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DIVADELNÍ SOUBOR 

J. K. TYL
SEZEMIČTÍ OCHOTNÍCI

a divadelní hra BISKUPICKÝ ELIXÍR
Tak se jmenuje nová divadelní hra spolku divadelních ochotníků, 
jejíž premiéra byla uvedena v sobotu 6. 4. 2019. Dvě další reprízy 
pak proběhly v neděli odpoledne a večer.
Šlo o veselou pohádku, která nezarmoutila ani děti, ani dospělé 
diváky. Pobavil je veselý děj i jeho nečekané rozuzlení. V nové hře 
jsme vyzkoušeli i naše nové ochotníky, kteří omladili náš kolek-
tiv. Jsou to Anna Matúšů (princezna) a Radek Svatoň (rytíř Josef). 
Zdálo se, že byli přijati publikem s nadšením, slyšeli jsme chválu 
nejen na jejich výkony. Velkou zásluhu na tom měla i Jana Hlota-
nová, která nováčky vlastně naučila hrát. Velmi se líbila i dopro-
vodná hudba a písničky, které zpíval Ondra Mohout.
Asi měsíc před premiérou jsme uplatnili i předchozí divadelní hru 
Dveře, kterou jsme uvedli v  Čankovicích a  v  Praze v  kulturním 
centru v Chodově. S toutéž divadelní hrou jsme se i zúčastnili sou-
těže amatérských divadelních souborů v Brněnci. Bylo to ve dnech 
23. a 24. 3. 2019. Přehlídky se zúčastnilo celkem šest divadelních 
souborů, např. z Luže, Kunvaldu nebo Kouřimi. Předsedou poroty 
byl Zdeněk Janál. On i František Laurin shodně hodnotili výborné 
herecké výkony a dva naši členové dostali za svá vystoupení čestná 
uznání (Jana Hlotanová, Pavel Pěch). Dále s námi porota probírala 
i text hry, její pojetí i její význam. Od pana Janála jsme pak dostali 
slib, že pro náš soubor vybere sám hru, ve které by se naši ochot-
níci nejlépe uplatnili.
Divácký ohlas na hru Dveře byl velmi pěkný. A co nejlépe diváci 
hodnotili? Udobření manželů, bezdomovkyni, silné momenty při 
odchodu postav. V hodnocení diváků (bodováním) jsme skončili 
na třetím místě.

Tak to byly naše nejvýznamnější zážitky z poslední doby. Nyní se 
náš soubor na čas rozloučí a sejdeme se opět až 11. září. Na pod-
zim máme připraveno hodně práce. Dostali jsme nabídky na uve-
dení obou her opět v Praze, Čankovicích, Rovni atd. Tak uvidíme, 
jak to vše naplánujeme a zvládneme. Ale už teď se těšíme na naši 
další společnou práci.

Jana Doskočilová, J. K. Tyl Sezemice

8. března 2019 se v sále sezemické radnice uskutečnilo již tradiční 
MDŽ nejen pro ženy. 
Pořad zahájilo vyhlašování nejlepších čtenářů za rok 2018, v průběhu 
večera se vystřídala různá tělesa pěvecká i taneční, k tanci a posle-
chu zahrála kapela Tomas Show Band. Nechyběla ani barmanská 
show a opravdu bohatá tombola, aby se téměř každý návštěvník 
mohl těšit ze získaných dárků. 
Pozvání do Sezemic přijal Jakub Machulda jako Elvis Presley revival, 
který skvěle interpretoval písně zmíněného zpěváka a také skladby 
Karla Gotta.

Největším přínosem večera s lehce přidanou hodnotou byla módní 
přehlídka dospělých i dětských spolků, které v Sezemicích působí. 
Každé společenství má své klubové nebo prezentační oblečení, které 
na MDŽ mohli jednotliví zástupci předvést. Návštěvníci i přihlížející si 
až s podivem uvědomili, kolik spolků v Sezemicích máme, jaké vyví-
její aktivity a hlavně kolik lidí společné zájmy sdružují.
A možná idea do příštích let? Představme našim občanům i Pardu-
bickému kraji, jak pevní a aktivní jsou občané ze Sezemic, jak se 
dokáží bavit, tvořit a scházet se pro nejušlechtilejší cíl, kterým je spří-
znění s ostatními lidmi.                                                 Václav Trunec

MDŽ  nejen  pro ženy
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
I. DOPRAVNÍ STAVBY – SEZEMICE A OKOLÍ
V nejvíce sledovaných a pro nás nejdůležitějších stavbách, přeložka ko-
munikace I/36 – obchvat Sezemic a přeložky části komunikace II/298, 
se za poslední dva měsíce mnoho věcí neudálo.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je i investorem přeložky silnice I/36, 
pokračuje ve výkupu pozemků, které budou potřebné při stavbě této 
přeložky. S majiteli pozemků připravuje veřejné projednání, na kterém 
budou zodpovězeny všechny otázky týkající se těchto výkupů pozem-
ků a předpokládaný harmonogram stavebních prací na této přeložce. 
Druhá stavba, přeložka komunikace II/298, kde investorem bude Par-
dubický kraj, se i nadále projektuje. M-projekce a Pardubický kraj svo-
laly do sálu radnice veřejné projednání s majiteli pozemků, kde zodpo-
věděly některé otázky pro majitele pozemků a ukázaly současný stav 
projektu této přeložky.
Zástupci města budou i nadále jednat se zástupci všech dotčených 
organizací, i když ovlivnit investory státních organizací je pro nás téměř 
nemožné. Jsme ale připraveni těmto organizacím co nejvíce vycházet 
vstříc, protože obě stavby jsou pro naše město klíčovým problémem.

II. PARK „MLYNÁŘKA“
Sportovně relaxační park Mlynářka bude v letošním roce zase o něco 
krásnější. V současné době dochází k dalším úpravám cest a některé 
cesty dostanou v brzké době i osvětlení.
Bude provedena úprava některých zelených ploch, kde následně bude 
vyseta květnatá a motýlí louka. Proces tohoto výsevu je naplánován na 
dva roky, protože nejprve musí dojít k likvidaci stávající zeleně, úpravy 
terénu a pak teprve dojde k výsevu nové louky. Tak se máme určitě na 
co těšit.
V letošním roce vznikne na Mlynářce i woukroutové a parkourové hřiš-
tě, na jehož podobě pracují pověření zastupitelé a zástupci sportovní 
veřejnosti.
A tak na závěr jedna velká prosba pro veřejnost, která již nyní oblast 
parku navštěvuje. Jedná se především o majitele našich miláčků, psů. 
Každý psovod má jistě u sebe v kapse igelitový pytlík a není tedy prob-
lém exkrementy po našich psech sebrat a vyhodit do koše. Uvidíte, že
se nám bude v parku určitě lépe relaxovat, když bude čistý, bez odpad-
ků a exkrementů.
Přeji Vám všem krásné jarní dny, plné zdraví, lásky a pohody.

Martin Staněk, starosta města

Narozeníček

Městská policie Sezemice
V prvním čtvrtletí letošního roku se na žádost městského úřadu zamě-
řila Městská policie Sezemice na dlouhodobě odstavená a neoprávně-
ně parkující vozidla na místních komunikacích a pozemcích v majetku 
města Sezemice. Během tohoto období bylo zjištěno několik vozidel 
s propadlou STK, vraků a dalších přestupků, kterých se řidiči dopouš-
těli neoprávněným parkováním. Písemně byli vyzváni provozovatelé vo-
zidel s propadlou STK k sepsání zápisu o podání vysvětlení, které vedlo
k odstranění těchto vozidel a uvolnění parkovacích míst. V jednom pří-
padě došlo z důvodu vozidla nezpůsobilého provozu na pozemních 

komunikacích k odhalení trestného činu. Řidič tohoto vozidla nejen že 
nebyl vlastníkem řidičského průkazu, ale před řízením požil alkoholické 
nápoje a svým jednáním se dopustil trestného činu. Následně byl pře-
dán Policii České republiky k přijetí dalších opatření. Touto cestou bych 
proto chtěl oslovit občany města Sezemice, aby při parkování vozidel 
dodržovali pravidla silničního provozu. Městská policie Sezemice se 
bude zaměřovat na parkování v křižovatkách, v zákazech zastavení, na 
veřejných chodnících a stezkách pro cyklisty a neoprávněném záboru 
veřejného prostranství. Pokud se stane, že budete mít v pravé nebo 
levé spodní části předního okna svého vozidla upozornění na neopráv-
něné parkování, bude na místě, abyste se vyvarovali dalšímu postupu 
městské policie a dále se vystavovali případnému fi nančnímu postihu 
uložením pokuty příkazem nebo v krajním případě předáním příslušné-
mu správnímu orgánu k dořešení. Pojďme i touto cestou udělat naše 
město krásnější!       Jaroslav Mohaupt, velitel Městské policie Sezemice

Plán rozvoje města

Pozvánka
na veřejné projednání návrhu Strategického plánu rozvoje města

Vážení občané Sezemic,
dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání návrhu Strategického 
plánu rozvoje města konaného dne 28. 5. 2019 v 17.00 hodin v sále 
sezemické radnice, Husovo nám. 790. Úplné znění návrhu strategic-
kého plánu rozvoje města bude k nahlédnutí na webových stránkách 
www.sezemice.cz od 13. 5. 2019. Děkujeme za Vaši účast.

Petra Nacu, vedoucí projektu

Zveme všechny, nejenom maminky na 

 
v neděli 12. května 

od 17.00 hodin v sále sezemické radnice
Uvidíte a uslyšíte hudební, taneční a recitační vystoupení 

dětí. Těšit se můžete mimo jiné na pěvecký sbor Rolničku 
a taneční skupinu Martiny Ptáčkové! 

Přijďte s námi oslavit svátek maminek.
Barbora Krejčíková za kulturní komisi města Sezemice

KONCERT ke dni matek

Domácí vítězství…
Poslední březnovou sobotu proběhla
v sále sezemického domu soutěž ve 
společenském tanci v rámci amatér-
ské ligy SUT® Sezemický pohár. Ta-
neční klub Přešlap Sezemice repre-
zentoval pár Ivona a Václav Truncovi. 
Ve standardních tancích sice získali 
nepopulární bramborovou medaili 
za 4. místo, ale vše si vynahradili 
vítězstvím v soutěži latinskoameric-
kých tanců.                    Martin Šimek

Srpen 2018:  Lilien Ivanko
Listopad 2018: Valerie Matoušková
Leden 2019:  Adam Skutil, Edvin Dobrkovský, 

Viktorie Svobodová
Únor 2019: Tereza Halbrštátová
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů 
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

taneční klub Přešlap
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Mateřská škola Pohádka
Máme měsíc duben a mateřská škola se vám opět po dvou měsících 
hlásí, aby vás informovala o svých zajímavých akcích.
Na konci měsíce února se ve školce konal tradiční karneval, na který 
se děti každoročně těší. Paní učitelky si pro děti připravily nejrůznější 
soutěže, drobné odměny a společnou pohádku „O červené Karkulce“. 
Paní kuchařky přichystaly občerstvení v podobě jednohubek.
V minulém čísle jsme se zmiňovaly o plánovaném celoškolkovém pro-
jektu s názvem „Co Čech, to muzikant“, který probíhal na přelomu mě-
síce února a března. Děti se prostřednictvím tohoto projektu seznámily 
s hudebními nástroji, starší děti si vyzkoušely zápis do notové osnovy 
(houslový klíč a noty), procvičily si rytmizaci a celkově i sluchovou per-
cepci. V rámci projektu jsme pro děti připravili zajímavé aktivity v po-
době muzikoterapie, návštěvy dětského muzikálu ve VČD Pardubice 
a dokonce vystoupení jednoho z rodičů přímo ve školce. Tatínek před-
stavil dětem své hudební nástroje (klarinet a saxofon) a následně zahrál 
známé písničky a melodie.

Jako každým rokem, tak i letos se naše mateřská škola zúčastnila 
festivalu mateřských škol v Holicích – Holická Mateřinka. V letošním 
roce nás prezentovaly mladší děti ze třídy Sluníček a již nyní víme, že 
postoupily do celorepublikového kola. V květnu pojedou děti se svými 

učitelkami do Nymburka na finále 24. ročníku celostátního festivalu ma-
teřských škol MATEŘINKA.
Koncem března jsme pro děti připravili jarní fotografování se živými ku-
řátky, které bylo velmi zajímavé nejen pro děti, ale i pro paní učitelky 
(děti se tvářily originálně, přirozeně a naprosto úžasně).
V první polovině měsíce dubna bylo naší mateřské škole nabídnuto 
představení od společnosti Ekokom s názvem „O prasátku Arturovi“. 
Jedná se o ekologický projekt, kdy si děti formou hry vyzkouší, jak 
a proč se třídí odpad a zhlédnou výše zmíněnou tematickou pohádku. 
Těsně před velikonočními svátky jsme pro rodiče a jejich děti připravili 
odpolední velikonoční dílny v jednotlivých třídách, kde si každý bude 
moci vyrobit drobné dárečky podle nabízených šablon, různé veliko-
noční dekorace, ozdobit si perníček aj.
V úterý po velikonocích odjíždí děti v posledním ročníku předškolní-
ho vzdělávání na pobyt v přírodě do Hartmanic, kde si prostřednictvím 
animačního programu od agentury Ski Fanatic užijí pobyt na čerstvém 
vzduchu, spoustu zábavy s mladými lidmi a radosti z prožitého.
Mezi další plánované akce mateřské školy patří čarodějnický rej, kera- 
mické workshopy, tvoření pro rodiče a děti, rozloučení předškoláků, 
Den dětí a další.
Zápis do MŠ Pohádka, Sezemice se koná 6. května od 7.00 
do 16.00 hodin a 7. května od 8.00 do 15.00 hodin.

Za mateřskou školu Pohádka Bc. Iveta Prausová

Základní škola
Jarní počasí nás láká k pobytu venku a ve škole se tento čas nese ve 
znamení exkurzí, výletů a zápisu do prvních tříd. My se ale ohlédneme 
za uplynulými měsíci.
V průběhu jarních prázdnin, aby nebyla narušena výuka tělesné vý- 
chovy a činnost školních i externích kroužků a hodin, kdy školní tělo-
cvičnu využívá veřejnost, proběhla nutná rekonstrukce zabezpečova-
cích sítí na oknech a další práce v šatnách u tělocvičen.
Prvňáčci se dozvěděli od Zdravé pětky nové informace o zdravém ži-
votním stylu. Splnili zadané úkoly a odnesli si i malé odměny. V progra-
mu Veselé zoubky si zopakovali pravidla správné péče o zářivý úsměv. 
Velkou radost měli i z dárkové tašky se zubní pastou, kartáčkem na 
zuby, přesýpacími hodinami pro správnou délku čištění zoubků a se 
žvýkačkami. Besedovali s paní Jitkou Vítovou, která jim představila své 

knihy i to, jak knihy vznikají. 2. B se v rámci podpory finanční gramot-
nosti učila, jak zacházet s penězi a samostatně nakupovat. Pokračova-
la akce Technohrátky, která se tentokrát konala v SOU plynárenském 
v Pardubicích. Žáci měli možnost vyzkoušet si prakticky i teoreticky 
zde vyučované obory. Osmáci a deváťáci zhlédli muzikál Airmail, který 
nacvičili žáci ZUŠ z Polabin. Připomněl jim život v období totalitního 
Československa.
Žáky prvního stupně opět potěšilo Soptíkovo lyžovaní. V letošním roce 
se přihlásilo 83 dětí, které celý týden po skončení vyučování odjížděly 
do skiareálu Olešnice v Orlických horách. Třeťáci strávili tři dny v Eko-
centru Paleta v Oucmanicích, kde se seznámili s polozapomenutými 
tradicemi. 
Deváťáci si zpestřili čas, který jim zbýval do přijímacích zkoušek na střed- 
ní školy, pobytem na horách v Dolní Malé Úpě. Věnovali se turistice, 
výletům na běžkách i českému jazyku. Sedmáci a osmáci si užili lyžo-
vání v Peci pod Sněžkou. Vyzkoušeli všechny sjezdovky, které skiareál 
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V tomto čísle jsem si do své rubriky pozvala ženu, která by rozhodně 
neměla uniknout pozornosti všech, kteří se zajímají o dění v Sezemi-
cích a přisloučených obcích. Její dlouholeté působení v komunální 
politice je více než pozoruhodné. Nejen o politice si tedy dnes budu 
povídat s Mgr. HANOU KRÁTKOU.

 Můžeš, prosím, našim čtenářům zmapovat tvoje 
působení v komunální politice Sezemic a jak ses 
k ní dostala?

Matně si vzpomínám, jak Český rozhlas vysílal „A léta běží, vážení…“. 
Teď právě se cítím jako účinkující v tomhle pořadu. Patřím do genera-
ce, pro kterou byl rok 1989 velkým mezníkem. V rodině i mezi přáteli 
jsme o věcech veřejných hodně diskutovali. Můj muž do komunální 
politiky vstoupil první, v roce 1994 už jsme byli oba na kandidátce 
ODS. A od podzimu toho roku jsem (s přestávkou jednoho volební-
ho období) zastupitelkou města Sezemice dodnes. K tomu hned od 
začátku předsedkyně finanční komise, pak 8 let radní a teď znovu 
předsedkyně finančního výboru.

Co obecně soudíš o roli žen v politice?
Ženy do politiky jednoznačně patří. Nejsem žádná velká fe-

ministka, ale žijeme v jednadvacátém století uprostřed Evropy. Ženy 
dnes působí i ve dříve typicky mužských profesích. Hrají fotbal, hokej, 
působí v armádě. Tak proč by neměly mít svou roli i v politice? Z po-
sledních dní máme pěkný příklad na Slovensku. Tak snad už brzy 
bude mít Zuzana Čaputová i svou českou následovnici.

 Působení v komunální politice na tak malém městě 
jako Sezemice, kde se všichni známe, nemusí být 
vždy příjemné. Pocítila jsi někdy negativní vliv tvojí 
pozice zastupitelky, popř. radní?

Vyloženě negativní snad ani ne. Spíš jsou mi někdy nepříjemné de-
magogicky vedené debaty. Každá mince má přeci dvě strany. Z toho 
důvodu se také takových debat neúčastním.

Co na tvoji práci pro město říká rodina?
K práci pro město mě svým způsobem přivedl můj manžel, 

jeho podporu jsem vždycky měla. A děti? To by ses mohla zeptat 
jich. Myslím ale, že částečnou odpovědí je i to, že oba synové kandi-
dovali v posledních volbách do zastupitelstev. Jeden v Sezemicích, 
druhý v Horním Maršově. Takže krátce, podporu jsem vždycky měla 
a mám…

Jsi jednou ze členek skupin pro tvorbu strategického
 plánu pro Sezemice a přisloučené obce na rok  
2019–2024. Zajímá podle tebe naše spoluobčany 
jeho tvorba? A jak moc by se měl „občan“ zajímat 
o dění ve svém městě?

Odpověď na tuhle otázku není úplně jednoduchá. Ne každý si uvědo-
muje význam takového dokumentu. Na druhou stranu by ale každý 
něco chtěl. Jeden super sportoviště, druhý klidné místo na procház-
ku s dětmi, další místo pro volné pobíhání psů. Upravená veřejná pro-
stranství, truhlíky s květinami, dostatek parkovacích míst, omezení 
dopravy, autobusové spojení, kdykoli si vzpomenu… Ne nadarmo se 
říká – Co člověk, to názor. A tohle všechno stojí peníze, hodně peněz.
Oklikou jsem se vlastně dostala k odpovědi na tvou otázku. Ano, 
„občan“ by se měl zajímat o dění ve městě a myslím, že sezemičtí 
občané se většinou svým způsobem i zajímají. Oslovují zastupitele, 
ptají se na to, co je zajímá, a diskutují mezi sebou. Je myslím lhostej-
né, kde se tak děje. Z mého pohledu je důležitá dostatečná a srozu-
mitelná informovanost občanů, a proto jsem ráda, že město již brzy 
„spustí“ nové webové stránky a nový informační systém. Informace 
pro veřejnost budou tak dostupnější, a kdo se bude chtít zajímat, 
bude mít možnost. 

A co Vy? Zajímáte se o dění ve svém městě? Znáte všechny svoje 
zastupitele? Pokud ne, pokusím se vám je postupně představit. 
Velice děkuji Haně, která ochotně a jako první zodpověděla moje 
otázky. V dalším čísle pro vás oslovím dalšího ze zastupitelů. Máte 
nápad na otázky? Chcete se jich na něco zeptat? Napište nám na 
noviny@sezemice.cz. Krásné jarní dny.                 Petra Procházková

Pět otázek Pro…

nabízí, a další zajímavá místa poznali na běžkách. Pěkné ubytování, 
dobré jídlo a nádherné slunečné počasí ještě znásobilo jejich radost 
z pobytu na horách.
Soutěžilo se v uměleckém přednesu v přehlídce Dětská scéna 2019. 
Sedm žáků školy postoupilo do okresního kola. Barbora Šimková 
a Vojtěch Mareš postoupili až do kola krajského. Vojta získal čestné 
uznání poroty. Žáci naší školy uspěli i se svými výtvarnými a literárními 
díly v soutěži nazvané Sezemice před sto lety a dnes. Mladí šachisté 
se představili v Olympiádě dětí a mládeže okresu Pardubice. Nejlépe si 
vedl Miroslav Schejbal, který získal 4. místo. Druhým turnajem pokra-
čovala Liga škol v basketbalu, největší oporou našeho týmu byla Adéla 
Hrdličková.
Školní družina se vypravila do kina na dobrodružný film Ledová se-
zona. Další akce se nesly ve znamení sportu. Děti si užily florbalový 
turnaj, který vyhrála družstva Lego a Sokol. Opět se ukázalo, že florbal 
je sport, který baví chlapce i dívky. Hokejbalový turnaj, který proběhl 
na školním hřišti, pro děti připravili profesionálové z hokejbalového klu-
bu v Pardubicích. A o hudební vystoupení se postaraly dívky ze školní 
družiny jako skupina Lollipopz. Svou hudební show nadchly početné 
publikum a nezapomněly ani na autogramiádu.

Pro více informací a fotografií můžete navštívit www.zssezemice.cz.
Mgr. Olga Doskočilová
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PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA
Slavíci nejen z Madridu,

Slavík, pták, kterého každý zná. Je to především díky vyhlášené pěvecké anketě. Kdo slavíka v přírodě viděl? Asi málokdo. Spíše ho uslyšíme, 
než uvidíme. O tom, že v okolí Sezemic nám hnízdí 3 druhy slavíků, o tom vědí jen ornitologové a velcí přátelé přírody.

Slavík obecný je nejhojnějším druhem slavíka a v tu správnou dobu ho můžeme slyšet 
tzv. tlouct z každého keře. Slavík je veliký asi jako vrabec (délka těla 15–16,5 cm). Tělo 
má hnědé, kostřec a ocas jsou rezavočervené, břicho má šedobéžové a hrdlo je o něco 
světlejší. Nad okem se táhne nevýrazný světlý proužek. Hnízdo mívají dobře ukryté 
na zemi v keřích a snášejí do něho 4 až 6 vajec. Na zimu slavík odlétá do tropické Afriky.

Dalším druhem slavíka je slavík tmavý, který je od obecného špatně odlišitelný. Dají se 
poznat podle zpěvu a ornitologové, kteří kroužkují ptáky, tyto slavíky rozeznávají podle 
délky letek. Zimuje v jihovýchodní Africe.

Nejkrásněji zbarveným a třetím druhem je slavík modráček středoevropský. Popiso-
vat ho nebudu, všechny podstatné barvy vidíte na obrázku. Tento druh hnízdí především 
v porostech rákosu, orobince a ostřic na okrajích rybníků. Na zimu odlétá do severní 
Afriky a Přední a jižní Asie.

Ať už vyrazíte kamkoli v okolí Sezemic, Dražkova, Kladiny, Kolodějí, Lukovny, Počapel, 
Veské, nebo k Labi, Loučné, rybníku Labská, Mlýnskému náhonu, Zmínce atd., zapo-
slouchejte se nebo se pozorně dívejte, třeba některého slavíka spatříte. I oni patří mezi 
klenoty sezemické přírody.                                       Mgr. Jiří Rejl, foto Ing. Michal Pešata

aneb další klenot sezemické přírody

TAK, JAK JSME SI PŘEDSEVZALI, TAK JSME TAKÉ UDĚLALI…
V sobotu 6. dubna 2019 jsme na hřišti TJ Spartak Sezemice přivítali folklorní sou-
bory Dupák a Červeňák. S jejich skvělým programem jsme v Sezemicích přivítali jaro 
a vynesli Moranu.
Tomáš Dohnanský, který je iniciátorem návratu tradic do Sezemic, „objednal“ oprav-
du krásné počasí a s podporou kulturní komise města pod vedením Václava Trunce 
dovedl průvod až k řece Loučná, kam byla Morana vhozena. Krásná procházka pro 
celou rodinu vedla přes „Mlynářku“, která se pomalu, ale jistě mění v plánovaný spor-
tovně relaxační park, a upravené cesty tak byly příjemné jak pro kočárky tak i čtyř-
nohé mazlíčky. Mnozí z účastníků využili krásného počasí a skvělé obsluhy hospody 
Na hřišti a ve slunečném počasí si sobotní odpoledne opravdu užili. 
Přesto, že mohu prohlásit tuto akci za více než úspěšnou, již nyní pro vás plánujeme 
a hledáme vylepšení na příští rok, kdy Moranu „vyneseme“ znovu. 
Pokud se vám návrat tradic do Sezemic líbí, budeme se s vámi těšit na shledanou.
Nezapomeňte 22. 2. 2020 další návrat… MASOPUST. Vaše účast, je důvod pro naši 
práci…                                                                                            Petra Procházková

Zajímavosti kolem nás

Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky. U nás v Sezemi-
cích jsme se do této akce zapojili již po čtvrté. 
Uklízet v sobotu 6. 4. 2019 přišli mladí hasiči, 
hasiči a dobrovolníci. 
Chceme Vás tímto inspirovat k zapojení do úkli-
du kolem vašeho domu, vaší ulice. Úklid nemusí 
probíhat jen při organizovaných akcích, vyjděte 
do ulic a rozhlédněte se.

Jana Lohniská
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POVÍDÁNÍ O BYLINKÁCH A ZDRAVÍ
zdraví v truhlíku…

opět přivezeme ty nejnovější tituly. Pokud byste měli námět na zají-
mavou knihu, která by neměla chybět v naší knihovně, budeme rádi 
za váš tip. Myslete na to, že po jaru přijde léto a s ním dovolená třeba 
s knihou na pláži. 
A kde se ještě můžeme potkat? Jistě nás najdete na tradičním sle-
tu čarodějnic 30. dubna. Městská knihovna se připojí mezi další od- 
polední aktivity připravené pro děti. Pro ty, co se na jaře chtějí zorien-
tovat ve svých emocích, nabízíme 6. května od 17.00 hod. seminář 
s Mgr. Andreou Limberskou. Zábavnou a sebezkušenostní formou 
zkusíme strávit pondělní podvečer na téma Jaro a emoce v nás. 
Přejeme vám krásné jarní dny.

Petra Procházková, Markéta Chroboková

V KNIHOVNĚ
nejen o knihách

Jarní aktivity v knihovně 
Co jsme prožili a co nás čeká?
Již 19. ročník Noci s Andersenem proběhl po dva víkendové večery. 
Děti z druhých tříd prožily nocování mezi knížkami. Nechyběla noční 
stezka skřítka Knihovníčka, čtení pohádek i soutěže, za které byly 
náležitě odměněny. Čtyřicet spokojených a usměvavých dětí opět 
potvrdilo oblíbenost této celosvětové akce. Pro naše nejmenší jsme 
od začátku dubna opět obnovili činnost Klubu Betlémáček, a to kaž- 
dou středu dopoledne od 10.00 do 11.30 hod. Aktivity v něm jsou 
zaměřeny na děti ve věku batolat až po předškoláky. Pro děti a jejich 
doprovod nabízíme kromě společných aktivit a čtení i možnost se 
připojit do projektu Bookstart „S knížkou do života“.
Ať je jaro nebo zima, přírůstky nových beletrií, naučných knih i audio- 
knih jsou stálé. K hrám pro děti i dospělé přibyly dva druhy Mo-
nopolů, velmi oblíbený Twister, pamětní i vědomostní hry i novinky  
Kouzelného čtení. Troufáme si říci, že je opravdu stále z čeho vybí- 
rat a nadále bude. Blíží se totiž největší knižní veletrh, ze kterého vám 

Půjčovací doba knihovny:
po, st, čt: 9.00–17.00

CO BY NEMĚLO NA JAŘE CHYBĚT ZA OKNEM!
O tom, že bylinky dokáží hotové zázraky, se v této rubrice stále pře-
svědčujeme. Jarní únava umí být úmorná, proto si zopakujme bylinky, 
které ji umí „přeprat“.

1. Řeřicha
Nejjarnější, co můžete jíst, je lehce štiplavá řeřicha. Vypěstujete si ji ze 
semínek za pár dní. Vmíchejte ji třeba do tvarohové pomazánky, na- 
mažte na čerstvý křupavý chléb a osolte. Ahoj, jaro!

2. Hladkolistá petržel
Celoročně ji používejte jako naprosto univerzální koření, které zvýrazní 
chuť každého jídla. Díky silnému aroma se hodí do polévek, pod maso 
i do zapečených brambor.

3. Pažitka
Využijete ji do prvních jarních salátů, které dochutí i osvěží. Výborná je 
nasekaná nadrobno společně se šalotkou v tvarohu, žervé nebo másle. 
A zkuste si ji přidat na chléb s ředkvičkami.

4. Bazalka
Bylina, kterou nejčastěji používáme k mozzarelle, výtečně funguje po-
hromadě s krůtím masem nebo sušenými rajčaty. Zkuste ji rozmačkat 
v olivovém oleji a zakápnout citronem (takhle chutná pravá jarní zá- 
livka) nebo si vyrobte domácí bazalkové pesto.

5. Zázvor
Věděli jste, jak jednoduché je vypěstovat si vlastní zázvor? Vezměte od-
denek zázvoru, přes noc jej namočte do vody, ráno zasaďte. Ideální 
je široký mělký květináč, zázvor totiž roste do stran, a teplé místo. Po 
odříznutí kousku zázvoru zahrňte místo znovu hlínou, znovu doroste.

6. Tymián
Nenáročná celoročně zelená bylina funguje jako čistič organismu: Zba-
vuje jej mikrobů a malých parazitů. Kromě toho udělá z každého masa 

voňavý poklad: Vložte před pečením kousek tymiánu do pstruha, pod 
králíka nebo klidně i pod jarní kuře.

7. Citronová tráva
Milujete asijskou kuchyni? Pak potřebujete mít po ruce dostatek citro-
nové trávy, mimochodem skvělé i na čistící, velmi chutný čaj. Sazenici 
koupíte v zahradnictví, zasadíte ji do vzdušné zeminy – a je hotovo. 
Množí se dělením cibulek.

8. Šalvěj
Detoxikační čaje, čaje pro dobrý spánek nebo koření k divočině. Také 
koupele, úleva při bolestech zubů nebo potížích s trávením. Šalvěj pro-
čišťuje krev i játra a odstraňuje nadýmání. Pomáhá při křečích, záně- 
tech a zabraňuje záchvatům mrtvice. Kouzelná a krásná květina.

Zdroj informací: zeny.cz



Sezemický fotbal slaví 100 let
První zmínky o holdování fotbalu v Sezemicích spadají do období před I. světovou 

válkou. Hrálo se na improvizovaně upravených hřištích, nejčastěji u silnice před sto-
dolami Na Obickách (dnes Mezi Mosty). Zmíněné období charakterizoval v letech 
pozdějších sezemický učitel a sportovec Jaroslav Panáček následovně: „Mnoho pro-
tivenství museli snášeti hráči, zejména od starších občanů města, vážných a usedlých 
sousedů, kteří se kabonili nad spouští, jaká se uhnízdila u hranic města.“ To však 
neodradilo snahu mladých příznivců fotbalu založit svůj sportovní oddíl. Jejich úsilí 
a naději založit vlastní sportovní klub již v roce 1913 však zmařila I. světová válka. 
Sezemičtí příznivci fotbalu o sobě dali znovu vědět krátce po skončení války. K zalo-
žení Sportovního klubu SK Sezemice, v němž hrál hlavní roli fotbal, došlo již v dubnu 
1919. Zakládajícími členy byli fotbaloví nadšenci Karel Kopecký, Antonín Slavík, 
František Láznický, Karel Šíba, Eda Slavík, Bedřich Novák, Jan Slavík, Josef Zahálka, 
Josef Hybský, Josef Jedlička, František Prokeš a Jan Chvojka. Posledně jmenovaný byl 
zvolen prvním předsedou nově ustaveného klubu. Přes velké finanční potíže klubu  
se podařilo již 1. května 1919 zaplatit sto korun jako zálohu na první kopačky. 

Dne 18. května 1919 byl SK Sezemice přijat do Východočeské župy fotbalové (VŽF) 
a již následující týden, 26. května 1919, vyjel koňský povoz pana Christena se seze-
mickými fotbalisty do Holic k jejich prvnímu fotbalovému zápasu s SK Holice. Přes-
tože mladí sezemičtí fotbalisté v sestavě J. Půlpit, J. Jedlička, F. Láznický, A. Slavík, 
bratři Sedlaříkové, bratři Slavíkové, B. Novák, J. Zahálka a J. Richter vedli v prvním 
poločase 2:1, nakonec odešli poraženi skórem 12:2. Vysoká prohra v prvním utká-
ní hráče neodradila a o jejich následném výkonnostním vzestupu svědčí i výsledek  
se stejným soupeřem o dva roky později 2:2. 

Všechny fotbalové zápasy se až do roku 1920 hrály na hřištích soupeřů. V tomto 
roce se podařilo na pronajatém poli za stodolami Na Obickách vybudovat v Seze-
micích fotbalové hřiště. Od té doby mohli sezemičtí fotbalisté hrát i v domácím pro-
středí před vlastními fanoušky. Rok od svého založení měl SK Sezemice na pět desítek 
aktivních členů, pět desítek přispívajících, tři desítky členek a dvě desítky dorostenců. 
V roce 1920 sehráli sezemičtí fotbalisté, nováčkové fotbalové župy, 27 zápasů s cel-
kovým skóre ve prospěch SK Sezemice 88:57. Jejich soupeři byly kluby SK Střebeš 
(dnes Třebeš), Studentská XI Pardubice, SK Hradec Králové jun., SK Slovan Fami-
lie (dnes Slovany), SK Úředníci Petrolka Pardubice, SK Choceň, SK Třebechovice,  
SK Čechie Hradec Králové a SK Sparta Pardubice.

Nový rok 1921 zahájil SK Sezemice zápasem se svým rivalem SK Holice se slibným 
výsledkem 2:2. I přes dobrý vstup do nového roku se rok 1921 stal pro klub kritickým 
a hrozilo jeho zrušení. Rok následující dal za pravdu všem, kteří bojovali o záchra-
nu klubu, v historii klubu byl rok 1922 jedním z nejúspěšnějších. Z 28 fotbalových 
zápasů sehrál 17 vítězných, 5 nerozhodných a 6 prohraných. Porazil SK Přelouč 3:2, 
SK Heřmanův Městec 3:0, Slovan Pardubice 5:2, Slatiňany 6:0 a řadu dalších favori-
zovaných mužstev. Ve stejném roce vyhrálo mužstvo SK Sezemice ve složení Nebeský, 
J. Slavík, F. Zahálka, Hrubý, Novák, A. Slavík, Richter, Sandhaus (otec herce VČD 
Pardubice Milana a ochotnického herce J. K. Tyl Sezemice Josefa), E. Slavík, Hyksa, 
Havránek soutěž o Stříbrný pohár VŽF, když nejprve porazilo favorizovaný celek  
SK Pardubice na jeho hřišti 3:2, v semifinále zdolalo SK Svítkov 3:1 a ve finále SK 
Nemošice 6:1. Mužstvo SK Sezemice se domů vrátilo s velkým stříbrným pohárem, 
byl to úspěch, na který se ještě dlouho vzpomínalo. 

Prvních pět let sportovního klubu uběhlo se střídavými úspěchy i neúspěchy, s neu-
stálým sháněním tolik potřebných finančních prostředků. V srpnu 1924 oslavil SK Se-
zemice pět let trvání klubu sportovní slavností, jejímž vyvrcholením byl zápas s praž-
ským mužstvem AFK Union Žižkov, ve kterém SK Sezemice zvítězil v poměru 6:2. 
Ve stejném roce se vypravilo sezemické mužstvo na Slovensko, na svůj nejvzdálenější 
zájezd v dosavadní historii klubu. Zde sehrálo zápas s SK Žilina a přes porážku 3:1 
na zájezd i vřelé přijetí na Slovensku všichni rádi vzpomínali. Období druhé poloviny 
dvacátých a počátku třicátých let spojených s hospodářskou krizí bylo pro sezemický 
fotbal již méně úspěšné, probíhající v obavách o existenci klubu. Až sezona 1934 
–1935 znamenala pro sezemický fotbal splnění snu. SK Sezemice vyhrál pardubické 
oddělení I. B třídy před AFK Přelouč a postoupil s Novo Chrudim do I. A třídy VŽF. 
V této sezoně se SK Sezemice mohl pochlubit například vítězstvími nad Slovanem 
Pardubice 3:2 a 3:0, nad Novo Pardubice 7:0 a 3:1 a nad Ústí nad Orlicí 3:2 a 10:2! 

Za neúspěšný lze označit rok 1937, který byl i rokem návratu do I. B třídy. V tomto 
roce utrpěl SK Sezemice i nejvyšší porážku 15:0 od AFK Pardubice. Avšak o dva roky 
později se SK Sezemice opět vrátil do I. A třídy. Mužstvo v širším složení Krejčík, Horák, 
J. Novák, Mareš, Štancl, Štegl, E. Novák, M. Zahálka, Kalvoda, Říha, bratři Kamenič-
tí, Bělský, Schejbal a Hyksa poráželo i ty nejsilnější soupeře, jakými byly AFK Přelouč 

Mužstvo SK Sezemice se členy výboru v roce 1928

Sezemická jedenáctka u kabiny v roce 1934

Sezemická jedenáctka v roce 1939

Sezemičtí fotbalisté ve 40. letech 20. století

Vítězové Krajského přeboru v roce 1953



Sezemický fotbal slaví 100 let (4:2), AFK Chrudim (3:2), Novo Chrudim (4:3), Čáslav (4:0 a 3:1), Svítkov (2:1), Slo-
van Pardubice (5:2 a 2:0), Slavoj Pardubice (5:4) a Sparta Kutná Hora (5:0). Násled-
ně zaznamenávalo mužstvo střídání úspěchů s neúspěchy. Mistrovské zápasy v sezoně 
1940–1941 odsoudily SK Sezemice znovu k sestupu do I. B třídy a v roce 1942 mužstvo 
opět postoupilo do I. A třídy. V souvislosti s reorganizací a sjednocováním tělovýcho-
vy a sportu v poválečném Československu hráli od počátku padesátých let sezemičtí 
fotbalisté pod klubovým označením DSO (Dobrovolná sportovní organizace) Spar-
tak Sezemice a od roku 1957 jako TJ (Tělovýchovná jednota) Spartak Sezemice. 

Mezi velké úspěchy v dějinách sezemického fotbalu patří vítězství v Krajském pře-
boru v roce 1953, vítězství Krajského poháru na počátku 70. let, ale i postup A-muž-
stva Spartaku Sezemice do Krajského přeboru na počátku 80. let minulého století.

Smutným dnem byl pro sezemický fotbal 4. červen roku 2000, kdy v nočních ho-
dinách vznikl na sportovním hřišti TJ Spartak Sezemice požár. Shořel dřevěný objekt 
za kabinami a ohni padl za oběť archiv, míče, dresy i inventář. Tolik ze starší historie 
sezemického fotbalu.

Fotbalisty, které můžete vidět na uvedených fotografiích, a ještě mnoho dalších 
sezemických borců, trenérů a fotbalových funkcionářů, si připomeneme na malé fot-
balové výstavce, kterou budete moci zhlédnout letos v červnu na hřišti TJ Spartak 
Sezemice.

V SK Sezemice a dnes v TJ Spartak Sezemice se pěstovaly a pěstují i další sporty. 
V průběhu své existence vykazovali členové klubu i společenskou a kulturní činnost, 
zahrnující hraní ochotnického divadla, organizování masopustních průvodů masek 
a tradiční Sezemické pouťové lávky, pořádání šibřinek, plesů apod. 

Nelze nepřipomenout ty členy SK Sezemice, kteří byli za II. světové války pro svoji 
protifašistickou odbojovou činnost umučeni nebo popraveni. Mezi sportovci SK 
Sezemice, kteří v boji s fašistickými okupanty zaplatili daň nejvyšší, byli Bohumil 
Horák, Bedřich Schejbal, Arnošt Štegl, Josef Horák, Oldřich Rozinek a brigádní 
generál František Horáček. V roce 1945 jim byl odhalen pomník, který donedávna 
stál za sportovní plochou fotbalového hřiště. V loňském roce uctilo město Sezemice 
jejich památku, pomník byl zcela zrekonstruován a slavnostně znovu odhalen na 
novém místě na sportovním hřišti.

Organizovaná tělovýchova byla v Sezemicích v minulosti provozována vedle SK Se-
zemice také v Tělocvičné jednotě Sokol, v Dělnické tělocvičné jednotě a v Tělocvičné 
jednotě československé Orel. Dnes mají sezemičtí sportovci vedle řady sportovišť 
i tělocvičnu při základní škole, uvedenou do provozu před 45 lety. Pokračovatelem 
historických tradic sokolské jednoty je odbor Sport pro všechny (SPV), pod jehož 
patronací probíhají pestrá cvičení pro cvičence všech věkových kategorií. Své malé 
jubileum, 155. výročí, slaví také sezemická tělovýchova, neboť v roce 1864 byla zalo-
žena Tělocvičná jednota Sokol Sezemice. 

Hráči a příznivci fotbalu v Sezemicích oslavují v letošním roce stoleté jubileum. 
Fotbal se tedy hraje v Sezemicích bez přerušení již celých sto let od doby založení fot-
balového klubu SK Sezemice. V současné době mají fotbalisté k dispozici fotbalový 
areál se šatnami, sociálním a pohostinským zařízením. Fotbalový A-tým TJ Spartak 
Sezemice hraje v soutěži „Pernštejn okresní přebor – Pardubice“ a v sezoně 2018 
–2019 je mezi 14 mužstvy ve středu tabulky. Družstvo mladších žáků hraje ve skupině 
„Pardubice – okresní přebor mladší žáci U13 – Holicko“ a je v této sezoně mezi osmi 
účastníky skupiny zatím na čtvrtém místě. Mládežnický fotbal v Sezemicích má ještě 
družstva přípravek ve skupinách „Okresní přebor starších přípravek U11 – Holicko“ 
(do věku 11 let) a „Okresní přebor mladších přípravek U9 – Holicko“ (do věku 9 let). 
Vedle výše uvedených družstev má fotbalový oddíl pro nejmenší fotbalové nadšence 
fotbalovou MŠ a fotbalové jesličky. 

Za to, že se fotbal v Sezemicích hraje již 100 let, patří dík trenérům a funkcionářům 
všech mužstev, od těch nejmenších až po ty dříve narozené, a celému týmu těch, kteří 
sezemickému fotbalu a rozvoji mladých sportovců v minulosti věnovali a i dnes věnují 
svůj volný čas. Při oslavách 100. výročí fotbalu v Sezemicích nelze, vedle již dříve zmí-
něných zakládajících členů, nevzpomenout MUDr. Arnošta France (*1895–†1961) 
z SK Sezemice, který byl ve 40. letech minulého století předsedou Východočeské  
župy fotbalové, Oldřicha Ševčíka (*1925–†2004), který byl dlouholetým funkcioná-
řem a duší sezemického fotbalu po několik desetiletí, fotbalisty, trenéry a fotbalové 
funkcionáře Miloslava Zahálku (*1910–†1973), Jaroslava Panáčka (*1908–†1992), 
Jaroslava Balcara (*1914–†2009), Ladislava Kubizňáka (*1933–†2001), Ladislava 
Hrona, Václava Papíka, Zdeňka Levinského, starostu Sezemic Martina Staňka a v ne-
poslední řadě Josefa Kutílka, který se dnes po dlouhé a úspěšné fotbalové a trenérské 
kariéře plně věnuje správcování a zvelebování celého areálu Spartaku. Poděkování 
patří i všem nejmenovaným nadšencům, kteří se v různých dobách zasloužili o roz-
květ sezemického fotbalu a výchovu mladých sportovců.

Popřejme sezemickému sportu, a fotbalu zvlášť, mnoho úspěchů, hodně nadšenců 
z řad mladých sportovců a také hodně fanoušků.                         M. Balcar, L. Kubizňák

Sezemičtí fotbalisté v 60. letech 20. století

Vítězové Krajského poháru z počátku 70. let 20. století 

Sezemická jedenáctka v roce 1975

Sezemická jedenáctka z konce 70. let 20. století

Sezemická jedenáctka, jaro 2007



Poštovní úřad v domě čp. 10 s poštovním autobusem L&K HOS  
po roce 1908

Nakládání balíkových zásilek z okna c. k. poštovního úřadu v domě  
čp. 10 za I. světové války – přepravu poštovních zásilek obstarával 
sezemický povozník Josef Killer

Dům čp. 26, ve kterém byl poštovní úřad ve třicátých letech  
dvacátého století

„Postamt – Poštovní úřad“ v čp. 114 za protektorátu ve čtyřicátých letech 
dvacátého století

�

Sezemická pošta slaví 150. výročí založení
(dokončení z čísla 1/2019)

Budovy sezemické pošty, přeprava a doručování zásilek
Při svém založení byl c. k. poštovní úřad v Sezemicích v čp. 7 v dnešní ulici Čes-

kých bratří. V roce 1874 úřad přesídlil do čp. 100 v dnešní Masarykově ulici. Po roce 
1907 byl z domu čp. 100, později zvaném „stará pošta“, přemístěn opět do domu čp. 7
a poté do domu čp. 10 v dnešní ulici Českých bratří. V období třicátých let dvacátého 
století byla pošta i v domě čp. 26 na dnešním Tyršově náměstí. Následně se poštovní 
úřad přestěhoval do budovy čp. 114 v dnešní Smetanově ulici, kde sídlí Pošta Seze-
mice i v dnešní době. Jen nakrátko, při rekonstrukci budovy čp. 114 v roce 2005, byla 
pošta přechodně umístěna v budově staré radnice v čp. 48 na Husově náměstí.

Do roku 1908 byly poštovní zásilky doručovány poštovními zřízenci, jejichž nejčas-
tějším přepravním prostředkem byly nohy, méně často kolo, případně koňský povoz 
do vzdálených lokalit. Před rokem 1908 jezdívala jízdní pošta z Pardubic do Sezemic 
a Holic třikrát denně.

V roce 1908 byla slavnostně zahájena doprava na první státní automobilové trati 
Pardubice – Sezemice – Holice, zřízená Ředitelstvím pošt a telegrafů v Čechách za 
účelem dopravy poštovních zásilek a cestujících. Jednalo se o jednu ze dvou auto- 
busových tratí (druhá vedla z Pardubic do Bohdanče), které se pyšnily prvenstvím 
veřejné státní autobusové dopravy na území celého Rakouska-Uherska. Historicky 
první dva autobusy vyrazily do Sezemic za velké slávy 13. května 1908 v 8 hodin 
ráno od bývalého nádraží v Pardubicích. Od té doby jezdily autobusy typu L&K HOS 
z dílen české továrny Laurin a Klement v Mladé Boleslavi pravidelně podle jízdního 
řádu oběma směry pětkrát denně.

Autobusy L&K HOS měly kovová kola s plnými gumovými obručemi. Byly vybave-
ny čtyřválcovým benzinovým motorem o výkonu 24 koňských sil s řetězovým poho-
nem na zadní kola. Spotřeba při rychlosti 26 km/h byla 62 litrů benzinu na 100 km. 
Řidič autobusu seděl venku, chráněn pouze předním sklem, a za špatného počasí 
mohl rozvinout plátěnou stříšku. Za jízdy nesměl mluvit a musel dodržovat maxi- 
mální povolenou rychlost 28 km/h v  obci a  15 km/h za  tmy. V  případě potřeby 
mohl řidič navázat spojení s poštovním úřadem pomocí telefonního přístroje, který 
bylo možné připojit na telefonní vedení bambusovou tyčí kdekoliv podél trasy. 

Za I. světové války byla státní autobusová dopra-
va zrušena a přepravu poštovních zásilek obstarával 
sezemický rolník a povozník Josef Killer s prkenným 
vozem s plachtou taženým koněm. Po šestileté válečné 
odmlce zahájila autobusová doprava opět provoz dne 
2. srpna 1920, ale to již s modernějšími autobusy.

�

Dům čp. 7, ve kterém byl 1. 2. 1869 zřízen  
c. k. poštovní úřad

Dům čp. 100, ve kterém byl  
c. k. poštovní úřad v letech 1874–1907



Zaměstnanci c. k. poštovního úřadu a sezemické pošty
Dne 27. července 1868 vypsalo Poštovní ředitelství v Praze místo 

poštmistra v Sezemicích s ročním služným 100 zl. a paušálem 200 zl. 
Prvním poštmistrem v Sezemicích se od 1. 2. 1869 stal Václav Pánek 
(v  čp. 7). Od  roku 1874 vykonával službu poštmistra Jan Balcar  
(v čp. 100), kterého po 33 letech vystřídal v roce 1907 Dalibor Hladík. 
Po  Daliboru Hladíkovi nastoupil do  funkce poštmistra v  roce 1912 
Josef Římek (v  čp. 10) a od  roku 1919 do  roku 1925 poštmistroval 
Ferdinand Písecký. V období třicátých let vykonával funkci poštmistra 
Jan Jelínek (v čp. 26). Od těch dob se na poště v Sezemicích vystří-
dala řada úřednic, úředníků a vedoucích poštovního úřadu. Z  těch, 
kteří v posledních desetiletích dlouhodobě působili coby vedoucí se-
zemické pošty (v čp. 114), zůstali mnohým z vás jistě v paměti napří-
klad Ludvík Cejp, Anna Machačová, Marcela Matúšů, Jitka Prausová 
a Vendula Popilková.

V dnešní době pracují na Poště Sezemice tři pracovnice. Vedoucí 
pošty je Magda Horková a na univerzálních přepážkách se vídáme 
s Eliškou Vrátilovou a Ivetou Svobodovou. Posledně jmenovaná pra-
cuje na sezemické poště již pětadvacet let.

Prvním listonošem – poštovním zřízencem v Sezemicích byl Josef 
Kerhart z čp. 52. Před více než sto lety pro poštu do obcí docházeli 
zpravidla obecní sluhové, ovšem ne každý den. Listonošů se v historii 
sezemické pošty vystřídala celá řada, připomeňme si alespoň některé 
z nich. 

Oblíbenými listonoši z doby ne tak vzdálené, kteří nám v Sezemi-
cích a okolních vesnicích po dlouhou řadu let roznášeli a rozváželi 
psaníčka, byli například Alois Valenta, Stanislav Plecháček, Václav 
Bek, Miloš a  Libuše Voženílkovi, Ivona Brandyská, Zděna Karlová 
a Marie Pospíšilová. 

Listonošem-legendou z  posledních desetiletí byl Miloš Voženílek, 
který vykonával práci listonoše úctyhodných pětatřicet let. Sluší se 
připomenout, že Libuše Voženílková doručovala poštu ze Sezemic 
do okolních obcí po dobu pětadvaceti let. V dnešní době nám rozná-
šejí poštovní zásilky zaměstnanci Pošty dodejny II Pardubice.

Stará radnice čp. 48, ve které byla pošta v roce 2005

Dům čp. 114, dnešní sídlo Pošty Sezemice

Roznášení pošty v Sezemicích před sto lety Miloš Voženílek coby přespolní listonoš

Sezemičtí listonoši a sezemické listonošky 
vykonávající své povolání po dlouhou  
řadu let:  
Stanislav Plecháček, Libuše Voženílková,  
Zděna Karlová a nejdéle sloužící  
Miloš Voženílek

Pracovnice  
Pošty Sezemice  

Eliška Vrátilová,  
Iveta Svobodová  

a Magda Horková 
v úřadovně  

v Sezemicích

Poštmistr 
Josef Římek 
s úřednicí  
Marií Sezemskou 
a s poštovními 
zřízenci  
Josefem 
Novákem, 
Josefem 
Kerhartem 
a Aloisem 
Štanclem  
za I. světové 
války



Sezemická pošta a exotické kraje
Přeprava listovních zásilek v  průběhu stopadesátileté existence 

sezemické pošty je zdokumentována nesčetnými dopisy a pohledni- 
cemi posílanými z nejvzdálenějších míst na světě do Sezemic a díky 
internetovému obchodu i listovními zásilkami posílanými ze Sezemic 
do nejvzdálenějších koutů světa před mnoha lety. Některé z nich se 
podařilo zakoupit v zámoří a získat je zpět do Sezemic.

Nesporným propagátorem sezemického poštovnictví v blízké i vzdá- 
lené cizině byl sezemický rodák, majitel obchodu v domě čp. 141, 
Karel Balcar. Jeho koníčkem byla filatelie. Sbíral známky z  celého 
světa a  díky jeho zálibě odcházely za Rakouska-Uherska a  pozdě-
ji Československa z poštovního úřadu v Sezemicích dopisy do nej- 
exotičtějších zemí světa, aby následně přicházely na poštovní úřad 
v Sezemicích poštovní zásilky z dalekých zemí. Na ukázku některé 
z exotických listovních zásilek, které sezemická pošta odesílala nebo 
doručovala. Sezemice → Port Moresby v Papui Nové Guinei v tichomořské Melanésii, 

vzdálenost vzdušnou čarou 13 690 km

Ze sezemické pošty do světa

Sezemice → Manila na Filipínách, rok 1909, vzdálenost vzdušnou čarou 9 820 km

Gabon → Sezemice, rok 1913, vzdálenost vzdušnou čarou 5 560 km

Curicó v Chile → Sezemice, rok 1914, vzdálenost vzdušnou čarou 12 730 km

Ze světa na sezemickou poštu
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Hoffman P.: Poštovní autobusy I. a II. díl, VDL, 2010 a 2013

Autor děkuje současným i bývalým zaměstnancům pošty a jejich 
příbuzným za pomoc při shánění informací a za zapůjčení někte-
rých fotografií. M. Balcar

Nouméa v Nové Kaledonii → Sezemice, rok 1913, vzdálenost vzdušnou čarou 16 020 km

Nelson na Novém Zélandu → Sezemice, rok 1914, vzdálenost vzdušnou čarou 18 040 km

Před poštou čp. 114, doprava poštovních zásilek v roce 2019

Sezemické poště a jejím zaměstnancům přejeme ještě mnoho úspěšných let

Port Louis na ostrově Mauricius → Sezemice, rok 1948,  
vzdálenost vzdušnou čarou 8 820 km
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
kostel Nejsvětější Trojice

V pátek 24. května můžete opět prožít klidnou atmosféru 
sezemických památek. Naši předci v nich hledali a nalézali 
pocit bezpečí i setkání s něčím, co je přesahuje.
Od 16.30 hodin vás přivítáme v kapli svatého Josefa v Zá-
mostí, v kapli Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova a také 
v dřevěné zvonici u kostela. Od 18.00 hodin bude ve far-
ním kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá, na kte-
rou naváže další program. V letošním roce se v návaznosti 
na národní motto Noci kostelů zaměříme na vývoj liturgic-
kých zpěvů od žalmů až po hudbu 20. století. Chtěli bychom 
vám nabídnout prostor k zastavení se a ztišení prostřednic-
tvím programu nebo individuální prohlídky kostela.
Budeme rádi, když se uvedená místa znovu stanou místem 
našeho společného setkání. Podrobnosti najdete na plaká-
tech a také na webových stránkách www.nockostelu.cz.

Za farnost Sezemice Pavla Marešová a Barbora Scholleová

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY:
16.30–18.30 – Kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova
16.30–18.30 – Kaple sv. Josefa v Zámostí
16.30–17.45 a 18.45–20.45 – Zvonice u kostela

HLAVNÍ PROGRAM: 18.00 – Mše svatá
18.45 –  Vstupní slovo | vývoj duchovních zpěvů od žalmů 

po tvorbu 20. století (s praktickými ukázkami); 
individuální prohlídka kostela

Město Sezemice se po roce stalo opět součástí velkého meziná-
rodního festivalu Pardubické hudební jaro. První dubnovou ne-
děli proběhl v kostele Nejsvětější trojice koncert v podání praž-
ské Muziky Bohemiky pod vedením pana Křička. Díky tomuto 
skvostnému koncertu si přítomní diváci mohli vyslechnout pásmo 
velikonočních pašijí a koled.

Majka Schillerová, radní města Sezemice; foto: Miloš Kolesár

6. 4. 2019 se v Holicích uskutečnil pořad muziká-
lových melodií. Hlavní slovo měla místní dechová 
hudba se sólovými zpěváky.

Hluboká Orba byla oslovena, zda by 
mohla nacvičit sbory k některým pís-
ním. Samozřejmě, že jsme neřekli ne. 
Z plných hrdel jsme doprovodili zpě-
vačku v songu Teď královnou jsem 
já, vokály jsme přidali k Rokenrolu 
pro Beethovena z filmu Šakalí léta, 
ale nejvíce jsme si užili píseň Mamma 
mia, ve které jsme vystřihli i tanec.
Požadavek na oblečení nás zpočátku 
trochu zaskočil, ale nakonec dámy 
našly černé dlouhé róby a naši chlapi 
si půjčili motýlky.
A název tohoto komorního tělesa? 
Vokalisté sboru Hluboká Orba!

Srdečně zveme příznivce našeho 
sboru i všechny zájemce na spo-
lečný koncert se sborem KEEP 
SMILING GOSPEL, který se koná 
4. 5. 2019 od 18.00 hod. v Kostele 
Nejsvětější Trojice v Sezemicích. 

Václav Trunec

S DECHNOUna muzikál
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Sport

Sportovně střelecký klub Sezemice
V půli února jsme se zúčastnili v Poděbradech dvoudenních závodů 
„VC Středočeského kraje“. Sjelo se sem velké množství závodníků 
z celé republiky. V pistolové disciplíně si skvěle vedl začínající pistolář 
S. Špaček. Svým výborným výkonem si vystřílel 5. místo a překvapil ne-
jen sám sebe, ale i o hodně zkušenější soupeře. V puškové disciplíně
se děvčata A. Zrůstová s N. Lickovou utkala se špičkou ženské a ju-
niorské reprezentace. Přesná střelba A. Zrůstovou vynesla na 2. místo 
ve výsledkové tabulce. N. Licková skončila devatenáctá a v juniorech 
J. Puhlovský obsadil dvanácté místo. S tvrdou konkurencí se statečně 
poprali i naši mladí ležačkáři: M. Brett, F. Jozíf, M. Kohout, K. Hrubešo-
vá, M. Müllerová a M. Svobodová. Konec února nás zastihl v Kolíně, 
kde se pořádají závody v netradičním prostředí, a to v krytu civilní obrany.
Hned v sobotu 2. 3. 2019 se na plzeňské střelnici pořádalo v pořadí 
první „Mistrovství ČR 2019 – vzduchové zbraně MIX“ Tento závod 
byl zajímavý tím, že v něm nezávodí jednotlivci, ale smíšená dvoučlenná 
družstva. Družstvo N. Licková – J. Novák obsadilo 9. příčku. Druž-
stvo A. Zrůstová – J. Puhlovský šlo do fi nálového rozstřelu ze čtvrtého 
místa. Ve fi nále se prostříleli na 3. místo a sezemický klub tak získal 
dvě stříbrné medaile. V pořadí druhé „Mistrovství ČR 2019 – vzdu-
chové zbraně“ se konalo 9.–10. 3. 2019. První den byly na programu 
pistolové disciplíny a mohli jsme se radovat. V mladších dorostencích 
opět zabodoval S. Špaček a s přehledem si vystřílel slušné 5. místo. 
Ve starších dorostenkách si také L. Vyhnálková zajistila 5. příčku a tak 
si oba dva domů odváželi pěkné poháry a věcné ceny. L. Marková 
se na palebné čáře vysloveně trápila a umístila se až na jedenáctém 
a J. Janků na čtrnáctém místě. Druhý den závodili puškaři. Ve starších 
dorostenkách si A. Zrůstová vystřílela senzační 1. místo. Obhájila tak 
loňské prvenství a opět jí byl udělen titul „Mistr republiky 2019“ se 
zlatou medailí za 1. místo. Úspěch jsme zaznamenali i v družstvu. Naše 
děvčata (Zrůstová, Tmejová, Licková) si vystoupila na 2 stupínek vítězů 
a na krku jim zacinkaly stříbrné medaile. Nesmíme opomenout ani další 

závodníky našeho klubu: J. Puhlovský (11. místo), J. Novák (14. místo), 
K. Procházková (12. místo). 
Na domovské půdě řádil 16.–17. 3. 2019 „Sezemický Mamlas“. Ten-
to storaný pistolový a puškový závod má po všech stránkách dobrou 
úroveň. Zmíníme se alespoň o družstvech. První místo si vystřílelo druž-
stvo pistolářů (Kamenický, Kišáková, Patera) a puškařů (Novák, Puh-
lovský, Zrůstová). Druhé místo získali také puškaři (Procházková, Lic-
ková, Materna). V Týništi jsme úspěšně ukončili střeleckou ligu Královo-
hradeckého a Pardubického kraje. Mnohá ocenění jsme pobrali i v po-
sledním kole v Chrasti. Velkou radost nám udělalo družstvo puškařů, 
které s velkým bodovým náskokem zvítězilo, a už potřetí si odváželo 
hlavní cenu – putovní pohár. 
Vzduchovkovou sezonu končíme 30. 3. 2019 v pořadí již třetím „Mist-
rovstvím ČR mládeže VzPu 30 ran vleže“. Naši nejmladší střelci to 
rozhodně neměli lehké. Věděli, že je čekají silní soupeři, a nevýhodou 
bylo střelecké prostředí – elektronické terče, které u nás nemáme. Děti 
do toho daly všechno a trenér mohl být s jejich výkony spokojený. Nej-
lépe si vedla K. Hrubešová, která si vystřílela osmým místem postup do 
fi nále. V něm si polepšila a vybojovala 7. místo. V družstvech jsme získali 
9. místo z 34. družstev.                   L. Čiháková, ČSS, z.s. SSK Sezemice



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

• rekonstrukce bytových jader a koupelen •

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

INSTATOP CZ s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
Tomáš Kotík, tel. 605 585 226, e-mail: kotik@instatop.eu, www.instatop.eu
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

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

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

  Hřbitovní doplňky, keramické fotogra� e
   Konzultace zdarma
  Žádné hromadné nábory
  Volejte, přijedeme individuálně 

za vámi zdarma

Kamenictví Raška je členem Společenstva kamenosochařů a Svazu kameníků ČR

BAZAR ČASY
Časy 28, tel.: 775 659 576

nabízíme:
použitý i nový nábytek, bytové doplňky, kola, 

sportovní potřeby, sklo, porcelán a mnohé jiné

www.bazarcasy.cz

Během odpoledne bude sehráno 
několik exhibičních utkání 
a vystoupí cvičenci TJ.

Oslavy budou zakončeny
večerní zábavou.

100 let založení FOTBALU
&

155 let založení SOKOLA

SPARTAK SEZEMICE
Vás zve v sobotu 22. června 2019 na

OSLAVYUž v příštím čísle SEZEMICKÝCH NOVIN
můžete mít na tomto místě i váš inzerát

CENÍK A FORMÁTY INZERCE (ceny jsou uvedeny včetně DPH):

formát  A4 na výšku 3 700 Kč

formát  A5 na šířku 2 200 Kč

formát  A6 na výšku 950 Kč

formát  92,5 x 40 mm na šířku 350 Kč

formát  92,5 x 80 mm na šířku 550 Kč
dvouřádková inzerce (max. 20 slov) 
nekomerčního charakteru 100 Kč

Podrobné informace:  p. Monika Liduchová, tel.: 724 035 690
e-mail: monika.liduchova@sezemice.cz


