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Sezemický masopust 2022

Sezemický

MASOPUST 2022

Letošní Masopust je za námi a my musíme říci především
díky, díky a ještě jednou díky. Všichni jste byli úžasní a my
jsme pyšní, že se nám podařilo tuto tradici obnovit a že se
stává nedílnou součástí kultury v Sezemicích. Především iniciátor obnovy a hlavní organizátor Tomáš Dohnanský si zaslouží poděkování a pochvalu za bezvadně zvládnutou akci.
Ještě před tím, než průvod vyrazí do ulic, je totiž třeba zařídit
velkou spoustu věcí, a tak Tomáš svolal první schůzku pořadatelů už v loňském roce. Neměli jsme tušení, zda situace
dovolí akci uskutečnit, přesto jsme se pustili do práce a věřili
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ve zdárný konec. Díky všem spolkům i jednotlivcům, kteří se
zapojili, a obrovské díky všem hospodyňkám a hospodářům,
kteří Masopust pozvali dál a velice štědře ho pohostili. V neposlední řadě děkujeme také panu starostovi Martinu Staňkovi, který na celý den předal vládu nad městem Lauferovi
a umožnil tak téměř padesáti maskám průvodem projít Sezemice. Věříme, že jste si sobotní den užili spolu s námi, že nám
zachováte přízeň a třeba se k nám příští rok i přidáte. Všichni
jste srdečně zváni.
Petra Procházková, foto Steve Švestka

Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás pozdravit poprvé v letošním roce a věřím, že jste do
tohoto roku vykročili všichni tou správnou nohou.
Pandemie, která nás v předchozích dvou letech nepříjemně zasáhla, už
snad pomalu ustupuje, i když si myslím, že tu s námi v nějaké, snad ne
agresivní podobě bude žít dál. Stane se z ní běžné onemocnění a my
se s tím snad nějak vyrovnáme. Věřím, že i omezení, která nám vláda
nařizuje, už pomalu končí a v následujících měsících se náš život vrátí
do normálních kolejí.
Na konci loňského roku byl otevřen první úsek nově budované dálnice D35, z kterého jsme měli velkou obavu v důsledku zvýšení dopravy, hlavně té nákladní. Myslím, že se černé scénáře zatím nenaplnily
a doprava přes naše město je i díky instalovaným semaforům vcelku
plynulá. V současné době probíhají další jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, která se týkají hlavně nadcházející výstavby přeložky
komunikace I/36 – obchvat Sezemic. Upřesňují se omezení, která budou vzhledem k výstavbě nutná, a dotknou se hlavně obyvatel Kladiny,
Koloděj a Veské. Snažíme se dojednat co nejlepší podmínky pro naše
obyvatele při omezení dopravy přes budovaný obchvat, než budou
vybudovány nadjezdy na stávajících komunikacích. Zároveň probíhají
úpravy projektů pro budování obslužných komunikací z podnětu zástupců obce Kladina.
V současné době probíhají i jednání s Pardubickým krajem a SÚS PK
o přeložce komunikace II/298 a následném napojení na přeložku I/36
– obchvat Sezemic. O těchto jednáních vás budu informovat v příštích
Sezemických novinách.
Pomalu se blíží jarní měsíce a město Sezemice připravuje další úpravy
a doplnění dětských hřišť jak ve městě, tak v přisloučených obcích. Instalaci skluzavky v parku Mlynářka a mnoho dalších vylepšení našeho okolí.
Kulturní komise pak pro vás připravila bohatý program jak pro dospělé,
tak i pro děti. Sledujte prosím informační vývěsky, ať využijete připravované akce naplno.
Přeji vám do dalších měsíců hodně pohody a těším se na setkání s vámi
na některé z připravovaných akcí.
Martin Staněk, starosta města Sezemice

Městská policie Sezemice
Během loňského roku v rámci uzavřené koordinační dohody řešili
strážníci Městské policie Sezemice společně s policisty Obvodního
oddělením Policie České republiky Dubina mnoho událostí. Jednalo se
převážně o přestupky, ale také trestnou činnost páchanou na území
města Sezemice a smluvních obcí. O jednu svým způsobem úsměvnou
událost bych se s Vámi, čtenáři Sezemických novin, chtěl podělit.
„Tak si hezky sedněte, uvolněte se a pojďte se s námi kochat“.
NEZVANÝ HOST
Koncem listopadu loňského roku přijala Městská policie Sezemice telefonické oznámení o vloupání do chatky v jedné z chatových oblastí
našeho města. Strážníci tedy vyjeli na místo události, kde již čekal majitel objektu. Dle jeho slov mělo jít o druhou návštěvu nezvaného hosta,
což strážníci v danou chvíli nevěděli. Po příjezdu na místo bylo strážníky
zjištěno, že pachatel navštívil jeden z objektů na pozemku. Pravděpodobně zde nějaký čas strávil, protože popil pár piv ze zásob majitele,
vykouřil několik cigaret a zbytek „lahváčů“ si chtěl odnést s sebou. Snad
by se to i podařilo, jen kdyby při přelézání branky nedošlo k poškození
papírového kartonu, který zůstal u zamčené branky, ale na pozemku.
Strážníci tedy na místo přivolali hlídku Policie České republiky pro podezření z trestného činu, přeci jen došlo k překonání překážky. Hlídka
policie zaevidovala událost a společně s technikem posbírali stopy na
místě činu. Majitele poučili a z místa všichni následně odjeli. Co čert
nechtěl, lapka se večer vrátil zpátky, pravděpodobně bylo pivko dobře
vychlazené a v deštivém podzimním počasí vykouřit pár cigaret v suchu
nebyl úplně špatný nápad. Při zjištění, že v nedostavěné chatičce nestihl majitel obložit toaletu, zanechal výtečník na terase svou biologickou
stopu. Na odchodu při přelézaní branky se konečně podařilo ukořistit
zbytek „lahváčů“ a zvesela odkráčet.

Ale pozor! Náš příběh odchodem zkušeného lapky neskončil, teprve
začíná. Na druhý den se situace se strážníky Městské policie Sezemice a policisty OO PČR Dubina opakovala, technikem zajištění stop,
důkazů, předmětů atd. Bezradný majitel vykradené chatky půjčil poté
policistům a strážníkům klíče od branky. Večer mělo dojít k zajištění
pachatele společnou hlídkou. Služební pes strážníků městské policie
pomáhal prohledat pozemek u chatky bohužel s negativním výsledkem. Pivko bylo sice dobře vychlazené, ale jen úplný hlupák se vrátí na
místo činu v domnění, že majitel zajel do obchodu nakoupit další várku
chmelového zlatavého moku. Přesto, že došlo k zanechání již zmiňované biologické stopy, policie by pravděpodobně pachatele nedopadla,
protože vlastně všechno ostatní si odnesl („ukradl“). Nicméně při přelézání branky na poslední akci vypadl chlapci mobilní telefon a zůstal na
té zahradě, takže dohledat a usvědčit mladíka nebylo pro policii zase až
tak těžké. Nakonec, vždyť ani nešlo o trestný čin, jelikož chatka nebyla
zkolaudovaná.
Jsme tu pro Vás!
za kolektiv Městské policie Sezemice
Mohaupt Jaroslav, velitel Městské policie Sezemice

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY (TKO) V ROCE 2022
Upozorňujeme občany, kteří mají na území města Sezemice
(Sezemice, Veská, Velké Koloděje, Lukovna, Dražkov, Počaply) trvalý
pobyt nebo zde vlastní nemovitost, na zákonnou povinnost uhradit
v roce 2022 alespoň polovinu tohoto poplatku do 31. 03. 2022.
Celý poplatek je splatný nejpozději do 31. 08. 2022.
Výše poplatku se nezměnila, i pro rok 2022 je 700 Kč na osobu,
občané nad 80 let platí polovic, tedy 350 Kč.
Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice nebo převodním příkazem na
účet města č. 19 -1205462369/0800, v. s. 3722 č. p.

POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2022
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, chovaného v sídlištní zástavbě,
v bytových domech s více než 3 bytovými jednotkami
400 Kč
b) za prvního psa, chovaného v rodinných domech
a domech se třemi a méně bytovými jednotkami
200 Kč
c) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem
je osoba podle písm. a) tohoto ustanovení
600 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem
je osoba podle písm. b) tohoto ustanovení
250 Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba podle písm. b)
tohoto ustanovení a zároveň je osobou starší 65 let
100 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele podle
písm. e) tohoto odstavce
300 Kč
Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sezemice nebo převodním příkazem na
účet města č. 19 -1205462369/0800, v. s. 1341 č. p.
Bližší informace na stránkách města – https://sezemice.cz/
mestsky-urad/struktura-odbory-oddeleni-a-zvlastni-organ/
odbor-financni/jak-si-zaridit/
Bc. Hana Volfová, tel. 466741015

Narozeníček
Září 2021:
Rozálie Ivanko
Říjen 2021:
Jan Andr, Veronika Vlasáková
Listopad 2021:	Klára Millerová,
Veronika Kamenská
Leden 2022: Mateo Gaska, Tomáš Haken
Redakce přeje dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních
údajů svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

www.sezemice.cz
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Setkání „Silver A v paměti tří generací“
Paradesantní skupina Silver A byla spolu se skupinami Anthropoid a Silver B
vysazena na území Protektorátu Čechy a Morava v noci z 28. na 29. prosince
1941. Výsadky tvořili vojáci československé exilové armády vycvičení ve Velké
Británii pro speciální úkoly.
Hlavní úkoly Silver A spočívaly v pomoci koordinovat domácí odboj a činnost dalších vysazených parašutistů, v navázání rádiového spojení s londýnskou exilovou vládou za účelem podávání informací o situaci v protektorátu a ve
spolupráci na přípravě atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Členy paraskupiny Silver A byli její velitel nadporučík Alfréd Bartoš,
zástupce velitele rotmistr Josef Valčík a šifrant a radista četař Jiří Potůček. Spojení s Londýnem se za pomoci radiostanice Libuše podařilo navázat 15. ledna 1942
z lomu Hluboká u Miřetic. Z důvodu znemožnit zaměření vysílačky bylo místo
vysílání postupně přesouváno do budovy na sádkách v Lázních Bohdaneč, do
mlýna v Ležákách a do školy v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Bezprostředně
po navázání spojení s Londýnem byli členové Silver A povýšeni, A. Bartoš na
kapitána, J. Valčík na podporučíka a J. Potůček na rotmistra. Skupina Silver A
splnila veškeré úkoly, které jí byly uděleny. Její členové a všichni, kteří ji na okupovaném území pomáhali, prokázali nezměrnou statečnost a výjimečné morální
kvality.
Atentát na Heydricha provedli členové paraskupiny Anthropoid rotmistři
Jozef Gabčík a Jan Kubiš 27. května 1942. Diverzní operace likvidace Heydricha
byla úspěšná. Ten na následky zranění 4. června 1942 zemřel. Všichni účastníci
operace spolu s dalšími výsadkáři zaplatili za svůj čin životem v boji s přesilou
nacistických vojáků 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Po vyzrazení odbojové činnosti na Pardubicku zaplatili svými životy i všichni
tři členové paravýsadku Silver A.
Následovalo vypálení Lidic, Ležáků a povraždění tisíců českých lidí. Obyvatelé Ležáků, spolupracovníci výsadků a domácího odboje byli popraveni na
popravišti u Zámečku v Pardubicích. Od 3. června do 9. července tu bylo popraveno 194 lidí.
Působení Silver A a protifašistický odboj v Pardubickém kraji jsou významným symbolem odporu československých občanů proti nacistické krutosti
a zvůli. Řada míst Pardubického kraje je spjata s odbojovou činností v Protektorátu Čechy a Morava a s událostmi smutného období našich dějin, heydrichiády.
Pardubický kraj v rámci 80. výročí heydrichiády organizuje od 29. prosince 2021
po celý letošní rok řadu akcí, které budou připomínat hlavní události a klíčové
osobnosti období heydrichiády. Akce budou pořádány ve spolupráci s Památníkem Lidice, Památníkem Ležáky, Československou obcí legionářskou a řadou
dalších organizací a institucí, město Sezemice nevyjímaje. Cílem akcí bude připomenout osudy odbojářů a vlastenců a především uctít památku těch, kteří za
svoji protifašistickou činnost zaplatili životem.
Jednou z akcí v rámci projektu „80 let od heydrichiády v Pardubickém kraji“
bylo již třinácté setkání „Silver A v paměti tří generací“, které se uskutečnilo
12. ledna 2022. Akci uspořádal pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje Památník Lidice, Památník Ležáky a Československá obec legionářská v součinnosti s Pardubickým krajem, městem Pardubice a městem Sezemice. Akce byla věnována výsadku Silver A, odboji na Pardubicku za II. světové
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války, paravýsadkům vypravovaným z Velké Británie a tragédiím v obcích Ležáky a Lidice.
Mezi hosty pietních akcí u památníků v Pardubicích a v Sezemicích a na vzpomínkové akci v Sezemicích byli účastníci odboje a jejich potomci, pan Jiří Pitín,
který jako dítě přežil vyhlazení Lidic, senátorka Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, náměstek ministra kultury Ing. Vlastimil Ouroda, Ph.D., hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., primátor Města Pardubic Ing. Martin
Charvát, ředitel Památníku Lidice PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. Ing. Petr Holý, velitel Posádkového velitelství Praha plk. gšt. Ing. Radek Šíba, velitel 43. výsadkového pluku
Chrudim plk. Ing. Róbert Dziak, náčelník štábu VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
pplk. Ing. Viliam Beke, zástupce velitele Velitelství teritoria plk. gšt. Ing. Jaroslav Hrabec, předseda výboru pro veterány NOS PČR Jiří Mergl a řada dalších
zástupců Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, zástupci
Památníku Terezín, Národního památníku hrdinů heydrichiády, tajemník Československé obce legionářské Ing. Milan Mojžíš, vedoucí projektu Legionáři pro
mládež a správce NKP Zámeček Pardubičky – Larischova vila Ing. František
Bobek, zástupci Klubu výsadkových veteránů, Sdružení válečných veteránů,
veteránů Policie ČR, Sokolské župy Východočeské, předseda Českého svazu
bojovníků za svobodu Josef Vodička, předsedkyně Československé obce legionářské Kladno Eva Armeanová, starostka Lidic Veronika Kellerová, starostové
řady dalších měst a obcí a zástupci politických stran a institucí.
Za město Sezemice se akce účastnili starosta Martin Staněk, místostarosta
Ladislav Kubizňák a radní Marie Schillerová.
O třinácté hodině navštívili účastníci akce popraviště v areálu Památníku
Zámeček. U památníku popraviště bylo za 194 obětí heydrichiády popravených na
Zámečku zapáleno 194 svíček. Od čtrnácté hodiny se uskutečnil pietní akt s pokládáním květin v areálu Zámečku – Larischovy vily, kde byly oběti před popravou vězněny. Po položení květin a projevech ředitele Památníku Lidice Eduarda
Stehlíka, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a tajemníka Československé obce legionářské Milana Mojžíše pokračoval program pietní vzpomínkou a položením květin u pomníku Alfréda Bartoše v Sezemicích, kde velitel
výsadku Silver A strávil svá školní léta a kde žily rodiny jeho rodičů. Od půl čtvrté následovalo pokračování akce v sále Sezemického domu, jejímž programem
provázel Eduard Stehlík. Vedle hudebního vystoupení Ústřední hudby Armády ČR účastníci vyslechli poutavou historickou přednášku historika Vlastislava
Janíka s názvem „Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie“.
Při příležitosti pořádané akce předal tajemník Československé obce legionářské
Milan Mojžíš zástupci velitele Velitelství teritoria plk. gšt. Jaroslavu Hrabcovi
pamětní medaili „100 let Československé obce legionářské“, udělenou za dlouhodobou podporu a aktivní zapojení do realizace projektů Československé obce
legionářské. Jaroslavu Hrabcovi poděkoval za jeho práci člen legionářské obce
František Bobek. V sále byla instalována zajímavá výstava na téma „Děti, škola a válka“. Ukázku z knihy Vlastislava Janíka „Mauthausen – konečná stanice“ přečetl představitel Alfréda Bartoše z televizního filmu „Operace Silver A“
herec Jiří Dvořák.
Konání akce bylo připomenutím, že osudy a hrdinské činy lidí, kteří pro naši
svobodu přinášeli oběti nejvyšší, nesmí být zapomenuty.
M. Balcar
Foto: T. Kembická a M. Balcar
www.sezemice.cz
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Město Sezemice připravuje a srdečně Vás zve
Datum/čas Program
Měsíc čtenářů – po celý měsíc dle
březen
programu městské knihovny
MDŽ nejen pro ženy – módní přehlídka,
soutěže o ceny, barmanská show,
13. března
taneční ukázky CTS PERFECT Pce,
17.00 h
sbor Hluboká Orba, Div. spolek J. K. Tyl,
hraje F. Čermák
Noc s Andersenem 1
25. března
– dle pozvánek pro 2 roč.
Den plný filmů
27. března
– promítání pro malé i velké
15.00 h
Myši patří do nebe
18.00 h
Tajemství staré bambitky 2
Noc s Andersenem 2
1. dubna
– dle pozvánek pro 2 roč.
2. dubna Vynášení Smrtky – folklórní soubor
14.00 h Dupák a Červánek
Východočeské oblastní kolo Porty
2. dubna od 10 hodin
19.00 h koncert vítězné kapely
+ Žalman & spol.
8. dubna
Úsměvy Zdeňka Trošky
18.00 h
11. dubna Zábavná historie jídla a vaření
10.00 h – pokračování akademie třetího věku
Čarodějnice 2022 – zábavný program,
30. dubna soutěže, taneční zábava – Sešlost,
Vypuštěné koupaliště
1. května
Májový koncert
17.00 h
Pardubické hudební jaro – Barocco
15. května
sempre giovane, Walter Hofbauer
17.00 h
– trubka, Kateřina Málková – varhany
Mezinárodní den dětí
1. června
– soutěže o ceny
Heydrichiáda
červen
– 80. výročí – beseda a výstava
20. června Zábavná historie filmu
10.00 h – pokračování akademie třetího věku
Oslavy 140 let založení Sboru
25. června
dobrovolných hasičů
Hrdinové, na které se nezapomíná
25. června – pietní akt k 80. výročí úmrtí
14.00 h kpt. A. Bartoše – ústřední hudba AČR,
čestná stráž, výstava, vojenská technika...

Místo konání/pořadatel
Městská knihovna
knihovna
město Sezemice P
100 Kč
sál sezemické radnice
Městská knihovna
knihovna
město Sezemice
sál sezemické radnice
vstupné jednotné 100 Kč
od 3 let
Městská knihovna
knihovna
město Sezemice
areál TJ Spartak Sezemice
Folk žije s . r. o,
měs. Sezemice
sál sezemické radnice P
město Sezemice
sál sezemické radnice P
Městská knihovna
knihovna
město Sezemice
areál TJ Spartak Sezemice
město Sezemice
sál sezemické radnice
město Sezemice
kostel Nejsvětější trojice P
Městská knihovna + město
Sezemice – areál Mlynářka
město Sezemice
sál sezemické radnice
Městská knihovna
knihovna
Sbor dobrovolných hasičů
prostory před zbrojnicí
město Sezemice
před sezemickou radnicí
sál sezemické radnice

Bližší informace: www.sezemice.cz, facebook – události, média,
Václav Trunec – 602 412 764
Petra Procházková – 737 420 924, knihovna@sezemice.cz
P – předprodej vstupenek / změna programu vyhrazena

Zdravím čtenáře Sezemických novin.
I tento rok se jako v minulých letech bude u nás konat akce Ukliďme Česko, kdy společně uklidíme všechny kouty, příkopy a kraje
silnic od všech možných odpadků. Tento rok akce bude s největší pravděpodobností 2.–3. 4. 2022. Pokud byste měli zájem se
akce zúčastnit a udělat něco pro přírodu a okolí, ve kterém žijeme,
neváhejte se mi ozvat buď na e-mail: dony@skaut.cz nebo na
telefonní číslo 736779918 a domluvíme se na detailech.
Mějte se moc hezky a moc díky všem, kdo se ozve.
Tomáš Dohnanský
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VÝCHODOČESKÉ OBLASTNÍ KOLO
PORTY SE STĚHUJE DO SEZEMIC
Legendární soutěžní open air festival Porta,
zaměřený na tuzemskou folkovou, country
a trampskou hudbu, vstupuje do padesátého
šestého roku existence. Po dvouleté koronavirové
pauze se vrací i Východočeské kolo, avšak
z Pardubic se stěhuje do přilehlého města
Sezemice, kde se soutěži dostalo vlídného přijetí
a potřebné podpory místní radnice.
Oblastní kolo se uskuteční v sobotu 2. dubna 2022, od jedenácti hodin v sále Sezemického domu. V průběhu jara se v různých regionech
po celé republice koná celkem čtrnáct portovních klání amatérských
souborů a začínajících písničkářů, z nichž nejlepší postoupí do národního finále v Řevnicích. Kapely hrají čtyři soutěžní písně, písničkáři tři.
Divácky atraktivní specialitou Vč kola je, že přímo po doznění poslední
písně se soutěžícím po vzoru populárních televizních hudebních soutěží
dostane zpětné vazby od pětičlenné poroty. Letos v ní zasednou: Petr
Rímský (písničkář a kytarový pedagog), Jaroslav Moravec (Duo ťuk,
písničkář a básník), Petr Novotný (basista Žalmanova spolu, hudební
režisér a studiový aranžér), Václav Trunec (kapelník sk. Trdlo, zastupitel města Sezemice), Víťa Troníček (kapelník sk. Marien, písničkář,
dramaturg a rozhlasový publicista)
Východočeské kolo je výjimečné tím, že vítězové krom postupu do finále Porty mohou získat také pozvání na různé koncerty a především na
některé přední české žánrové festivaly. Večerní program po vyhlášení
výsledků přejde plynule do koncertní části. Hlavními protagonisty budou vítězná kapela soutěže, porotce Petr Rímský se svou kapelou
MISITU a legenda české folkové scény Žalman & Spol.
Ivan Kurtev

Mateřská škola Pohádka
„Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním
se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není
žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.“
– Arthur Schopenhauer
Mateřská škola Pohádka, Sezemice Vás všechny moc zdraví v novém
roce 2022. Jaký bude tento rok? V současné složité době není možné
plánovat tak, jak jsme byli zvyklí. Jeden den naplánujete a mnohdy ještě
ten samý den musíte vše operativně změnit. Pro všechny je tato dlouhotrvající situace již velmi náročná především psychicky. Žijeme tedy ze
dne na den, z hodiny na hodinu a snažíme si každou společnou chvilku
užít co nejlépe.
Právě děti jsou naším největším nábojem, štěstím a radostí v dnešní
době. Snažíme se pro ně vymýšlet nejrůznější aktivity ve třídě, na zahradě nebo na vycházce po okolí.
Pro zpestření jsme měli ve školce několik divadelních představení. Pro
rodiče dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsme zorganizovali konzultační odpoledne a nabídli pro jejich děti oční screening.
Nyní začínáme s přihlášenými dětmi jezdit na lyžařský kurz do Hlinska
v Čechách. Výuku zajišťuje agentura Ski Fanatic, se kterou máme dlouholeté dobré zkušenosti. Kurz bude ukončen na konci února.
V březnu se těšíme na Karneval, Tvoření pro děti a rodiče, keramický workshop pro přihlášené děti a také zahájíme celoškolský projekt
„Voda“. V dubnu bychom rádi uskutečnili velikonoční tvoření, Den otevřených dveří, Zápis na nečisto a Čarodějnický rej.

Základní škola
Začal nový kalendářní rok, který nám snad přinese návrat k běžné výuce v plném rozsahu se všemi exkurzemi, výlety, besedami a dalšími
akcemi, které v minulých letech ke školním dnům neodmyslitelně patřily. Naše škola se zapojila do Doučování žáků škol Realizace investice
3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory
vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19
a je financována z prostředků EU NextGenerationEU. Přes všechna
opatření se ve škole stále něco děje. 8. B se zapojila do projektu s názvem Jak se nenechat podvést, tento program patří do bloku přednášek Zvol si život, který připravila společnost ACET ČR. Žáci se seznámili
s technikami kritického myšlení a dokázali, že čtou s porozuměním, dokážou argumentovat a najít pravdy i nepravdy. 2. B se jeden celý den
bavila ve znamení filmu Sám doma. Dopoledne v kostýmech filmových
postav si žáci užili zábavnými úkoly v hodině českého jazyka i matematiky. Stavěli dům z Lega a prošli se parkem Mlynářka. Další projekt ve
2. B měl název Jsme parta, který je součástí programu Etika mezi světy.
Celým dnem žáky provázel lektor Ing. Petr Kadlec. Program je součástí
primární prevence šikany a ostrakismu. Další projekt z cyklu Etika mezi
světy proběhl v 7. B – tentokrát s názvem Kult krásného těla s lektorem Mgr. Martinem Suchomelem. Celým dnem žáky provázela oslava
jedinečnosti a prostor k sebevyjádření, projekt vyhodnotili jako zábavný
a přínosný. 5. třídy navštívily hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.

V květnu proběhne 4. 5. 2022 od 8.00 do 16.00 hod, 5. 5. 2022
od 8.00 do 16.00 hod a 6. 5. 2022 od 7.00 do 12.00 hod proběhne zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023. Více informací naleznou
zájemci ze stran rodičů na webových stránkách mateřské školy.
Do konce školního roku máme samozřejmě naplánované i další akce
a budeme věřit, že všechny proběhnou. Samozřejmě Vás budeme
o dalším dění v naší mateřské škole informovat.
Přejeme Vám především pevné zdraví, pozitivní myšlení a negativní výsledky testů.
Za mateřskou školu Pohádka, Sezemice
Bc. Prausová Iveta
Všichni si poslechli přednášku a podívali
se na zajímavý dokument. Na závěr si žáci
prohlédli hvězdářský dalekohled a na modelu sluneční soustavy názorně pochopili
střídání dne a noci, ročních období a fáze
Měsíce. Žáci 1. A, 1. B a 5. A se vydali na
předvánoční vycházku do lesa ke krmelci
a zapojili se tak do projektu Hrdá škola –
Vánoční dobrý skutek. Do krmelce přidali
pro lesní zvěř starý chleba, kukuřici, mrkve nebo jablka. 4. A si osvěžila pravidla
chování na internetu v programu se školní
psycholožkou Mgr. Janou Pinkasovou,
který byl nazván Bezpečně na internetu
a sociálních sítích. První únorové pondělí bylo věnováno celoškolnímu
projektu Zimní olympijské hry 2022. Všichni se seznámili s jejich historií, úspěchy našich sportovců, symboly, olympijskou hymnou a sporty.
Každá třída zpracovala tématiku jednoho olympijského sportu a žáci
1. a 2. tříd symboliku olympijských kruhů jako jednotlivých světadílů. Byly předány odměny nejlepším sběračům za sběr papíru a žaludů a kaštanů. Ve sběru starého papíru byl nejúspěšnější Martin Píša
z 1. B s 307 kilogramy, ve sběru žaludů a kaštanů Natali Brutarová
z 8. B s 178 kilogramy. Žáci 2. stupně se průběžně zapojují do projektu
Čtení pomáhá. Po přečtení vybrané knihy a splnění testu čtenáři obdrží
kredit 50 Kč, který věnují na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Vedení školy a představitelé města Sezemice uctili památku Františka
Schillera, emeritního ředitele sezemické školy, od jehož úmrtí uplynulo
100 let, slavnostním položením květin k jeho hrobu na místním hřbitově.
Žáci 8. B se zúčastnili týmové soutěže pIšQworky. Turnaj probíhal ve
webové aplikaci. Po těžkém a napínavém souboji, který trval téměř čtyři
hodiny, se tým 8. B umístil na krásném 17. místě z 34 týmů. Zástupci
naší školy nechyběli v soutěži 5 jazyků na pódiu, kterou pořádá Gymnázium v Holicích. Naše žákyně se zúčastnily soutěže s anglickou písní,
rozhovorem a podcastem. Natali Brutarová a Klára Kolmanová z 8. B
se umístily na krásném 2. místě v kategorii B, jejich podcast nesl název
“Fake news”. Ema Mojžíšková, Jan Dašek z 9. A a Jáchym Krejčík
z 9. B školu reprezentovali v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika. Z 388 soutěžících se všichni umístili v první třetině
výsledkové listiny. Gratulujeme.
Ve školní družině se pekly perníčky a děti si užívají společných her, zpívání, tvoření a pobytu na čerstvém vzduchu v areálu školy.
Aktuální informace a fotografie k proběhlým akcím školy najdete na
www.zssezemice.cz. Všem čtenářům přejeme příjemné a klidné dny.
Mgr. Olga Doskočilová
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Počátky osídlování území dnešních Sezemic byly předurčeny především jejich polohou v blízkosti toků řek Labe a Loučné, po jejichž březích vedly prastaré kupecké stezky. Daleko před tím,
než byly Sezemice zaznamenány v první nám známé písemné zprávě, se na území dnešních Sezemic a nejbližšího okolí vystřídali nositelé téměř všech pravěkých kultur.
Do života pravěkých lidí v naší lokalitě máme možnost nahlédnout za pomoci archeologických
nálezů, které jsou zde zastoupeny. Nejstarší archeologické nálezy v Sezemicích a okolí jsou nezvratným důkazem osídlení již v mladší době kamenné.
Osídlení prvních zemědělských kultur z mladší doby kamenné – neolitu (5600–4200 př. n. l.) – dokumentuje několik vrtaných kamenných nástrojů nalezených v Počaplech a v Sezemicích. Pozdní doba
kamenná – eneolit (4200–2200 př. n. l.) – zanechala své stopy v náplavu říčky Zadní Lodrantky, kde
byl mezi Kladinou a Časy nalezen fragment hliněného džbánku z doby kultury nálevkovitých pohárů
(3800–3300 př. n. l.). Méně četné jsou v naší lokalitě nálezy ze starší doby bronzové, dokumentované keramickými fragmenty nalezenými v Sezemicích, bronzovou sekerou z doby únětické
kultury (2200–1600 př. n. l.) nalezenou v Dražkově a depotem bronzových hřiven objeveným ve
Velkých Kolodějích. Velmi intenzivně se v naší lokalitě rozvíjelo osídlení v mladší (lužické období – 1300–1000 př. n. l.) a pozdní (slezské období – 1000 –750 př. n. l.) době bronzové a starším
halštatu (platěnické období – 750–550 př. n. l.). V té době se osídlení Sezemické kotliny stává
součástí rozsáhlého východočeského kulturního komplexu popelnicových polí, který získal název
podle převládajícího žárového pohřbívání. Z doby lidu popelnicových polí (1300–750 př. n. l.)
pochází řada keramických fragmentů dokumentujících sídliště a pohřebiště z doby lužické kultury
objevená v Sezemicích a v Lukovně. Významným nálezem je zejména dobře zachovalá velká hliněná zásobnice na potraviny (výška 71 cm a největší průměr 100 cm) nalezená v třicátých letech
minulého století poblíž Labe na hranici katastru Sezemic a Lukovny. Sídliště a pohřebiště z období
slezskoplatěnické kultury byla objevena v Sezemicích, v nedalekých Časech a zejména v Lukovně. Uvedené období nám zanechalo své stopy v řadě dalších archeologických nálezů. Mezi jinými
to jsou bronzová břitva a bronzový hrot šípu nalezené v Lukovně a keramické nádoby nalezené
v Lukovně a v Kladině. Významným archeologickým nálezem je především bohatě zdobená bronzová nádoba (situla o výšce a maximálním průměru 65 cm) datovaná do přelomu mladší doby
bronzové a počátku pozdní doby bronzové nalezená v roce 2017 v Kladině. V uvedené nádobě
se našly stopy po uchovávání hořkého prosného bylinného piva a je tedy pravděpodobné, že se
v naší lokalitě vařilo pivo již před třemi tisíci lety. Nejčetnější archeologické nálezy na území
dnešních Sezemic byly vykopané při stavbě školy v letech 1897–1898, při vykopávkách na březích
Labe v roce 1923, na kopci zvaném Vinice v roce 1931 a při stavbě a úpravách silnic na Kladinu,
Kunětice, Časy a Lukovnu.
Na starobylý původ Sezemic lze usuzovat z jejich názvu odvozeného z ryzího staroslovanského osobního jména „Sezema“. V pramenech se vyskytuje v různých podobách – Sezema
(nejstarší), Sezama, Sazema, Sezima i Sazima. Název Sezemice je pak možno chápat jako
osadu lidí Sezemových. Jiné vysvětlení se nabízí odvozením od složeného obecného jména
sezemici. To označuje „lidi bydlící v této zemi“, nebo „lidi, se kterými se příchozí setkal jako
s prvními obyvateli“. Slovem „sezemici“ tedy označovali Slované starousedlíky na územích,
která osídlovali.
Přestože Sezemice patří k nejstarším obcím našeho okresu, mnoho písemných památek z jejich
historie se nedochovalo. Hlavní příčinou byly ataky válečníků, zejména v období husitství a třicetileté války, a časté požáry, které Sezemice v minulosti tolik sužovaly.
Nejstarší zaznamenaná a dochovaná písemná zpráva dokladující existenci Sezemic pochází
z roku 1227. V té době vládl nad českými zeměmi král Přemysl Otakar I. (1192–1193 a 1197–1198
český kníže a 1198–1230 český král), první panovník z rodu Přemyslovců, který získal dědičný
královský titul.
Prvním majitelem Sezemic, o kterém se dochovala písemná zpráva, byl velmož Kojata z rodu
Hrabišiců. Ve své závěti, sepsané v roce 1227, odkázal ves Sezemice sedleckému cisterciáckému
klášteru. Kojata patřil k mostecké větvi rodu Hrabišiců odvozené od jeho otce Hrabiše, nejvyššího
komorníka na dvoře českých knížat. Ten byl majitelem trhové osady Gněvin Most, ležící na důležité zemské stezce z Prahy do sousedního Freibergu v Sasku. V době sepisování závěti měl velmož
Kojata majetky rozprostřené na územích vedoucích ze západních Čech přes střední a východní
Čechy až na Moravu. Vedle Sezemic vlastnil i řadu dalších vesnic a pozemků ve východních
Čechách i v blízkosti Sezemic.
Kojatův testament vybízí k dosud nezodpovězeným otázkám. Byl Kojata Hrabišic původem
z Hněvova Mostu zakladatelem Sezemic? Pokud ano, kdy je založil? Nebo to byl již dříve jeho starší bratr Všebor? Nebo jejich otec Hrabiše? Nebo někdo úplně neznámý? Odpověď na tyto otázky
je s velkou pravděpodobností již na věky ukryta pod bezpočtem dějinných událostí, které se udály
v průběhu téměř osmi století. Jisté však je, že to byl právě velmož Kojata z rodu Hrabišiců, díky
kterému se dozvídáme, že Sezemice jako ves existovaly již v roce 1227. To je důvod, dozvědět se
něco více nejen o Kojatovi, ale i o jeho slavném hrabišickém rodu.
Hrabišici, nebo také Hrabišové, byli příslušníky mocného rodu erbu hrábí a zejména ve 12.
a 13. století patřili k nejmocnějším magnátským rodům v knížecích i královských Čechách. Jejich
strmý majetkový vzestup souvisel se službou na dvoře Přemyslovců, jejichž přízeň si dokázali
udržet po několik generací. Podle jména jednoho z prvních prokázaných předků, podle rodového
erbu s vyobrazením hrábí a podle často se v rodové linii opakujícího jména Hrabiše (Hrabiša) byl
historikem Františkem Palackým v 19. století pojmenován i celý rod.
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SEZEM

je už 7

Kruhová pečeť Hrabišice Kojaty z roku 1
Kojatovy pečeti na testamentu je jako sym
erb rodu Hrabišiců

MICÍM

795 let

1227, průměr 40 mm – v pečetním poli
mbol totožnosti majitele zobrazen nejstarší
– překřížené hrábě

Od druhé poloviny 12. století a po celé 13. století zastávali Hrabišici nejvyšší úřady na knížecím
a královském dvoře. Za své služby dostávali od panovníků nemalé výsluhy. Moc a sláva rodu erbu
hrábí byla značná.
Na počátku 13. století se rod rozdělil na dvě větve, oseckou a mosteckou. Poté, co si příslušníci
osecké větve vystavěli v horách nad Osekem „obří hrad“ Riesenburg, psali se jako páni z Oseka
a Riesenburka (Rýzmburka). Mezi vysokou šlechtou se Hrabišici ještě objevují za vlády Karla IV.
(vládl v letech 1346–1378) a Václava IV. (vládl v letech 1378–1419). Až husitská revoluce znamenala konec jejich někdejší moci. Poslední zmínky o příslušnících již zchudlého hrabišického rodu
pocházejí z období 15. a 16. století.
Kojata, z jehož závěti se dozvídáme o existenci Sezemic, byl čtvrtý nositel jména Kojata v rodové linii Hrabišiců, byl nejmladším ze tří synů Hrabiše, třetího nositele jména Hrabiše v rodové
linii Hrabišiců a zakladatele mostecké větve rodu. I náš Kojata z Gněvina Mostu patřil k úzké společenské vrstvě velmožů. Ti ve své době disponovali postavením, které je opravňovalo nárokovat
si přední místa v družině panovníka či zastávat některý z dvorských úřadů.
Prvně je Kojata zmiňovaný na listině, kterou v roce 1207 rozšířil Kojata dar Hrabišiců oseckému
klášteru o vinný desátek z vinic na svazích trhové osady Mostu. Tato donace se objevuje i na
listině papeže Inocence III. ze stejného roku. Po roce 1220 vystupuje jako svědek na řadě důležitých listin, často se svým bratrancem Bohuslavem, synem zakladatele oseckého kláštera Slavka.
V letech 1222–1224 zastával Kojata dvorský úřad podstolího českého krále Přemysla Otakara I.
Po smrti svého bratra Všebora v roce 1224 se stal Kojata dědicem majetků mostecké větve rodu
Hrabišiců.
Velmož Kojata a jeho manželka Vratislava neměli potomky a tak ve své závěti přiřkl Kojata velkou část svého majetku zderazským božehrobcům, u kterých si přál být pochován. Osada Zderaz
patřila bratrům Všeborovi a Kojatovi již od konce 12. století, vlastnili i trhovou osadu Most s kaplí
sv. Václava, kterou Kojata závětí odkázal křižovníkům na Zderaze. Kojatův vztah k Mostu zachycuje listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1226, na které se Kojata objevuje jako svědek, je zde
označen jako „Coiata filius Grabisse de Ponte“. Na jedné ze svých dvou závětí je Kojata titulován
jako „Coiata de Gnevin most, filius Grabisii“. V roce 1227, kdy sepisoval Kojata závěť, byl posledním žijícím Hrabišicem mužského pohlaví mostecké rodové větve Hrabišiců. Ve výčtu odkázaných
lokalit je padesát míst rozprostřených od severozápadu Čech až po východní Moravu. V povodí
Loučné a v blízkosti Labského oblouku v historickém Chrudimsku vlastnil vedle Sezemic zaniklou
ves Chrastno u Sezemic, pravděpodobně i Vysokou u Holic a Uhersko, dále Zminný, Ostřešany,
Starý Máteřov, zaniklou ves Přerov (v lokalitě části Pardubic Svítkova), Jeníkovice, Přelovice a poněkud jižněji Slavkovice (dnes část obce Výžice u Heřmanova Městce). Příslušníci obou větví rodu,
osecké i mostecké, se podíleli na vybudování řady vlastnických (panských) tribunových kostelů.
S naším Kojatou jsou spojeny kostely sv. Mikuláše v Potvorově, kostel sv. Vavřince v Kostomlatech
pod Milešovkou, sv. Jakuba Většího ve Vroutku a pravděpodobně také kostel sv. Petra a Pavla
v Dolním Jamném, který nesl všechny charakteristické znaky předchozích kostelů.
K roku 1227 jsou datovány dva Kojatovy testamenty, z nichž jeden se dochoval v originále
a druhý v pozdějším opise.
V prvním testamentu odkazuje svůj majetek, čítající oněch padesát lokalit, klášterům a církevním institucím, své manželce Vratislavě, řadě příbuzných a také svým družiníkům, které lze pravděpodobně považovat za předky nižší šlechty, jejíž majetky jsou později doloženy v oblastech,
které byly předmětem odkazu v závěti. Součástí tohoto testamentu je i odkaz Sezemic sedleckému
klášteru. Tento testament je datován pouze uvedením roku sepsání 1227.
Druhá listina se zachovala v pozdějším opise. V ní je pouze výčet majetků, které Kojata odkázal
zderazskému klášteru křižovníků. Nese datum sepsání 22. července 1227.
Ze závětí je velmi obtížné určit, které z lokalit jsou výsledkem Kojatovy kolonizační činnosti
a které jsou naopak staršího původu, ještě z doby než území získal Kojata.
Testament velmože Kojaty z rodu Hrabišiců s odkazem Sezemic byl sepsán neznámým písařem v roce 1227. Jak bylo v té době zvykem, byl sepsán latinsky a jeho pravost byla stvrzena celou
řadou významných svědků, kteří se zavázali poslední vůli velmožovu dosvědčit. Pergamenová
listina byla opatřena dvěma pečetěmi – pečetí Kojatovou s erbem překřížených hrábí, nejstarší
dochovanou pečetí Hrabišiců, a také pečetí pražského biskupa Jana II. z Dražic (byl pražským
biskupem v letech 1226–1236).
Mezi svědky uvedenými na testamentu je spolu s pražským biskupem řada církevních hodnostářů – opat benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem (Konrád), opati cisterciáckých
klášterů v Sedlci a v Oseku, opat premonstrátského kláštera v Milevsku, arcijáhen boleslavský,
probošt kapituly v Sadské a kanovníci kapituly pražské. Mezi světskými svědky z řad velmožů
figurují Hroznata z Poděbrad, Kojatův bratranec Bohuslav, toho času nejvyšší královský komorník,
ale i řada laiků, včetně příslušníků družiny velmože Kojaty. Velmož Kojata je v této závěti titulován
jako „Coiata, filius Grabisse“ – „Kojata, syn Hrabišův“. Testamentem rozděluje svůj odkaz mezi
pražský kapitulní kostel, klášter křižovníků strážců Božího hrobu v Praze na Zderaze, premonstrátský klášter na Strahově, benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem, cisterciácký klášter
v Sedlci, svou manželku Vratislavu, příbuzné, své družiníky a služebníky. Uvedená závěť postrádá
potvrzení panovníkem, přestože byl odkazován majetek, na který se vztahovalo panovníkovo právo odúmrti. O některých odkazech bylo proto později rozhodnuto ve prospěch panovníka.
Protože velmož Kojata zemřel bez mužských potomků, posloupnost mostecké větve se jeho
smrtí v roce 1228 uzavřela.
www.sezemice.cz
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Sedlečtí cisterciáci získali jeho závětí čtveřici sídlišť na Pardubicku – Sezemice, Chrastno (blíže
nelokalizovaná zaniklá ves u Sezemic), Zminný a Přelovice. Sedlecký klášter se tak stal po Kojatově smrti novým majitelem vsi Sezemice.
Pravděpodobně aktivitou sedleckých cisterciáků byl v Sezemicích postaven kostel Nejsvětější
Trojice. Za předpokladu, že panovník na majetek odkázaný Kojatou sedleckému klášteru neuplatnil právo odúmrti, lze usuzovat, že sedlecký klášter ves Sezemice, Zminný a snad i některé další
lokality směnil za území a majetky blíže sedleckému klášteru, nebo je prodal některému panskému rodu sídlícímu ve východních Čechách, který pak v Sezemicích založil ženský cisterciácký
klášter. Jistě není náhodou, že pouhé tři nebo čtyři desetiletí po Kojatově odkazu Sezemic cisterciákům v Sedlci byl i v Sezemicích založen cisterciácký, tentokrát ženský, klášter. Ze skromných
archivních pramenů je však jisté, že zakladatelem cisterciáckého kláštera v Sezemicích nebyl
panovník, neboť sezemický řeholní dům neodváděl královskou berni. Přímý důkaz o soukromém
založení kláštera přináší soupis důchodů královské komory z pozdější doby, kdy je tento klášter
uveden mezi institucemi nekrálovskými. Ženský klášter byl zřízen při již existujícím starším farním kostele a jeho sepětí se stávajícím farním kostelem nebylo neobvyklé. Sezemický klášter byl
zasvěcen, podobně jako ostatní cisterciácké kláštery, Panně Marii. Kdo sehrál úlohu zakladatele,
zůstává pro nedostatek písemných zpráv stále tajemstvím. Z písemných záznamů ve statutech
generální kapituly cisterciáckého řádu je zřejmé, že v roce 1267 žádal pražský biskup o připojení
sezemického kláštera k řádu. V roce 1269 byl klášter k cisterciáckému řádu inkorporován. V tomto roce byl sezemický klášter z rozhodnutí generální kapituly podřízen cisterciáckému klášteru
v Hradišti nad Jizerou. Ve svých počátcích byly hospodářské možnosti kláštera značně omezené.
I když se jednalo o klášter poměrně chudý, měl ve své době značný význam pro celkový rozvoj
Sezemic i blízkého okolí. Za duchovního správce farního kostela byl určen vždy na pět let mnich-kněz, nejspíše z blízkého opatovického kláštera.
Z písemností, zmiňujících sezemický klášter ještě ve 13. století, se dochovala už jen listina krále
Václava II. z roku 1298, ve které je stanoveno, že čtyři masné krámy v Jaroměři, původně majetek
Heralda Dlouhého, se navracejí jeho dcerám Anežce a Perchtě, žijícím v klášteře v Sezemicích.
První jeptišky přišly do sezemického kláštera z některého již stávajícího ženského cisterciáckého
kláštera, pravděpodobně z Oslavan nebo z Tišnova. Jeptišky zachovávaly přísnou kázeň, jejich
hlavním úkolem byla chórová modlitba, ruční práce a později přistoupilo i řízení dívčích škol.
Není tedy vyloučeno, že v Sezemicích byla škola již v době klášterní, ale k tomuto tvrzení se
žádné písemné prameny nedochovaly. Zajímavostí je, že sezemický klášter příslušel postupně
pod dvě biskupství. V době svého založení pod pražskou a od roku 1344 pod nově ustanovenou
litomyšlskou diecézi.
V roce 1333 udělil papež Jan XXII. na žádost sezemické abatyše odpustky těm, kdo by klášteru
nějak přispěli, protože budovy kláštera byly poničeny stářím, požárem a vichrem. Po náročných
opravách a přestavbách se klášter ocitl ve finanční tísni, v roce 1350 zde žilo pouze jedenáct sester.
Na klášter v Sezemicích pamatovala i královna vdova Eliška Rejčka, druhá žena krále Václava II.
a později Rudolfa Habsburského, ve svém testamentu z roku 1335. Část jejího odkazu ve výši
dvaceti kop měla být použita na opravu klášterních budov. Eliška Rejčka v té době sídlila v Hradci
Králové a je pravděpodobné, že sezemický klášter navštěvovala. Sama v roce 1323 založila ženský
cisterciácký klášter na Starém Brně. Doba vlády krále a císaře Karla IV. zřejmě přinesla sezemickému klášteru lepší časy. V roce 1360 panovník potvrdil našemu opatství veškerá privilegia a statky.
Jak napovídají zprávy o rozšiřování majetku sezemického řádového domu, hmotné postavení sester
se zlepšilo. V době svého rozkvětu měl klášter svůj mlýn, sádky na ryby a vinici. Písemné prameny
uvádějí od počátku sedmdesátých let 14. století do první dekády 15. století četné nákupy pozemků.
V dobách husitských, po dobytí Chrudimi, přitáhlo husitské vojsko do Sezemic a na počátku
května roku 1421 husité sezemický klášter vypálili. V 15. století klášter zanikl a trosky vypáleného
a pobořeného kláštera časem zcela zmizely. Z oné doby se nám dochoval pouze kostel. Cihlové
zdivo na západní straně kostela je pozůstatkem původního farního kostela. Barevně glazované
cihly jsou vázány raně gotickou vazbou pocházející z druhé poloviny 13. století. Patří k nejstarším
gotickým cihlovým stavbám v Čechách.
Mezi významné archeologické nálezy z této doby patří zlomky gotických cihel a fragmenty
hliněných nádob ze 13. až 14. století nalezené v prostoru sezemického klášteřiště – v místech
fary a farní zahrady, poklad stříbrných mincí z konce vlády Přemysla Otakara II. (brakteáty, jednostranné mince knoflíkovitého tvaru, na českém území zavedené začátkem 13. století Přemyslem
Otakarem I.) nalezený v roce 1884 v Lukovně a vzácné bronzové aquamanile ve tvaru lvíčka (nádoba na vodu ve zvířecí podobě) z 12. až 13. století objevené v roce 1884 v nedalekém Rokytně.
Z nálezu aquamanile historikové usuzovali, že se zde nacházela církevní instituce spadající snad
pod sezemický nebo opatovický klášter.
Otázku, kdo byl zakladatelem sezemického kláštera, se pokoušela zodpovědět řada historických badatelů. Zakladatel kláštera cisterciaček bývá hledán mezi šlechtickými rody, jejichž erby
se objevují na svornících gotické žebrové klenby v kapli sv. Antonína (původně pravděpodobně
klášterní kaple Panny Marie) a v kapli sv. Anny. Kapli sv. Antonína (jižní, starší kaple) zdobí erby
s orličím křídlem a s motivem lvice, kapli sv. Anny (severní kaple) erby s kosmými pruhy na štítu.
Znak umístěný v kapli sv. Anny měl starý a významný rod Drslaviců a ve východních Čechách
jej užívali páni z Dobrušky a Opočna a panské rodiny stejného původu s pány z Potštejna, Litic
a Kostomlat (na Nymbursku). Erb s orličím křídlem v kapli sv. Antonína náležel rodu, z něhož
vzešli páni z Meziříčí, Tasova a Lomnice. Erbem se lvicí se ve středověku pyšnila řada českých
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Originál testamentu velmože
Kojaty z rodu Hrabišiců s odkazem
Sezemic cisterciáckému klášteru
v Sedlci

Cihlové raně gotické zdivo v západní části
lodi sezemického kostela

Panství sezemického kláštera –
přibližný rozsah majetku v době
kláštera před husitskými válkami,
rekonstrukce na základě pramenů ze
13. až 15. století

Nádobka, v níž byly uloženy mince-brakteáty z konce vlády Přemysla
Otakara II., z pokladu nalezeného
v Lukovně a bronzové aquamanile
ve tvaru lvíčka z 12. až 13. století
objevené v nedalekém Rokytně

rodin, především z okruhu markvartického rozrodu. Není bez zajímavosti, že některý z členů rodu
Markvarticů bývá považován za zakladatele hradišťského kláštera, který se později stal mateřským
klášterem kláštera sezemického.
Erby z kaplí sezemického kostela však nejsou pramenem, který by přímo vypovídal o zakladatelích kláštera. Pocházejí totiž ze 14. století, nikoliv z doby založení kláštera. Ani za předpokladu,
že by jeptišky zůstaly po celé 14. století svázány se svými zakladateli, nelze tvrdit, že se v kaplích
nachází erb zakladatelského rodu. Zeměpisný rozptyl šlechtických rodů, jimž erby mohly náležet,
naznačuje spíše možnost rozrodu zakladatelské linie. Významní historikové usuzují, že osoby, od
nichž by se zakladatelská rodina mohla odvozovat, je třeba hledat v okruhu Sezemy z Kostomlat
(zmiňován v letech 1223–1265) a jeho nástupce Mutiny z Kostomlat (zmiňován v letech 1279–1290),
zaznamenaných v pramenech ze 13. století. Mutina byl předchůdcem pánů z Dobrušky, jejichž erb
zdobí nejen kapli sezemického kostela, ale který je velmi podobný znaku Sezemic. Úvahy o zakladatelce nebo zakladatelkách sezemického kláštera z rodiny Sezemy a Mutiny z Kostomlat jsou
pouze hypotézou, která doposud nemá potřebnou oporu v písemných pramenech.
Majetek zničeného sezemického kláštera zabral Diviš Bořek z Miletínka a připojil k někdejšímu panství opatovického kláštera. Vznikl tím základ panství Kunětická Hora. Diviš Bořek
z Miletínka často válčil s Hradeckými a za porážku, kterou utrpěli Hradečtí u Plačic, se Diviši
Bořkovi pomstili tím, že na Štědrý večer roku 1436 Sezemice vydrancovali a vypálili. V roce 1464
získali kunětickohorské panství synové krále Jiřího z Poděbrad, knížata Minsterberská. Jindřich
Minsterberský kunětickohorské panství zadlužil a Sezemice s někdejším majetkem zaniklého
sezemického kláštera byly zapsány věřiteli Janu Andělovi z Ronovce. Zápis z prodeje Sezemic
a dalších statků Jindřichem knížetem Minsterberským Janu Andělovi z Ronovce v roce 1488
svědčí o tom, že v té době byly Sezemice již městečkem. Měly svého rychtáře, konšely i radnici.
Církevní majetek, na jehož základě budoval své panství Jan z Ronovce v okolí Sezemic, měl však
jen zástavní charakter. Vilém z Pernštejna získal od krále Vladislava II. právo zástavu vyplatit.
V roce 1490 koupil Vilém rozlehlé panství kunětickohorské a v roce 1491 i panství pardubické.
Po smrti Vilémově se coby majitelé Sezemic z rodu Pernštejnů vystřídali postupně synové Vojtěch a Jan. Posledním z rodu Pernštejnů byl Janův syn Jaroslav. V majetku Pernštejnů byly Sezemice v letech 1491–1559. Od nich získaly řadu privilegií, měly vlastní samosprávu a dokonce
i školu. V té době měly Sezemice také výsady trhů a jarmarků a právo na vybírání cla. Měly již
i svůj městský znak.
Roku 1560 bylo prodáno zadlužené panství pardubické, včetně kunětickohorského, věřiteli rytíři
Janu Kapounovi ze Svojkova. Následujícího roku koupil celé panství Ferdinand I. Habsburský
k rukám české královské komory a Sezemice se staly majetkem rakouských císařů. V roce 1855
bylo panství prodáno Rakouské bance ve Vídni, která ho v roce 1863 prodala v dražbě c. k. Rakouskému úvěrnímu ústavu.
Sezemice byly v minulosti stíhány mnohými pohromami – ohni, povodněmi a morem.
Často Sezemicemi procházela i vojska, která obyvatelstvo sužovala. V letech 1570 a 1584 Sezemice z velké části vyhořely. Roku 1623 se zde zastavilo císařské vojsko na svém pochodu do Uher.
Vymáhalo rekvizici, vypálilo pivovar a část města. Roku 1645 se nemohl švédský generál Torstensson zmocnit Pardubic, jeho vojsko táhlo k Hradci a na cestě vypálilo Sezemice. Po ukončení
třicetileté války se městečko pomalu křísilo. V roce 1667 žilo v Sezemicích v sedmdesáti domech
339 obyvatel. V roce 1701 vypukl požár, který zničil 44 domů. Shořela i radnice se všemi spisy,
pivovar, masné krámy, škola i mnoho dobytka. Následujícího roku zapálil blesk řadu dalších stavení, nastala velká bída, mnozí obyvatelé Sezemic bydleli v boudách s dobytkem. Za vlády Marie
Terezie, zejména v průběhu sedmileté války (1756–1763), Sezemice obzvláště strádaly, nejenže
si Prušáci počínali neobvykle krutě, ale v Sezemicích ubytované rakouské vojsko řádilo stejně
jako nepřítel. V té době dostavil se i mor a v průběhu čtyř měsíců zemřela polovina sezemických
obyvatel. V roce 1831 sem byla zavlečena cholera a musel být založen nový hřbitov, neboť hřbitov
u kostela již nestačil. Pohromou byl požár v roce 1832. Oheň trval čtyři dny a shořelo na dvě stě
obytných a hospodářských stavení.
V roce 1796 dosáhly Sezemice určité soudní pravomoci a na radnici se vedle purkmistra, kancelisty, kontribučních a důchodního objevil zkoušený radní – absolvent studia práv. Od tohoto roku
byli sezemičtí občané nazýváni měšťany.
M. Balcar
Pokračování v příštím čísle Sezemických novin
Erby na
svornících
v kaplích
sezemického
kostela
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE
SEZEMICKÉ ZVONY – POPELEČNÍ STŘEDA A POSTNÍ DOBA
Od 16. prosince 2021 můžeme ze zvonice v Sezemicích slyšet
dva zvony. Ke hlasu našeho nejstaršího zvonu se jménem svatého Václava ze 16. století se připojuje také hlas zvonu, který byl
odlit ve zvonařské dílně rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova v roce 1990. Tento menší zvon nese jméno Maria a již řadu let
nezvonil. Děkujeme panu faráři za to, že zařídil odbornou instalaci nového elektromagnetického pohonu rozhoupávání zvonu,
díky němuž zvon může znovu zvonit.

Pozvání k velikonočním bohoslužbám
10. dubna 2022 - Květná pašijová neděle, 9.30 hod. žehnání
ratolestí, průvod, pašije
14. dubna 2022 – Zelený čtvrtek
Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají
kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby.
18.00 hod. večerní mše svatá na památku Večeře Páně,
poté rozjímání v Getsemanské zahradě
15. dubna 2022 – Velký pátek
15.00 hod. křížová cesta v kostele
18.00 hod. večerní mše svatá na památku umučení Páně
16. dubna 2022 – Bílá sobota, 19.00 hod. velikonoční vigilie
17. dubna 2022 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
9.30 hod. mše svatá
18. dubna 2022 – Velikonoční pondělí, 9.30 hod. mše svatá

Popeleční středou začíná postní období. Ve středu 2. března v 18 hodin zveme na mši s udílením popelce.
Při udělování popelce kněz často říkává: „Obrať se a věř evangeliu.“ Popelec nás chce vybídnout, abychom opustili své staré
cesty a vydali se po těch, které nás povedou k souladu s Bohem.
Ježíš začal své poslání na zemi, aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi. Řecké
slovo „metanoeite“, které překládáme jako „obraťte se“, znamená vlastně v původním významu „změnit smýšlení“. Popeleční
středa nás tedy vybízí, abychom začali jinak myslet, abychom
se dívali pod povrch věcí a abychom pod tímto povrchem objevovali skutečnou podstatu. Nové smýšlení je předpokladem víry.
Ve víře nově promýšlíme věci a hledíme na svět novýma očima.
Prosíme o milost učit se nově smýšlet, dívat se na svět a na lidi
jiným, novým pohledem a věřit, že se v tom všem a v každém
člověku setkáváme s Ježíšem.
(podle knih Anselma Grüna)
Postní doba je období následování Krista. Věřící se připravují na
obnovení křestního slibu, proto bývá zvykem, že právě o první
postní neděli jsou dospělí, kteří žádají o svátost křtu, zařazováni
mezi čekatele křtu. Udělení svátosti křtu u dospělých žadatelů
předchází určité období přípravy (katechumenát). Cílem přípravy je naučit se otevírat Bohu, poznávat sebe v pravdě a pokoře,
dopomoci objevit radost z Boží lásky. Svátost křtu bývá čekatelům křtu obvykle udělena při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně na
Boží hod velikonoční. Je v tom velká symbolika, že je křest dospělým udělován právě v den Vzkříšení. Vždyť křest je vzkříšení
k novému životu. Křest je možné přijmout po dohodě s knězem
v průběhu celého roku.
Za farnost Sezemice Pavla Marešová, Jiří Kožnar
A zde je velikonoční zpráva: vzkříšený Ježíš nás nezměrně miluje a vchází do každé situace našeho života. Je přítomen v srdci
světa a vyzývá také nás, abychom překonali bariéry, zvítězili nad
předsudky, přistupovali k lidem, kteří žijí vedle nás, a tak odkryli milost každodennosti. Rozpoznejme Ježíše v životě všedních
dní. Spolu s ním se život změní, protože – přes všechny porážky,
zlo, násilí, utrpení a smrt – Zmrtvýchvstalý žije a řídí dějiny.
Tvá očekávání budou naplněna, slzy osušeny, naděje přemůže
tvůj strach, protože víš, že Pán jde neustále před tebou, vždy
kráčí napřed. A život s Ním ustavičně začíná znovu.
(z homilie papeže Františka o velikonoční vigilii 2021)

Ať proniká záře světla Božího i do vašeho života vám přeje za celou farnost Sezemice P. Mariusz Łuczyszyn

V první polovině ledna proběhl již 22. ročník Tříkrálové sbírky. Po roční
pauze se mohli koledníci vrátit do ulic a přinášet lidem radost a Boží
požehnání. Velkou posilou v řadách koledníků byly letos sezemické
světlušky a skautky.
Během Tříkrálové sbírky jsme s úžasem pozorovali, kolik lidí nezištně
pomáhá druhým, podpoří péči o nemocné hendikepované, opuštěné... zkrátka své bližní v těžké životní situaci.
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V Sezemicích a přisloučených obcích bylo vykoledováno 33 254 Kč
do kasiček. Pardubickou charitu lidé podpořili celkem 1 197 000 Kč
včetně online koledy a plateb převodem. Letošní výtěžek Tříkrálové
sbírky Oblastní charita Pardubice použije zejména na podporu paliativní ambulance a domácí hospicové péče a k rozšíření sociálních
služeb. Další prostředky mohou být použity na přímou pomoc lidem
v nouzi, řešení mimořádných situací či humanitární projekty v Indii.
Na Tříkrálovou sbírku je možné přispět po celý rok prostřednictvím online koledy na www.trikralovasbirka.cz nebo zasláním DMS
KOLEDA.
Děkujeme všem dárcům, těm, kteří pomohli s organizací umístění
stacionárních kasiček v sezemické lékárně a v Městské knihovně,
i vám všem za vaši důvěru, pomoc a štědrost.
Oblastní charita Pardubice

V KNIHOVNĚ
Půjčovací doba knihovny:
po, st: 9.00–12.00, 13.00–17.00
čt: 		 9.00–12.00, 13.00–18.00
Milí čtenáři a uživatelé,
dovolte, abychom Vás přivítali v novém roce – v roce 2022. Děkujeme
za Vaši přízeň a věříme, že nám ji zachováte a budete nás nadále
navštěvovat. A v novém roce je u nás opravdu z čeho vybírat. Snad
právě proto přivedly zimní měsíce do knihovny jak stávající, tak i mnoho nových čtenářů ze Sezemic a blízkého okolí. Kromě desítek nových
knižních titulů přibyly do knihovny i audioknihy. V dětském oddělení navíc naděloval Ježíšek kromě knih, audioknih i zvukové knížky Kouzelného čtení, společenské, interaktivní a zábavné hry pro celou rodinu.
Na konci každého roku se sčítá a rekapituluje a ani v knihovně tomu
nebylo jinak. Velice nás těší nárůst uživatelů a pyšníme se přírůstky
do všech fondů. Najdete teď u nás 264 audioknih, 245 her pro děti
i dospělé a knihy všech žánrů a různých jazyků.
A co se u nás v knihovně dělo a děje?
14. února proběhl další ze zábavně vzdělávacích pořadů v rámci Akademie třetího věku, tentokráte na téma Zábavná historie kriminalistiky.
Další nás čeká 11. dubna Zábavná historie jídla a vaření a 20. června
Zábavná historie filmu. Začátek je vždy v 10 hodin. Akademie se může
zúčastnit každý zájemce, účast není omezena věkem ani vzděláním.
V dílnách šikovných rukou jsme v lednu tvořili sněhuláky a zimní motivy. Svátek sv. Valentýna jsme oslavili Srdíčkovým týdnem, kdy jsme
tvořili přáníčka a drobné dárečky se srdíčky.
Nadále v prostorách knihovny probíhá zdravotní cvičení a cvičení
kraniosakrální jógy.

Pondělní a čtvrteční dopoledne patří prostory knihovny našim nejmenším v rámci projektu Do knihovny od plínek, kterým se zapojujeme do akce Bookstart – S knížkou do života.
Vždy u nás také rádi vidíme návštěvy. Tradicí jsou děti z mateřské
i základní školy, ale vítáme i zájmové organizace a složky města.
Snažíme se jim vždy vyhovět dle jejich potřeb. Nejinak tomu bylo
u mladých sezemických hasičů, kterým jsme umožnili stát se na
jeden den knihovníkem.
A co připravujeme?
V březnu nás čeká měsíc čtenářů a čtenářství, do kterého se naše
knihovna jako každoročně zapojí. (tvořivé dílny, přednášky, amnestie
pro dlužníky...)
Ve dvou pátečních termínech propukne již 22. ročník Noci s Andersenem. Děti z obou druhých tříd budou mít opět možnost strávit
v knihovně podvečer i noc plnou zábavy a připomenou si známé
i méně známé pohádky H. CH. Andersena.
Samozřejmě nevylučujeme, že nás ještě něco napadne J. Proto nás
nezapomeňte sledovat na všech dostupných místech...
Za knihovnu
Petra Procházková a Zdeňka Spěšná

Vzpomínka na osobnost

Ing. Václav Semerád 14. 12. 1945–29. 11.
2021 se narodil v Pardubicích. V roce
1969 ukončil studia na jaderné fakultě
ČVUT, několik let pracoval jako energetik a později zůstal u výpočetní techniky.
Láska k vědeckofantastické literatuře
ho doprovázela už od dětství. Je autorem více než 40 knih fantasy žánru.
Hlavní myšlenou většiny jeho děl je vesmír beze zbraní a násilí. Za svého života
obdivoval celou řadu autorů sci-fi, od
známých, jakým je A. C. Clark nebo
Stanislav Lem, až po autory ve světě
neznámé – J. M. Trosku či Františka Běhounka, kterého i osobně
znal. Neměl rád autory, kteří si libují v brutalitě, nebo kteří přenášejí pozemské nešvary do vesmíru jako cosi přirozeného. Nedá se

Skauti Sezemice
Zdravíme všechny!
Přestože leden roku 2022 je už za námi, byla by škoda neohlédnout se
alespoň za posledními dny roku 2021. Jak jsem už v minulém článku
naznačila, 19. 12. k nám naše světlušky na pardubickém nádraží přebraly Betlémské světlo, které jste si následně mohli přijít vyzvednout
k naší skautské klubovně i do kostela Nejsvětější Trojice. Naposledy
jsme se s naším střediskem setkali na každoročním krmení zvířátek,
které se koná každý rok na Štědrý den ráno. Všechny oddíly se společně vydaly na vycházku do blízkých lesů, kde jsme si společně zazpívali
a zahráli tradiční hru na schovávanou. Ale ani na lesní zvířátka jsme
nezapomněli a nechali jsme jim také něco na zub. Jsme rádi, že se nás
každý rok schází tolik!

proto říci, že by se pokoušel některé autory, zejména v moderní
době, napodobovat. Popisoval vždy raději takový svět, jaký by chtěl
mít. Seznámit se s jeho dílem můžete v rámci akce Březen – měsíc
čtenářů 2022 na výstavě, kterou jsme pro Vás v sezemické knihovně
připravili.
Petra Procházková

A teď už zpět do roku 2022. Hned 6. ledna proběhl 22. ročník Tříkrálové
sbírky. Té se v rolích tří slavných králů zúčastnily naše světlušky a skautky a během ní se nám v Sezemicích a okolních vesnicích podařilo vybrat
přes 33 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří přispěli, ať už do kasičky,
online na stránkách tříkrálovské sbírky nebo pomocí DMS. Peníze budou letos organizátory využity hlavně na podporu paliativní ambulance
a domácí hospitované péče, a také k rozšíření sociálních služeb.
V současné době mimo klasických schůzek a výprav již také plně pracujeme na přípravě a organizaci skautského letního tábora. Rovněž
doufáme, že se během roku budeme moci setkat i na nejrůznějších
závodech a jiných akcích, a tak posilovat spolupráci nejen mezi námi,
ale i s jinými středisky.
za celé středisko Monika „Motyka“ Lacinová
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Sportovně střelecký klub Sezemice
Poslední loňský dvoudenní závod „Velká cena Sezemic“ se konal
těsně před vánočními svátky 18.–19. 12. 2021 na střelnici v Sezemicích. Podle zúčastněných závodníků mají závody po všech stránkách
velmi dobrou úroveň, a proto k nám všichni rádi přijíždějí. Velkou zásluhu na tom má především J. Novák co by zkušený hlavní organizátor. Na
programu prvního dne byla disciplína vzduchová pistole. V dorostu si
2. místo vystřílel F. Vojtěch. Čtvrté K. Hrubešová, která přesedlala
z pušky na pistoli, a šesté O. Klepešta. V seniorské kategorii byl L. Sůra
třetí a ve veteránské F. Čihák čtvrtý.
Druhý den se startovalo v puškové disciplíně. Oproti pistolářským závodníkům, kteří mají jenom malé kufříky se zbraněmi, závodníci puškaři
se přihnali jako velká voda se svými velkými „bágly“ a kufry se zbraněmi. Za chvíli nebylo v klubovně a na hale pomalu kam šlápnout. V juniorkách si výsledkově nejlépe vedla N. Licková. Přestože měla delší
střeleckou pauzu, vystřílela si slušné 3. místo. Toto místo získalo i naše
dvoučlenné družstvo ve složení Licková – Novák. V dalších kategoriích

se nás čtvrtá bramborová příčka držela jako klíště. V mužích si ji vystřílel J. Novák, ve veteránech J. Čech a v dorostu M. Müllerová. Chválíme i ostatní naše závodníky (M. Svobodovou, D. Valekovou, M. Bretta,
F. Jozífa, M. Kohouta), kteří se snažili podat co nejlepší výsledky.
Bohužel covidová opatření nás stále do jisté míry omezují. Již druhým
rokem se neuskutečnily tradiční novoroční střelby a organizátoři závodů
po celé republice rušili jeden závod za druhým. Naštěstí stále jede liga
v Týništi, kde máme odstřílená čtyři kola, a chrastecký pohár, kde bylo
třetí kolo vyhlášeno jako „Přebor Pardubického kraje“. Podle zatím
neoficiálních výsledků by se přeborníky mohli stát: S. Kišáková, M. Svobodová, J. Novák, F. Vojtěch a družstvo puškařů. A co nás ještě čeká?
Velká cena Středočeského kraje, Memoriál A. Greplové, na domovské
půdě „Mamlas“, vyhlášení konečných výsledků Ligy Královohradeckého a Pardubického kraje a Putovního poháru SSK Chrast. Vyvrcholením
zimní sezóny bude v Plzni „Mistrovství ČR ze vzduchových zbraní“.
Jedno se bude konat ve dnech 12.–13. 3. 2022 a druhé 26. 3. 2022.
L. Čiháková
ČSS, z. s. SSK Sezemice

Očima mladých – Sezemice fandí fotbalu
Vážení spoluobčané a čtenáři, rád bych vám představil novou rubriku s názvem Očima mladých, kde se
pokusím ukázat, jak určité věci vnímá mládež. V prvním článku se věnuji mně velmi blízkému tématu – fotbalu.

Pravděpodobně jste už slyšeli, že již druhým rokem v Sezemicích
znovu existuje dorostenecký tým. Často hráváme o víkendech před
A-týmem. Minulá sezóna pro nás byla studenou sprchou. Přežívali
jsme na spodku tabulky a pro ostatní týmy jsme byli snadným soupeřem. Letos jsme zatím ztratili pouhé tři body, což z nás dělá lídra
soutěže. Za úspěchy však stojí hodiny tréninků a tvrdé dřiny.
Každou středu a pátek pozdě odpoledne začínáme krátkou rozcvičkou. Poté nám dělá společnost žebřík, kužely a další pomůc-

ky, které využíváme ke zlepšení naší fyzické kondice. Ne vždycky se
sejdeme kompletní, ale pokaždé „makáme na sto procent.“ Středy
bývají obvykle více o běhu než o samotné práci s balonem. Pokud
na procházce narazíte na bandu pubescentů v trenýrkách, nemusíte
mít žádné obavy, jedná se totiž o nás. Díky dobré fyzičce jsme již několikrát zlomili odpor soupeře a snadno ovládli druhý poločas. Pátky
věnujeme zdokonalování svých dovedností s míčem a občas si užijeme i něco málo ze hry. Během Vánoc jsme si na chvíli oddechli, ale
od Nového roku se opět scházíme tentokrát dokonce třikrát týdně.
V neděli máme vyhrazené dvě hodiny v sezemické tělocvičně, kde
posilujeme. I ti nejsilnější z nás odcházejí z tréninku řádně propocení
a unavení jako koťata.
Postupně se náš tým rozrůstá o nové hráče. Ke klukům, kteří před
dvěma lety tým zakládali, jako je například kapitán Michal Jiroušek,
David Leno, Matouš Vavera, přibyli další. Posledními posilami jsou
hráči, kteří mají za sebou působení ve vyšších soutěžích: Ondřej
Netolický a Zbyněk Vašek byli donedávna na soupisce FK Pardubice.
I tak bych rád vyzval kluky ve věku 14 až 18 let, kteří mají rádi fotbal,
aby neváhali a přišli s námi potrénovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim věrným fanynkám, které nás
z tribuny pravidelně podporují za každého počasí. Budeme moc rádi,
když se k nim na jaře přidáte. Čeká nás bitva o postup do krajské
soutěže.
Martin Marek

Mladí hasiči Sezemice se hlásí
Rok 2021 jsme s dětmi uzavřeli vánoční besídkou a tradiční „štědrovečerní“ večeří a rozdáváním dárků. Děti si tak už 10. 12. 2021 vyzkoušeli takový malý Štědrý den. K večeři měli řízky s bramborovým salátem, přiťukli jsme si džusem a pak si rozdali dárky. Od nás, vedoucích,
dostaly děti nový sací koš a časomíru na noční útoky a Sezemický
braňáček.
V novém roce jsem navázali na skvělou spolupráci s městskou knihovnou a za velké pomoci a podpory paní Procházkové, paní Gombárové
a paní Spěšné si děti užily skvělé odpoledne v knihovně. Děti si v rámci
projektového dne vyzkoušely, jaké to je být knihovníkem, co všechno
musí knihovník umět a znát. Doufáme, že skvělá spolupráce s paní Procházkovou a jejími kolegyněmi bude trvat i v budoucnu.
Ke konci ledna 2022 jsem se začali připravovat na zkoušky hasičských
odborností (preventista, strojník, kronikář, velitel, cvičitel či instruktor).
Tyto zkoušky byly loni zrušeny. Pro velkou část dětí je letošní sezona ta
poslední, co mohou závodit v požárním sportu v kategorii dětí do 15 let,
a tak si chtějí doplnit všechny odbornosti, které jim chybí. Někteří tedy
budou plnit naráz dvě, či dokonce tři odbornosti. A aby to i letos nebylo
jednoduché, opět nám činnost narušila další vlna coronaviru. Děti se
tedy učí doma samy, s námi online, anebo individuálně v hasičárně.
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Skupinová příprava není bohužel možná. Všem držíme palce a uvidíme
20. 2., jak to dopadne J.
A naše plány na jaro? V nejbližší době připravujeme pro děti další projektový den zaměřený na bezpečnost na internetu. Od konce února
bychom se chtěli vrhnout na přípravu klasických disciplín požárního
sportu: uzlování, základy topografie, základy zdravovědy, štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 a s přibývajícím teplem všemi oblíbený
požární útok.
Eva Řezníčková

Kanoistický klub Prosport Sezemice

Sport

Nový rok zahájili kanoisté Prosportu Sezemice jako již tradičně týdenním
soustředěním v Krkonoších. Závodníci naběhali na lyžích díky slušným
sněhovým podmínkách i počasí spoustu cenných kilometrů. Nejmladší
závodníci, z nichž někteří vyrazili na běžky úplně poprvé, celkem zdolali
přes 100 km, starší borci dokonce přes 200 km. Nechyběly ani měřené
úseky a oblíbené kopečky. Ubytování v penzionu Horské Zátiší, který
se nachází v těsné blízkosti běžeckých tratí, je již osvědčené. Místní
výborná kuchyně opět nezklamala. Závodníci využili také místní saunu
a bazén k relaxaci po náročném tréninku. Tělocvičnu zase pro proložení
běžeckých tréninků posilováním, ať už s činkami, nebo s vlastní vahou.
Volný den část týmu podnikla výlet do Špindlerova Mlýna.

Rozpis cvičení v roce 2022
DEN

HODINA

Rodiče a děti 1,5–3 roky

ODDÍL

pondělí

8.30 –9.15 hod.

Rodiče a děti 3–6 let

čtvrtek

17.00 –18.00 hod.

pondělí

17.00 –18.30 hod.

čtvrtek

17.00 –18.00 hod.

Chlapci 6–15 let

pátek

17.00 –18.30 hod.

Relaxační cvičení

úterý a pátek

17.00 –18.00 hod.

Zdravotní cvičení

úterý

19.00 –20.00 hod.

pondělí

18.30 –19.30 hod.

středa

19.30 –20.30 hod.

Karate rodiče a děti

středa

18.00 –19.30 hod.

Karate dospělí

čtvrtek

19.30 –20.30 hod.

úterý a pátek

20.00 –21.00 hod.

pátek

19.00 –20.00 hod.

Dívky 6–15 let

Ženy

Muži
Taneční aerobik
pro pokročilé dívky

Nyní již závodníci napjatě očekávají příchod jara, aby mohli opět po
zimě oprášit kánoe a kajaky a vyrazit na vodu.
Za Prosport Sezemice Martina Hubíková

Cvičení probíhají v tělocvičně Základní školy Sezemice
Více informací na tel. č.: 728 439 895
Web: spvsezemice.webnode.cz

TJ SPARTAK Sezemice – jaro 2022
Datum Den Čas
A tým
26. 3. sobota
28. 3. pondělí
3. 4. neděle 15.30
Rohoznice
4. 4. pondělí
7. 4. čtvrtek
9. 4. sobota 15.30
Bukovka
10. 4. neděle
13. 4. středa
14. 4. čtvrtek
17. 4. neděle 16.00
Roveň
23. 4. sobota 16.00 Moravany B/Dašice
24. 4. neděle
25. 4. pondělí
27. 4. středa
28. 4. čtvrtek
1. 5. neděle 16.30
Přelouč B
2. 5. pondělí
4. 5. středa
7. 5. sobota
8. 5. neděle 17.00
Křičen
9. 5. pondělí
11. 5. středa
15. 5. neděle 17.00
Dříteč A
17. 5. úterý
19. 5. čtvrtek
21. 5. sobota 13.45 Starý Máteřov A
23. 5. pondělí
25. 5. středa
28. 5. sobota 17.00
Mikulovice
29. 5. neděle
31. 5. úterý
2. 6. čtvrtek
4. 6. sobota
5. 6. neděle 17.00
Újezd A
6. 6. pondělí
12. 6. neděle 17.00
Ostřešany
15. 6. středa
19. 6. neděle 17.00 Opatovice n. L.
Tučně – Sezemice doma

Čas

dorost

Čas

mladší žáci

Čas
U11
11.00 FK Pardubice – dívky
17.00
Býšť
17.00

9.30
10.15

Čas

U9

17.00

Horní Ředice

Opatovice n. L.

Mikulovice

Chvaletice
17.00 FK Pardubice – dívky
17.00

13.30

Přelovice B

13.30

Mnětice

10.00 Horní Ředice/Libišany
9.30
Roveň
17.00

14.00

Roveň

10.00

Dříteč

17.00

Nemošice B

Býšť
17.00

Nemošice B

17.00

Dříteč

Roveň
17.00 Holice B/Chvojenec

17.00

Opatovice n. Labem

9.30

Dříteč

17.00

Horní Jelení

17.00
14.30

14.00

Horní Jelení
17.00

Ostřešany

17.00

Býšť

17.00

FK Pardubice B

17.00

Roveň

Býšť

Stolany/Hr. Týnec

9.30

14.30 Mikulovice/Ostřešany 17.00

17.00

Mnětice

17.00

Rosice n. L.

Staré Ždánice

Staré Hradiště
17.00

10.00 St. Hradiště/Rosice n. L. 9.30

Mikulovice

Paramo Pardubice
17.00 FK Pardubice – dívky

10.00

Paramo Pardubice

14.30

Živanice

17.00

Býšť

www.sezemice.cz
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Inzerce

přijme
zaměstnance na pozici

DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská sestra
Všeobecná sestra
Praktická sestra

VESELÝ
DOMEČEK

1

Specializovaná péče o děti

Denní provoz ve 12ti hodinových směnách
Nepřetržitý provoz ve 12ti hodinových směnách

Bližší informace:
+420 702 284 840
vrchni@dcveska.cz

NOVÁ SLUŽBA ORGANIZOVANÁ
DĚTSKÝM CENTREM VESKÁ
BLIŽÍ INFORMACE:
+420 727 941 754
SOCIAL2@DCVESKA.CZ

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
v sobotu 30. dubna 2022 od 7.30 do 14.00 hodin
v kulturním sále, Husovo náměstí 790, Sezemice

Inzerci je možné objednat na tel. č. +420 466 741 019, +420 722 923 225,
+420 724 035 690 nebo e-mailu: monika.liduchova@sezemice.cz

SBÍRKA:
•o
 blečení letního a zimního – dětského, dámského, pánského
(pouze čistého a neroztrhaného)
• l ůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek
•p
 eří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
•d
 omácích potřeb – nádobí bílého, černého, skleniček
(pouze nepoškozené)
•h
 raček (pouze funkčních)
Bližší informace podá paní Karlová, telefon 607

757 432

Poděkování…
• Pan Josef VONDROUŠ děkuje touto cestou starostovi Sezemic panu Martinu STAŇKOVI za blahopřání k narozeninám a členkám komise pro občanské
záležitosti paní KARLOVÉ a paní KREJČÍKOVÉ za gratulaci a předání daru od města.
• P an Miroslav DAŇKA děkuje touto cestou členkám komise pro občanské záležitosti a panu starostovi Martinu STAŇKOVI za přání a dar k jeho 88. narozeninám.
• Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc při nalezení ztracených klíčů paní Monice MATYSOVÉ a panu správci Janu KAŠPAROVI. P. Kopečková
• Manželé Marie a Karel KUČEROVI děkují Komisi, sociální a péče o rodinu a děti města Sezemice a panu místostarostovi Ladislavu KUBIZŇÁKOVI
za přání a dárek k jejich 65. výročí svatby.
• Zasílám poděkování KOZP a panu STAROSTOVI města za krásnou gratulaci k mým 80. narozeninám. Velice si toho Vážím a jsem rád, že „zdraví, štěstí
a spokojenost“ mohu prožívat v sezemickém penzionu. Bedřich Bareš
• Paní Věnceslava HALDOVÁ děkuje Komisi pro občanské záležitosti a panu Martinu STAŇKOVI, starostovi města, za přání a dárek k 89. narozeninám.
Sezemické noviny vydává Město Sezemice, Husovo náměstí 790. Redakční rada: P. Mareš, M. Liduchová, P. Procházková.
IČO 274241. Příští číslo vyjde 28. 4. 2022. Redakce nezodpovídá za obsah článků. Ten se totiž nemusí shodovat s názory redakce.
Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

