s Ivou Lněničkovou a středa od 18.30 h Tabata, kruhový
trénink s Monikou Danihelkovou za 20 Kč.
Zveme Vás mezi nás.
Cvičenky z Kladiny

s několika kamarády nebo nadšenci. A tak jsem opravdu rád za naplánování schůzky se všemi (co se akčního života týče) ochotnými
lidmi. Na té schůzce jsme se domluvili, že zkusíme táhnout za jeden
provaz, a že se do této velké tradice, jako je Masopust, zapojí jak
město, tak většina spolků v Sezemicích. Zkusíme za to vzít tak nějak
společně. No a co jiného už bude zbývat? Hlavně a především Vy
všichni! Datum jsme již společně naplánovali, a to přímo magické
na obnovení Masopustu – 22. 2. 2020. Budeme moc rádi, pokud
se Vám ten nápad líbí, abyste zapomněli na nějaké předsudky, a ať
už jste staří nebo mladí, ať už tu žijete celý život či jste se právě přistěhovali a nikoho tady neznáte, pojďte mezi nás a pojďme společně
ukázat, že Sezemice dokážou dělat jak dobré věci, tak i ty, kde se
společně nasmějeme a pobavíme! Vše ohledně toho, co bude potřeba, se včas dozvíte z různých médií. Co se týká schůzky ohledně
domluvy výroby masek a dalších důležitých věcí, ta bude cca 4–5
měsíců před akcí, aby bylo dost času na přípravu.
Těším se na Vás všechny a děkuji všem! 
Tomáš Dohnanský

NOVÉ RUBRIKY

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás touto cestou oslovili. Naší snahou je, aby Sezemické noviny byly pro Vás, čtenáře, zajímavé,
a proto bychom je rádi rozšířili o nové rubriky. Hledáme proto
nové spolupracovníky – přispěvatele, kteří by se na tvorbě novin
rádi podíleli pravidelnými příspěvky. Témata rubrik mohou být
různá, od receptů, přes historii až třeba po domácí mazlíčky.
Budeme se těšit na Vaše nápady a spolupráci s Vámi.
Redakční rada SN

www.sezemice.cz
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UVÁDÍ
bohatýrsko-milostná hudební komedie
o 14 obrazech podle slavného románu
Alexandra Dumase st.

Vítězslav Nezval:

neděle 17. března 2019

od 17.00 hodin
sál sezemické radnice – Sezemice
Předprodej vstupenek:
Městská knihovna Sezemice – Petra Procházková
tel.: 737 420 924
Vstupné: 120 Kč
Hudba a texty písní: Vítězslav Nezval • Inscenační úprava textu: Josef Víšo • Úprava
a nahrávky hudby: Mgr. Miroslav Vobořil • Režie: Josef Víšo • Tance: Pavlína Štanclová
• Scéna: Zdeněk Culka a Viktor Čáp • Kostýmy: Marie Jiskrová a Karel Jiskra • Zvuková
spolupráce: Lubor Nováček • Světla: Jaroslav Tesař • Masky: Martina a Josef Pávkovi
• Inspice: Lenka Kočí • Text sleduje a představení řídí: Jiřina Bučková •
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Sportovně střelecký klub Sezemice

Sport
Sport pro všechny
V sobotu 19. ledna 2019 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v zimním čtyřboji. Ve čtyřech disciplínách – šplh na tyči, člunkový běh, skok
z místa a hod na basketbalový koš soutěžilo celkem 101 dívek a chlapců. Za SPV Sezemice se soutěže zúčastnilo 8 dívek a 2 chlapci.
V kategorii mladší žákyně I. Karolína Srazilová obsadila 8. místo
a Lada Čeloudová 10. místo.
V kategorii mladší žákyně II. Zuzana Hájková obsadila 2. místo,
Karolína Janečková byla šestá, Olga Keřková osmá a Zora
Srazilová třináctá.
V kategorii starší žákyně I. Aneta Hnilicová byla na 4. místě
a Denisa Eliášová na 11. místě.
Šimon Havelka soutěžil v kategorii mladší žáci I. a skončil na
12. místě. V kategorii dorostenci se Jakub Eliáš umístil na 1. místě.
Doplňkovou soutěží je i počet přeskoků přes švihadlo za 30 vteřin.
Zora Srazilová měla 67 přeskoků a Denisa Eliášová 65 přeskoků.
Ve svých kategoriích obě obsadily 2. místo.
Za SPV Anna Remešová

Kanoistický klub Prosport Sezemice

ROZPIS CVIČENÍ
Oddíl
Rodiče a děti 2–3 roky
Rodiče a děti 3–6 let
Dívky od 6 let
Chlapci od 6 let

Den / hodina

Cvičitel

úterý 10.40–11.20

A. Knytlová

čtvrtek 17.00–18.00

T. Srazilová

pondělí 17.00–18.30
čtvrtek 17.00–18.00
pátek 17.00–18.30

A. Remešová
J. Remeš

P-class

pondělí 18.30–19.30

R. Málková

Bodyform

středa 19.30–20.30

E. Holečková

Zadek / břicho

čtvrtek (sudý) 19.30–20.30

I. Moravcová

Zumba

čtvrtek (lichý) 19.30–20.30

A. Cincibuchová

Dance AE – pokročilé dívky
10–13 let

pátek 18.00–19.30

M. Ptáčková

Zdravotní cvičení

úterý 19.00–20.00

M. Ptáčková

Relaxační cvičení

Předvánoční přípravy byly v plném proudu, ale u nás na střelnici vládla
pohoda. Ve dnech 15.–16. 12. 2018 se konaly poslední závody „Velká
cena Sezemic“. První den si závodníci odstříleli puškovou disciplínu.
V seniorské kategorii získala J. Adamová 3. místo a v mužské J. Novák
2. místo. První místa si svými výkony zajistily v juniorkách A. Zrůstová
a v dorostu N. Licková. I smíšená dvoučlenná družstva si vedla skvěle.
Obsadila 1. a 2. místo. Druhý den se závodilo v pistolové disciplíně.
V seniorech si F. Čihák vystřílel 3. místo. Všestranně střelecky nadaná
A. Zrůstová obsadila v dorostu 2. místo, S. Špaček 3. místo a bramborovou příčku obsadil J. Patřičný.
Při posledním tréninku 19. 12. 2018 jsme pro náš střelecký potěr uspořádali vánoční závody. Po urputném souboji byli všichni odměněni diplomem a věcnými cenami.
Silvestrovskou noc jsme v poklidu prožili na střelnici. A hned odpoledne
Nového roku jsme se opět sešli na tradičních novoročních střelbách.
V ženské kategorii už po několik let vyhrává a i letos si vítězství obhájila
S. Kišáková. Druhá skončila A. Zrůstová a třetí L. Čiháková. V mužské
kategorii zvítězil B. Teplý. Příjemně překvapil J. Novák, který se umístil
na druhém místě, a na třetím J. Straka. K večeru nás překvapili někteří
členové country skupiny VORVANI, kteří nám přijeli zahrát a zároveň
s námi oslavili zbytek dne Nového roku.
Ve středu 5. 1. 2019 se konalo v sále sezemické radnice tradiční
„Vyhlášení nejlepších sportovních talentů Sezemic za rok 2018“.
Za střelecký klub si diplomy a ceny převzali J. Puhlovský, N. Licková
a A. Zrůstová. Jako čestný host byl na této akci přítomen i náš nejstarší,
ale zato velice aktivní člen Jiří Čech.
Kalendář střeleckých akcí je nabitý tak, že ani v novém roce nemáme
čas zahálet a zúčastňujeme se závodů po celé republice: v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Třešti, Žďáru nad Sázavou. A co nás ještě v nejbližší době čeká? Prestižní dvoudenní závod v Poděbradech, který můžeme také nazvat „Malá republika“. Závod v neobvyklém prostředí
CO krytu v Kolíně, finálové závody v Týništi a v Chrasti. V březnu dvoudenní vyhlášený závod „Mamlas“.
Vyvrcholením zimní sezony bude účast na Mistrovství ČR 2019 ze
vzduchových zbraní (starší a pokročilí) a v pořadí druhé Mistrovství ČR
2019 VzPu 30 vleže (mládež).
L. Čiháková, ČSS, z.s. SSK Sezemice

úterý 18.00–19.00
pátek 17.00–18.00

Jako každý rok zahájili novou sezonu sportovci Prosportu tradičním
zimním běžeckým soustředěním na Horních Mísečkách. Běžecké tratě
zde poskytly našim závodníkům ideální podmínky pro kondiční přípravu, také jim i přálo nádherné slunečné počasí. Nesměly chybět měřené
úseky, kopečky bez hůlek, běh na Vrbatovu boudu nebo tradiční závod štafet. Ti starší naběhali přes 200 km a měli náročnou přípravu
jak na běžkách, tak v posilovně. Na tu se proměnila po dobu našeho
pobytu místní tělocvična. Naši nejmladší závodníci naběhali asi 90 km
a také se účastnili měřených tréninků a závodu štafet. Celý tým byl
ubytován jako vždy v pensionu Horské Zátiší, který se nachází nedaleko běžeckých tratí. Výborná strava i zázemí pensionu opět nezklamaly. Závodníci si po náročných trénincích dopřáli odpočinek v místní
sauně a bazénu. V den volna se všichni vydali do Špindlerova Mlýna.
Cestu dolů si většina zkrátila na bobech a před náročným výstupem
zpět se všichni posilnili v místní cukrárně.
V současné době již všichni vyhlíží jaro a teplé počasí, aby mohli opět
po zimě vyrazit na vodu. První jarní akcí bude soustředění v Sabaudii (Itálie). Toho se zúčastní pouze nejlepší závodníci. Prvním závodem
letošní sezony bude Mistrovství ČR na dlouhých tratích v Týně nad
Vltavou.
Tomáš Doktor

J. Levinská

Muži mladší

úterý a pátek 20.00–21.00

P. Vlasák

Muži starší

pátek 19.00–20.00

M. Valenta

Karate rodiče a děti

středa 18.00–19.30

M. Mojžíšek

Karate dospělí

čtvrtek 19.30–20.30

M. Mojžíšek

Cvičení probíhá v tělocvičně Základní školy Sezemice.
Více informací na tel. č.: 728 439 895, web: spvsezemice.webnode.cz

www.sezemice.cz
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Inzerce

INSTATOP CZ s.r.o.
• kanalizace – voda – plyn • ústřední vytápění – solární
panely • monitorování a strojní čištění kanalizace
• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

KAMENICTVÍ RAŠKA
JIŽ PŘES ČTVRTSTOLETÍ JSME TU PRO VÁS, FIRMA ZALOŽENA JIŽ V ROCE 1989

Kvalitně za velmi přijatelné ceny
 Nabídka kompletních kamenických služeb
 Výroba a montáže pomníků a jejich částí
 Broušení a opravy hrobů, rovnání hrobů
 Zhotovení nápisů do kamene

i černého skla

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

 Hřbitovní doplňky, keramické fotografie
 Konzultace zdarma
 Žádné hromadné nábory
 Volejte, přijedeme individuálně

za vámi zdarma

Pod břízkami 800, Pardubice, tel.: 603 281 831
e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz

www.kamenictviraska.cz

Kamenictví Raška je členem Společenstva kamenosochařů a Svazu kameníků ČR

SATELITNÍ
DOTACE

Tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

✓ na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se 100 programy
od 149 Kč měsíčně

DIVADELNÍ SOUBOR

J. K. TYL

SEZEMIČTÍ OCHOTNÍCI
a nová divadelní hra BISKUPICKÝ ELIXÍR
Líbila se vám naše poslední hra Dveře? Asi ano, podle počtu prodaných lístků to tak vypadá. A my vám tímto zároveň děkujeme
za účast i přízeň. Koncem března se pokusíme s touto hrou uspět
i na soutěži amatérských divadelních souborů v Brněnci. Tak uvidíme, co nám povědí.
Ale my myslíme především na vás, naše místní diváky. Chceme
přijít zase s něčím novým, co jsme ještě nezkoušeli. Tentokrát vás
chceme pobavit veselou pohádkou, a jak my říkáme, pohádkou
spíše pro dospělé. Bude doplněna hezkou muzikou, písničkami
a v neposlední řadě i novými mladými herci, které ještě neznáte.
Hra se bude jmenovat Biskupický elixír a její premiéra se bude
konat v sobotu 6. 4. 2019 a v neděli 7. 4. 2019 bude její první
repríza.
My doufáme, že to ale nebude repríza poslední, a moc se těšíme
na vaši účast i povzbuzení. Váš potlesk je pro nás tou nejlepší
odměnou.
J. Doskočilová

MAŠKARNÍ

PARTA PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY
A MĚSTO SEZEMICE VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA MAŠKARNÍ ZÁBAVU

23. března 2019

V rámci mezinárodního hudebního festivalu Pardubické hudební jaro bychom
vás chtěli pozvat 7. dubna v 17.00 hod.
opět v SEZEMICÍCH
do kostela Nejsvětější Trojice, kde
zazní Hořické pašije i další skladby jubilanta Jaroslava Krčka v podání
souboru Musica Bohemica. Vstupenky v předprodeji v Turistickém informačním centru Pardubice, v Městské knihovně Sezemice a na www.
ticketportal.cz. Podobnosti na: www.pardubickehudebnijaro.cz.

V SEZEMICKÉM DOMĚ
od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina GALILEO BAND
Pan Josef Vondrouš děkuje touto cestou starostovi Sezemic
panu Martinu Staňkovi za blahopřání k životnímu jubileu a členkám
komise pro občanské záležitosti paní Zděně Karlové a paní Lence
Kopecké za příjemnou návštěvu, gratulaci a předání daru od města.
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