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Legionářské vyznamenání
Bohuslavu Kopeckému 

Stručně z historie OSČDF 1914–1918 a 1939–1945

Z rozhodnutí Předsednictva republikového výboru Československé obce legionářské, z. s.  
(ČsOL) byl dne 4. března 2022 pan Bohuslav Kopecký, předseda Občanského sdružení čes- 

koslovenských dobrovolníků ve Fran- 
cii (OSČDF) 1914–1918 a 1939–1945 
v Sezemicích a bývalý starosta Seze-
mic, vyznamenán medailí Za podporu 
při realizaci projektu Legie 100 v le-
tech 2014–2020. 

Vyznamenání předal Bohuslavu Kopeckému za podporu a součinnost na akcích pořádaných ČsOL člen Předsednictva Republikového vý-
boru ČsOL a vedoucí projektu Legionáři pro mládež a současně správce NKP Zámeček Pardubičky (Larischova vila) Ing. František Bobek. 
Zároveň František Bobek jménem ČsOL poděkoval Bohuslavu Kopeckému za dlouholetou podporu a aktivní zapojení do realizace projektů 
ČsOL. 
Vedle oceněného pana Bohuslava Kopeckého a zástupce ČsLO Františka Bobka se slavnostního aktu a přátelského posezení účastnili i tři 
členové OSČDF 1914–1918 a 1939–1945 v Sezemicích – ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. Ing. Petr Holý, starosta 
města Dašice Mgr. Petr Zikmund a místostarosta našeho města pan Ladislav Kubizňák.

Dne 7. února 1947 bylo ve Francii na poradní schůzi delegátů 
„Sdružení čsl. dobrovolníků 1914–1918 Rota Nazdar“ a „Sdružení 
dobrovolníků a československých vojáků ve Francii 1939–1940“ 
rozhodnuto o  sloučení obou spolků s novým názvem Associa-
tion des Volontaires Tchècoslovaques en France 1914–1918 at 
1939–1945. 
V roce 1985 se tehdejší předseda sdružení profesor Josef Fišera 
zkontaktoval s  představiteli města Sezemice, které bylo domo-
vem praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka. Delegace ze Seze-
mic se od roku 1989 každoročně účastnila vzpomínkových akcí 
na československém vojenském hřbitově v La Targette, na dalších 
místech, kde se bojů za světových válek účastnili naši krajané, 
a na vojenských a pietních akcích na území ČR.    
V  roce 1993 se stal tehdejší starosta Sezemic Bohuslav Kopec-
ký členem pařížského sdružení a v Sezemicích byla vytvořena 
pobočka pařížského Sdružení československých dobrovolníků ve 
Francii 1914–1918 a 1939–1945. V roce 2013 bylo v Sezemicích 
ustaveno samostatné Občanské sdružení československých dob-
rovolníků ve Francii 1914–1918 a 1939–1945 (OSČDF). Ustavující 
schůze sezemického sdružení se konala 26. února 2013 a jejím 
předsedou se stal Bohuslav Kopecký. Na založení sezemického 

sdružení má vedle Bohuslava Kopeckého nemalou zásluhu Josef 
Fišera. Ten byl za druhé světové války činný ve francouzském 
odboji, zajišťoval zpravodajskou činnost pro spojence a  pomá-
hal při organizování útěků demobilizovaných československých 
vojáků do Anglie. Přičinil se také o záchranu desítek židovských 
dětí. Profesor Josef Fišera je čestným občanem města Sezemice, 
s jehož představiteli úzce spolupracoval na všech akcích spoje-
ných s připomenutím bojů za svobodu Francie a Českosloven-
ska v první a druhé světové válce. Přední představitel někdejšího 
československého exilu ve Francii profesor Josef Fišera zemřel 
v roce 2004.
Současný předseda francouzského Sdružení československých 
dobrovolníků ve Francii a předseda Československé obce legionář- 
ské – Jednota Paříž pan Pavel Lešák, žijící v Neuville Saint Vaast, 
je spolu se svou manželkou zároveň členem OSČDF v Sezemicích. 
Vyznamenaný Bohuslav Kopecký je členem pařížského a před-
sedou sezemického Sdružení československých dobrovolníků ve 
Francii 1914–1918 a 1939–1945. 
Vedení města spolu s  redakční radou Sezemických novin panu 
Bohuslavu Kopeckému k získání vysokého legionářského oceně-
ní blahopřeje. M. Balcar
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
chtěl jsem napsat několik povzbuzujících slov do nadcházejících jarních 
měsíců, ale v současné situaci to není vůbec jednoduché.
Pandemie sice ustoupila do pozadí, ale válka na Ukrajině nás všechny 
překvapila a agrese Ruské federace pod vedením prezidenta Putina je 
opravdu věcí nevídanou. Jen těžko se můžeme vžít do osudů lidí, kteří 
jsou touto válkou postiženi.
I město Sezemice se podílelo a ještě se i podílí na humanitární pomoci 
lidem z Ukrajiny, o které se zmiňuje Majka Schillerová na jiném místě 
Sezemických novin. Snad se podaří v brzké době válečný stav ukončit, 
ale následky tohoto konfliktu budou určitě nesmírné. 
Doprava po otevření části dálnice D35 možná Sezemicím spíše ulehčila 
a semafory pomáhají zajistit plynulost dopravy. V posledních dnech tro-
chu doprava přes Sezemice zesílila, ale je to jen dočasné, protože se 
opravuje komunikace první třídy I/17 Zámrsk – Chrudim a objízdná tra-
sa vede přes Sezemice a Pardubice. Oprava skončí v polovině května.
Na Mlynářce je již osazena skluzavka a myslím, že spoustě dětí udělala 
radost. Budeme se snažit pro menší děti ještě v tomto parku osadit 
další prvky pro jejich potěšení.
Z kulturních akcí bych chtěl připomenout konání oblastního kola Porty, 
které bylo z mého pohledu opravdu vydařené. Velký počet soutěžících 
interpretů potěšil vlastní tvorbou a je vidět, že folková a country hudba 
má spoustu příznivců. Večerní program zakončil koncert folkové legen-
dy Pavla Žalmana Lohonky se svojí kapelou. Kdo na koncert nepřišel, 
může jen litovat. 
Věřím, že nadcházející měsíce nám přinesou více radosti, a těším se na 
setkání při plánovaných akcích, ať už 30. dubna při ČARODĚJNICÍCH 
nebo 25. června při oslavách 140 let hasičského sboru v Sezemicích 
a následném vzpomínkovém setkání u příležitosti 80 let od heydrichiády.
Moc se na vaši účast těšíme. Světu mír! 

Martin Staněk, starosta města Sezemice

Městská policie Sezemice
ŠIKANA JE MEZI NÁMI
Dne 25. 3. 2022 v 8. třídách základní školy v Sezemicích proběhla 
beseda na téma šikana. Tato problematika je dětem známa, nicméně 
opakování je matkou moudrosti, a proto si toto téma připravila naše st. 
strážník Eliška Jelínková.
Šikana je celospolečenský problém, který nás provází od doby, kdy 
sama společnost vznikla a začala vytvářet skupiny. Přesná datace to-
hoto problému není možná, každopádně vědecké diskuze o tomto 
problému začaly již ve 20. století ve Skandinávii a později v dalších ze-
mích: USA, UK, Austrálie a další. Definic je celá řada, každému z nás na 
mysli vyvstane, že se jedná o jakékoli jednání, jehož záměrem je ublížit, 
zastrašovat a ohrožovat jednotlivce nebo skupinu lidí. Objevuje se ve 
skupinách, jako např. v armádě, škole, v práci, dokonce i doma. Proje-
vuje se přímo, nepřímo, verbálně, fyzicky, aktivně i pasivně. Jednotlivé 
projevy neexistují samostatně a vždy jsou společně provázané. Probíhá 
v pěti stupních, kdy lze včas podchytit a léčit. Pokud se neřeší, zpravi-
dla pokračuje dál, a pak nejen že přerůstá v trestné činy, ale také už je 
problematické ji řešit. Prvním stupněm je ostrakismus, tedy vyčleňování 
jedince/jedinců z kolektivu. Druhý stupeň je typický přitvrzováním a ma-
nipulací. V třetím stupni dochází k vytvoření jádra, tedy jakési pyramidy, 
kde každý jedinec má své určité místo. Ve čtvrtém stupni dochází k vy-
tváření norem, tedy požadavkům, jak se daní jedinci mají chovat. Tyto 
požadavky určují jedincům, co je a není normální apod. U tohoto stup-
ně se mohou začínat u obětí rozvíjet posttraumatické stresové poruchy. 
V pátém stupni nastává totalita, zde definitivně vládnou agresoři a vše 
je jim podřízeno, u obětí může vzniknout Stockholmský syndrom. Od 
3. stupně dochází především k trestným činům, což spadá do kompe-
tence Policie České republiky, dále jen PČR (trestný čin vydírání, loupe-
že, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, znásilnění apod.). V těchto 
stupních již skupina není „léčitelná“ a musí se rozpustit. Do druhého 
stupně lze s kolektivem pracovat, kdy si skupina např. vytvoří vlastní 
hranice chování a sama dohlíží na jejich dodržování. 
Šikana začíná a končí v místech, kde se skupina schází, a tak není perma-
nentní. Bohužel s nárůstem informačních technologií se šikana přesunula 

na Internet, kde se stala téměř stálým problémem a nazývá se kyberši-
kanou. Obě problematiky mohou mít na oběť neblahý dopad, a proto je 
nutné o této problematice hovořit nejen s dětmi, ale také s dospělými, 
kterých se daný problém týká. Oběti šikany není vždy lehké rozpoznat. 
Hranice mezi šikanou a žertováním je tenká, proto je třeba u dotčených 
jedinců tento problém postupně rozklíčovat. Jedná se o žert, či nikoli? 
Projevil jsi dotyčnému, že se ti jeho chování vůči tobě nelíbí? Změnilo se 
něco? Pokračuje to dál? Pokud ano, je potřeba to začít řešit. 
Šikana se velmi často dotýká dětí (dokonce i v mateřské školce), a pro-
to je na nás, na rodičích, abychom se svými dětmi mluvili. Dejme jim 
důvěru a šanci problém řešit. Najděte si chvíli a sedněte si. Promluvte 
si o tom, jak by to chtěly řešit a jak by chtěly postupovat. Nereagujte 
afektivně, neboť to vede většinou ke zhoršení a gradaci šikany. Často 
se setkávám s názory dětí, že se rodičům svěřovat nechtějí z důvodu 
nežádoucí reakce (rozzlobený rodič běží za rodiči agresora, řeší pro-
blém ve škole za přítomnosti oběti a agresora apod.). Tato problemati-
ka se řeší dlouhodobě a zpravidla pod vedením erudovaných lidí, kteří 
tuto problematiku znají (například pedagogové). Proto se nebojte obrá-
tit na učitele, kteří svou třídu znají a jsou schopni s kolektivem pracovat 
jinak. Nechcete-li to řešit přes pedagogický sbor, můžete se obrátit na 
psychologa, českou školní inspekci, školského ombudsmana, rodičov-
skou linku či linku důvěry. V krajních situacích také na PČR. Nenechte 
své dítě vyrůstat v patologickém kolektivu. Děti jsou naše budoucnost, 
tak nebuďte lhostejní! 
Nebudete-li si vědět v takových chvílích rady, neváhejte se obrátit na 
linku Městské policie Sezemice, neboť:
Jsme tu pro Vás!

Za kolektiv Městské policie Sezemice
vrch. stržm. Jaroslav Mohaupt

Zprávy z radnice

Narozeníček
Leden 2022:
Tadeáš Matoušek
Mikuláš Vamberský

Redakce přeje narozeným dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.
Rodiče poskytli písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů  
svého děťátka na matrice Městského úřadu Sezemice.

Děkujeme, blahopřejeme…
Paní Marie Bartoníčková děkuje touto cestou starostovi 

Sezemic za blahopřání k 90. narozeninám a členkám komise pro 
občanské záležitosti za gratulaci a předání daru od města.

❊ ❊ ❊ ❊ ❊ ❊
Paní Růžena Fořtová děkuje touto cestou členkám komise  

pro občanské záležitosti, paní Karlové a paní Krejčíkové a také 
panu starostovi za přání a dárek k 85. narozeninám. 
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Nečekaná, zbytečná a tragická válka na Ukrajině změnila život nám všem
To, co jsme si jen těžko dokázali představit v jednadvacátém stole-
tí, byla válka, válka tak blízko nás, několik set kilometrů od hranic 
s našimi sousedy. Krutý vpád ruských vojsk od 24. února vyhnal 
ze svých domovů milióny ukrajinských žen, dětí a částečně i mužů. 

Evropa i celý svět byl šokován touto skutečností a okamžitě se strhla, zcela logicky, 
lavina pomoci těm, kteří museli zůstat a hlavně bránit svou vlast. 
Město Sezemice vyhlásilo ihned v pondělí 27. února čtyřdenní sbírku oblečení, 
zdravotnického materiálu a trvanlivých potravin. Díky vám všem, kteří jste přišli 
s okamžitou pomocí, byla vypravena už ve středu večer dodávka mířící do Lvova. 
Ve čtvrtek večer odjelo auto druhé. Víme, že naše pomoc se díky ukrajinské komu-
nitě v Hradci Králové dostala během cca pěti dnů k těm potřebným. Jednodenní 
sbírku jsme opakovali následně za 14 dní a opět se naplnila dodávka potřebného 
materiálu. Vyřizujeme od všech Ukrajinců, kteří zajišťovali tyto převozy, obrov-
ské díky. S pokorou a se slzami v očích přijímali vše jak v Sezemicích, tak i přímo 
v  královéhradeckém centru. Tam jsme odvezli větší množství zdravotnického 
materiálu, a to hlavně díky paní Fajmonové z naší sezemické lékárny. Tam jsme 
mohli nakupovat za velkoobchodní ceny. 
Další pomoc směřující pro příchozí Ukrajince a už i žijící na Pardubicku byla pro-
měněna z výtěžku naší akce MDŽ nejen pro ženy v  jídlo a hygienické potřeby. 
Cca za 12 000 Kč byla část převezena do Centra pro uprchlíky v Pardubicích, část 
zboží pak doplnila potravinový sklad Oblastní charity Pardubice. I od nich máme 
všem vyřídit velké poděkování. 
Během posledních týdnů se Sezemice rozrostly také o několik ukrajinských uprch-
líků – tedy přesněji o matky s dětmi. Řešíme společně se školou jejich začlenění do 
dětského kolektivu, pomáháme jim při hledání práce a možnosti alespoň trochu 
začlenit se do normálního života nás všech. Je to mnohdy těžké a ještě to těžké 
bude. I  přesto jim buďme dobrými sousedy a  kamarády. Těžko si můžeme jen 
představit, co museli proživat při odchodu ze svých domovů. Ještě jednou děkuje-
me všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do pomoci zapojili. Jsme za to moc rádi 
a věříme, že tímto naše pomoc nekončí.

Za město Sezemice Majka Schillerová

V letošním roce si celá naše 
republika připomíná 80. výro-
čí od heydrichiády. Tato doba 
za druhé světové války byla, 
je a vždy bude nesmazatelně 
zapsána do naší historie. Na 
řadě míst s tímto obdobím spo-
jeným se budou konat pietní 
a vzpomínkové akce. Celoroční 
projekt k tomuto tématu vyhlá-
silo i město Pardubice společ-
ně s různými institucemi, městy 
a obcemi. K tomuto výročí se 

přihlásilo i město Sezemice, a to díky osobnosti kpt. Alfréda Bartoše. 
Ten prožil v Sezemicích dětství, absolvoval zde i základní školu.
Alfréd Bartoš – československý voják a příslušník československého 
protinacistického odboje za 2. světové války byl v letech 1941–1942 
velitelem výsadkové sku-
piny SILVER A. Ta spolu-
pracovala se skupinou 
Anthropoid při atentátu 
na zastupujícího řířšské-
ho protektora Reinharda 
Heydricha v roce 1942. 
Před patnácti lety byla 
kpt. Alfrédu Bartošo-
vi u sezemické radnice 
slavnostně odhalena so- 
cha. Letos si připomí-
náme 80. výročí od jeho 
úmrtí. Město Sezemice 
se tak rozhodlo opět 
uctít jeho památku. 

Pietní akt proběhne v sobotu 25. června. Ve 14 hodin za zvuku 
Ústřední hudby Armády ČR Posádkového velitelství Praha nastoupí 
čestná stráž a po projevu pana starosty Martina Staňka budou pří-
tomnými hosty položeny k soše kpt. Bartoše věnce a květiny. Druhá 
část vzpomínkové akce, cca od 15 hodin, se bude konat v sále se-
zemické radnice. Přeneseme se do čtyřicátých let minulého století, 
do pardubického hotelu Veselka. Tehdy tam zněla swingová hudba, 
tančilo se, dámy a pánové včetně Alfréda Bartoše a jeho kamarádů  
prožívali v rámci možností alespoň trochu té radosti v tak těžké době. 
Sezemickým sálem bude znít také swingová hudba Swing melody 
Praha, zatančí členové Studia Zig Zag Praha. Tehdejší módu nám 
představí Pin Up & Vintage Studio. Přijďte se s námi přenést do doby 
před osmdesáti lety a připomenout si ji z té veselejší stránky. Akce se 
koná za podpory Pardubického kraje a města Pardubice a je součástí 
všech akcí spojených v tomto roce s připomenutím si 795 let od první 
zmínky města Sezemice. Vstup je zdarma. Srdečně Vás zve město 
Sezemice.

Významné výročí a pocta kpt. Alfrédu Bartošovi

AKCE 25. 6.
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Město Sezemice 
1. dubna 2022 
zahájilo užívání 
nové 11 metrů 
dlouhé dětské 

skluzavky.

Skluzavku můžete 
plnohodnotně 

využívat, dbejte 
však na opatrnost 

a bezpečnost. 
Aby bylo mezi 

námi jasno, nově 
Vám také slouží 
osvětlení parku 

Mlynářka. 

!!! Vandaly 
přednostně 

žádáme: Neničte 
nám skluzavku, 
ať slouží našim 

malým občanům 
čistá a funkční 

co nejdéle. Nová 
světla také nejsou 

terče pro vaši 
zábavu. Děkujeme.

Petra Procházková 
– město Sezemice

Puberťáci dělají všechno proto, aby se odlišili od generace bo-
omerů, starších lidí, kteří nemají pochopení pro mladé. Z to-
hoto důvodu si vymýšlejí nová slova. Pokusím se vám teď ve 
své rubrice představit ta nejvíce používaná. Třeba vám jejich 
znalost usnadní komunikaci s vašimi dětmi či vnoučaty a na-
konec je i sami zařadíte do své aktivní slovní zásoby.

Do širšího povědomí společnosti se již dostalo mnoho anglicismů. 
Mnozí z vás proto porozumí výrazům jako je chillovat, rejdžnout, 
či můvment. Existují však slova, která se vymykají jakékoliv logice, 
a pravděpodobně jste se s jejich překladem nesetkali. Pokud se tedy 
mezi čtenáři najde čávo, komu tyto perly jazyka teenegerů nejsou 
cizí, jedná se o opravdového císaře. Trochu mě mastí, že jsem již 
zmínil pár slov, aniž bych o nich pověděl nějakou užitečnou informaci. 
Stejně tak udělám u ostatních. Bude tedy jen na vás, jak si s nimi 
poradíte.
S chábrama je užíváme často, a kdybyste navštívili jakoukoliv skulu, 
nebo trenalos, určitě byste nejedno zaslechli. Dle mého názoru je 
puberťácký jazyk nejrozšířenějším slangem, a jestli někdo nesouhlasí, 
tak u nás dolietal a měl by jít s námi zafelit, aby změnil názor. Pocho-
pitelně jsou výrazy, které máme obzvlášť rádi. Když tedy passneme 
své povinnosti a dáme si někde kage, nebo beeros, cítíme se jako 
v sedmém nebi. Je navíc docela swag, že nám u vedlejšího stolu 
nikdo nerozumí.

Očima mladých – mluva, kterou (ne)znáte

■ VYHNALI JSME ZIMU
K akcím, které vycházejí z našich tradic a folklóru, se po více než 
vydařeném Masopustu přidalo také Vyhánění zimy – Vynášení 
Smrtky. A jako by nám zima chtěla ukázat, že se ještě rozhodně 
nehodlá vzdát, proběhlo za opravdu sychravého počasí, i nějaká 
ta sněhová vločka spadla. Přesto se celé rodiny vydaly průvodem 
spolu s folklórními soubory Dupák a Červánek k řece Loučná, kde 
byla „Smrtka“, kterou vyrobili naši skauti, zapálena a vhozena do 
vody. Tak nám jaro vítej...
■ TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po nekonečných TŘECH letech se do Sezemic vrací Tradiční pále-
ní čarodějnic. Město Sezemice pro Vás připravilo na 30. dubna od 
17 hodin bohatý program pro celou rodinu a od 20 hodin koncert 
místních kapel sešLost a Vypuštěné Koupaliště. Upozorňujeme 
na kontrolu občanských průkazů z důvodu rozlišení zletilých ná-
vštěvníků!! (barevné pásky). Opatření usnadní kontrolu nezákonné 
konzumace alkoholu. Děkujeme za pochopení a moc se na Vás 
všechny těšíme! 
■ MÁJOVÝ KONCERT NEJEN PRO MAMINKY
Zveme vás na Májový koncert nejen pro maminky. Po třech letech 
si opět můžete přijít poslechnout hudební a recitační vystoupe-
ní dětí ze Sezemic a okolí. Zazpívají také pěvecké sbory Rolnička 
a Hluboká Orba. Koncert se bude konat v neděli 1. května od 17 
hodin v sále sezemické radnice. Přijďte s námi oslavit 1. máj a svá-
tek všech maminek. Těšíme se na vás!
■ DISKOTÉKOVÉ LETNÍ SEZEMICE
Sobota 25. 6. v Sezemicích bude opravdu hodně pest-
rá – oslavy 140 let sezemických hasičů, pietní akt k uctění památky 
kpt. Alfréda Bartoše a swingové odpoledne v sále sezemické rad-
nice. A večer? Ten bude tentokrát ve znamení diskotékové hudby 
v areálu TJ Spartak Sezemice. Od 18 hodin čeká na děti diskotéka 
se soutěžemi o ceny. Cca od 19.30 h pak budou znít celým areálem 
známé hity dle Vašeho přání. Celým programem Vás bude provázet 
moderátor a DJ Tomáš Fulka. Přejeme Vám fajn letní sobotní večer.

Město Sezemice srdečně zve na Epilog tradičního hudebního festivalu do Kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích. 
Epilog se v obecné rovině vždy pojí s určitým závěrem, v tomto případě se závěrem letošního ročníku festivalu. Nepůjde ale o smutnou záležitost, nýbrž o slavnostní završení,  

jak napovídá obsazení koncertu. Zpěv, trubka a smyčcový orchestr slibuje pokaždé majestátní zážitek.
V koncertu barokní hudby vystoupí s orchestrem Barocco sempre giovane sopranistka Patricia Janečková, trumpetista Walter Hofbauer a varhanice Kateřina Málková. 

Kdy a kde: neděle 15. 5. 2022 od 18.00 hod., Sezemice, Kostela Nejsvětější Trojice, vstupenky v předprodeji v Městské knihovně nebo na www.pardubickehudebnijaro.cz

PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2022 – EPILOG

Novinky v parku Mlynářka

Pro ty z vás, kteří dosud marně tápou, o čem byly předcházející od-
stavce, jsem připravil malý slovníček: 

Beeros – pivo
Císař – frajer
Čávo – označení pro blíže neurčeného člověka
Čillovat – odpočívat 
Dolietat – skončit
Trenalos – trénink
(Za)felit – pobýt s kamarády
Chábr – kamarád
Kage – káva
Mastí mě – baví mě
Můvment – pohyblivost 
Passnout – vykašlat se (na)
Rejdžnout – naštvat se 
Skula – škola
Swag – používá se stejně jako cool, tedy skvělé

Myslím si, že záměr odlišovat se od ostatních mluvou se pubescentům 
daří na jedničku. Málokdo z mladých je natolik out, že nezná její vý-
znam. Pevně doufám, že pokud vás text dostatečně nepřipravil na po-
kec s vaším synem či dcerou, tak vás aspoň pobavil, protože zachovat 
si dobrou náladu je v obtížných dnech, jako jsou tyto, naprosto zásadní.

Martin Marek

KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE

AKCE 25. 6.
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Základní škola

Mateřská škola Pohádka

V základní škole probíhá v dubnu zápis do prvních tříd. Na webových 
stránkách školy provede zákonný zástupce dítěte elektronickou registra-
ci k zápisu. Vytištěnou přihlášku k zápisu doplní a spolu s kopií rodného 
listu doručí do školy v době od 1. 4. do 28. 4. 2022. Ve dnech 27. 4. 
a 28. 4. 2022 proběhne v budově školy motivační část zápisu (účast dítě-
te není povinná), kde se budoucí prvňáčci mohou seznámit s prostředím 
školy a vyzkoušet si své dovednosti na stanovištích se zábavnými úkoly. 
Po roční přestávce se letos děti z prvního stupně mohly opět zúčastnit 
výuky lyžování v Olešnici v Orlických horách. Pod vedením zkušených 
instruktorů se nejen učily základům lyžování, ale i zdokonalovaly své do-
vednosti v jízdě na lyžích i snowboardu. Měly radost z nových zážitků 
a dovedností i diplomů a medailí. Čtvrťáci zakončili letošní plavecký vý-
cvik získáním tzv. mokrého vysvědčení. Všichni se vyřádili v aqua zóně 
na tobogánu, skluzavkách, ve vířivce a na dalších atrakcích. Magický 
den 22. 2. 2022 se nesl v naší škole v duchu neobvyklých aktivit. Na 
prvním stupni se žáci zabývali hrami, úkoly a soutěžemi, které souvisely 
s číslem dvě. Na druhém stupni zažili Den naruby – učitelé se stali žáky 
a někteří žáci učiteli – se svými projekty, výklady, pracovními listy, soutě-
žemi a výukovými videi provedli své spolužáky křížem krážem pestrými 
hodinami úterního rozvrhu. Ve 2. B si učitelské povolání vyzkoušeli i ně-
kteří rodiče. V březnu proběhl Den otevřených dveří, kdy mohli zájemci 
nahlédnout do školy i vyučovacích hodin, přišli se podívat nejen rodiče 
a prarodiče našich žáků, ale i budoucí prvňáčci se svými rodiči. Žáci  
6.–8. ročníků se zúčastnili cestopisné přednášky v KD Dukla v Pardubi-
cích z projektu Planeta Země 3000. Letos navštívili ostrov Madagaskar.  
26 žáků 8. ročníku odjelo v polovině března na běžkařský výcvikový kurz 

Počasí nás sice stále aprílově provokuje, nicméně jaro dorazilo a bude-
me věřit tomu, že se brzy dočkáme sluníčka a teplých dní.
A co jsme v uplynulých dvou měsících s dětmi prožili a na co se ještě 
můžeme těšit? 
Začátkem března jsme měli v mateřské škole na jednotlivých třídách 
tradiční karnevalové veselí. Děti dorazily v nejrůznějších kostýmech 
a maskách, které následně představily svým kamarádům. Nechyběly 
soutěže, diskotéka a samozřejmě i drobné mlsání. Na závěr na každé 
dítě čekala odměna za jeho kostým v podobě diplomu a drobností, 
které jsme společně s rodiči obstarali. 
Další úspěšnou akcí byl celoškolkový projekt „Voda“. Děti získaly spous-
tu teoretických, ale i praktických vědomostí, znalostí a dovedností. Díky 
názorným ukázkám pochopily, jak funguje koloběh vody a proč je voda 
důležitá. Na co všechno ji potřebujeme, kam mizí a kde se opět objeví. 
Na třídách probíhaly experimenty a pokusy, což děti moc bavilo.
V rámci tohoto projektu jsme navštívili sezemický mlýn, kde nás pan 
Mohaupt provedl celým areálem a vysvětlil, jak funguje vodní turbína, 
což bylo zajímavé nejen pro děti, ale i pro dospělé. Dále nám uká-

zal prostory uvnitř včetně starodávných 
strojů a ručních přístrojů, které se dříve 
běžně používaly. 
Se staršími dětmi jsme se vypravili na 
polodenní výlet k Labskému rybníku. Po-
časí nám přálo a my jsme si to všichni 
užívali. Každý si nesl na zádech batoh 
s pitím a dobrotami. Někteří byli dokonce 
vybaveni dalekohledem či lupou na bližší 
zkoumání přírody. 
Po dvou covidových letech byl zahájen 
plavecký kurz v Pardubicích na Dubině 
v plaveckém areálu Hastrmánek. Vzhle-
dem k velkému zájmu byly děti rozděleny 

do skupin a jezdit budeme až do konce měsíce května.
Měsíc duben je velmi pestrý co se týká akcí. Začátkem dubna se za 
dětmi přijeli podívat zaměstnanci ze zoologické zahrady Jihlava, kteří 
s sebou přivezli několik dravců a sov. Děti měly možnost zblízka si tyto 
ptáky prohlédnout a seznámit se s nimi.
Druhý dubnový týden probíhaly na jednotlivých třídách velikonoční díl-
ny, na kterých si rodiče společně s dětmi vyráběli velikonoční dekorace.
Ve čtvrtek 14. 4. se koná Den otevřených dveří, kdy si rodiče prohléd-
nou jednotlivé třídy, jejich prostory a vybavení. Na každé třídě bude paní 
učitelka, která ráda zodpoví veškeré dotazy týkající se provozu, režimu 
a dalších věcí.
V úterý po Velikonocích odjíždí dvě třídy dětí v posledním ročníku před-
školního vzdělávání na pobyt v přírodě, který se bude konat v nově zre-
konstruovaném areálu Kempy na Seči. Tento pobyt včetně animačního 
programu zajišťuje agentura Xcamps.cz Chrudim.
Čeká nás také čarodějnický rej s opékáním buřtů, zápis na nečisto 
a další akce, o kterých Vás budeme informovat příště.

V květnu 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 nalez-
nou zájemci ze stran rodičů na webových stránkách mateřské 
školy.

Tento zápis není určen pro děti ukrajinské národnosti s vízem za účelem 
strpění. Pro tyto děti bude vypsán další zápis. Přesný termín a čas bude 
uveřejněn v květnu na webových stránkách MŠ.

Za mateřskou školu Pohádka, Sezemice
Bc. Prausová Iveta

do Jizerských hor. Na chatě Stará pila v osadě Jizerka prožili slunečný 
týden plný sportu a zábavy. Dne 25. 3. 2022 se některé třídy zúčastnily 
výzvy Hrdé školy a udělaly si „RETRO DEN“. Nechybělo retro oblečení, 
hračky nebo hry. V 5. A proběhl projekt Pardubický kraj – aneb „zač je  
v 5. A perník?” Děti si připravily zajímavosti z oblasti kultury, historie 
i sportu a zahrály si na televizní moderátory. Všichni si pak pochutnali na 
sladkém perníku. Zvídaví žáčci 1. stupně mají možnost navštěvovat krou-
žek VĚDA NÁS BAVÍ. Děti pracují ve třech týmech a velice hravou formou 
se dozvídají informace z oblastí fyziky, přírodovědy, chemie či biologie.  
V 8. třídách proběhla přednáška ve spolupráci s Městskou policií Seze-
mice na téma šikana, vedená starším strážníkem paní Eliškou Jelínkovou.
V sále sezemické radnice se konala Závěrečná prodloužená XXVI. roč-
níku Minitanečních ZŠ Sezemice. Taneční mistrová paní Hana Flekrová 

Semínko se probudilo, Semínko se rozesmálo, 
z hlíny lístek vystrčilo. ono už je vážně jaro!  
Pak hned druhý také třetí, Vyndám lístky, vyndám kvítí, 
– milé děti, ten čas letí! jen ať na ně slunce svítí!
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z Holic účastníky kurzu postupně seznamovala se společenskými tanci 
i se základy společenského chování. Třída 1. C se proměnila v tvořivou 
dílnu s pěti stanovišti, kde si žáci mohli se svými rodiči vyrobit spoustu 
zajímavých věcí.
Nejlepší recitátoři z 1. až 5. ročníku měli možnost předvést své umění 
na konci února. V 1. kategorii zvítězila Adéla Baladová z 2. A. Vítězem 

2. kategorie se stal Ondřej Šinták ze 4. B. Soutěž Dětská scéna 2022 
aneb přehlídka dětských recitátorů proběhla i na druhém stupni. V ka-
tegorii šestých a sedmých tříd zvítězil Vojtěch Mareš z 6. B a v kategorii 
osmáků a deváťáků Barbora Šimková z 8. B. Oba postoupili do okres-
ního kola, kde si Vojtěch Mareš vybojoval postup do kola krajského. 
Šachové družstvo žáků naší školy, ve složení Adam Krátký, 2. B, Tomáš 
Kloud, Štěpán Krátký a Jan Zelenda, všichni 4. B, se zúčastnilo v bu-
dově Multifunkčního centra Fabrika ve Svitavách Krajského přeboru 
školních družstev v šachu a v kategorii hráčů 1.–5. ročníku dosáhlo 
vynikajícího umístění – se ziskem 16,5 bodu se umístilo na 3. místě 
s právem 1. náhradníka postupu do celostátního přeboru. Do okresní-
ho kola dějepisné olympiády postoupil nejúspěšnější řešitel Vít Mareš 
z 8. B, který ve velké konkurenci 33 soutěžících z Pardubického kraje 
obsadil 10. místo. Liga škol v orientačním běhu pokračovala závěreč-
nými koly. ZŠ Sezemice obsadila celkově 5. místo z 13 zúčastněných 
škol, Ondřej Lučan z 5. B zvítězil ve své kategorii H12. Všem úspěšným 
reprezentantům školy blahopřejeme.
Školní družina ožila karnevalem, kde nechyběla diskotéka, oblíbené hry 
i promenáda masek, které byly velmi rozmanité. Na konci února děti ze 
školní družiny vyrazily do Pardubic do kina na dětský animovaný film 
Velký červený pes Clifford, který se jim velmi líbil.
Aktuální informace a fotografie ze školy najdete na www.zssezemice.cz. 
Všem čtenářům přejeme příjemné a teplé jarní dny.

Mgr. Olga Doskočilová

Elvy, co jsou to vlastně dračí lodě?
Dračí loď má dvě oddělitelné části, vepředu hlavu draka a vzadu jeho 
ocas, proto tento název. Jedná se o závod 10 nebo 20 pádlujících, 
bubeníka vepředu a kormidelníka v zadní části lodi. Díky svému po-
čtu se jedná o jeden z nejpočetnějších týmových sportů vůbec. Jezdí 
se na stojaté nebo mírně tekoucí vodě. Tratě jsou dlouhé od 200 
m do 2 km, ve vrcholových závodech – v malých republikových se 
mohou čísla lišit. Dračí lodě jako takové mají dlouhou historii hlavně 
v Číně, avšak u nás také nabírají na popularitě. První klub a asociace 
u nás se datuje k roku 1998 i s prvními závody.

Jak jste se vůbec dostala k lodím jako takovým?

Od malička se znám s rodinou Doktorových, a když před pár lety 
byli v Olympijském parku s kanoistikou v Pardubicích, tak sem tomu 
dala šanci a u vody už zůstala. U dračích lodí sem byla oslovena 
Jiřím Přikrylem, trenérem juniorské reprezentace, který díky svému 
skvělému přístupu má podíl na úspěších, které mám v individuálních 
i týmových závodech.

Vím, že Vaše poslední sezóna byla velmi úspěšná.  
Jak vypadala a považujete ji za nejúspěšnější?
Určitě v tuto chvíli ano. Prodleva díky covidu byla dlouhá, a tak jsme 
se na závody připravovali skoro 2 roky, což nám také velmi pomoh-
lo. V prosinci 2021 jsme byli s týmem v Dubaji na evropském poháru 
a bojovali se 24 týmy z 12 různých zemí. I přes silnou konkurenci jsme 
si v každé trati odvezli medaile. V mixové posádce na trati 250m bronz 
a na 500m stříbro. V ženské kategorii pak na 250 m také stříbro a na 
trati 500m zlato s náskokem o skoro loď a půl, což byl pro nás neuvě-
řitelný úspěch.

Jak velkou roli ve vašem životě hraje sport jako takový?
Sport byl i je mojí velkou součástí. Byla jsem hodně sportovně založe-
ná už odmala, a to hlavně díky mému tátovi, který byl pro mě vzorem 
a spolu s mamkou byli mou podporou u všeho, co jsem kdy dělala. 
Každý trénink je zážitkem a únikem od sociálních sítí a každodenního 
života, kde si každý může užít tu volnost v naší krásné přírodě, která 
se nám tu naskytuje. Navíc být s lidmi, se kterými posouváme svoje 
hranice, je k nezaplacení.

Zmínila jsem Vaši vazbu na Sezemice. Co pro Vás 
znamenají?
I přes fakt, že jsem původem z Pardubic, jsem do Sezemic jezdila už 
jako dítě. Líbil se mi život mimo velkoměsto, kde je klid. Je tu spousta 
míst, co se dají navštívit, což je obrovské plus. Kromě toho všechno 
je tu hned za rohem, takže jsem tu i se svou rodinou velmi spokojena.
Přeji, jistě spolu s vámi, mladé sportovkyni další úspěchy ve sportovní 
kariéře, jakož to i v životě, a budu se těšit při dalších otázkách...

Petra Procházková

PĚT OTÁZEK PRO…PĚT OTÁZEK PRO…
Ráda bych se v této rub-
rice opět vrátila k před- 
stavování výjimečných 
osobností spjatých se 
Sezemicemi a jejich 
okolím. Mladí, či zralého 
věku, jakéhokoliv zamě-
ření a vzdělání. Prostě 
osobnosti. Pokud ně-
koho takového máte ve 
svém okolí, budu ráda 
za Váš typ.
Na dnešní osobnost 
mě upozornila hrdá se-
zemická babička, paní 
Václava Dostálová. Je 
mi ctí představit Vám 
dvacetiletou sportovky-
ni. Posledních pět let je 
součástí kanoistického 

klubu Prosport Sezemice a díky předchozím úspěchům z kanoistiky 
se stala i členkou reprezentace České republiky v dračích lodích za 
klub Dragon Force Přerov. Na otázky bude odpovídat ELVY SEID- 
LEROVÁ. 

Zveme Vás na odložené vystoupení Zdeňka Trošky s písněmi Simony Klímové do sálu sezemické radnice 20. května 2022 od 18 hodin.

ElvyElvy
SeidlerováSeidlerová
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Na město však byly Sezemice povýšeny až 13. února 1834 guberniálním nařízením č. 7248. 
Tato významná událost zastihla Sezemice připravené. Povýšení na město převzali Sezemičtí již 
v nové radnici. Po požáru, ještě v roce 1832, byla nová radnice vystavěna z kamene a cihel nad 
bývalou obecní spilkou jako dvoupodlažní budova, později opatřená věžičkou s hodinami. O tom, 
jak pyšní byli sezemičtí občané na svou radnici s orlojem a věží, svědčí oslavná báseň českého 
spisovatele a „zkoušeného radního“ v Sezemicích Jana Vladimíra Pelikána, sepsaná při příležitosti 
vyzdvižení radniční věže.

V roce 1848 byla zrušena robota a řada povinností poddaných vůči vrchnosti. Byly také rušeny 
vrchnostenské úřady. Dne 1. února 1850 začalo v Pardubicích působit  c. k. okresní hejtmanství, 
tehdy zvané podkrajský úřad. Území okresu se až na malé okrajové změny krylo s územím býva-
lého pardubického komorního panství. Ještě v roce 1850 převzalo správu Sezemic zvolené zastu-
pitelstvo města Sezemice  a 10. června ve stejném roce předalo soudní právo ze Sezemic k nově 
zřízenému c. k. okresnímu soudu do Pardubic. V té době měly Sezemice více než 1700 obyvatel 
a přes 200 domů. Obyvatelstvo se živilo hospodářstvím a sestávalo z velké části z malých držitelů 
půdy. Pozemky byly tehdy po většině mokré, odvodňované polními příkopy. Počátkem 19. století 
zde byl hojně pěstovanou rostlinou len. Vedle hospodaření se obyvatelstvo Sezemic živilo řemes-
ly. Bylo tu mnoho tkalců, ševců a krejčích, a tudíž hlavním zaměstnáním bylo odedávna řemeslo 
tkalcovské, obuvnické a krejčovské. Až do roku 1880 byla řemesla sdružena ve starobylé cechy, 
jejichž výsady, potvrzené panovníkem, pocházejí z 16. století. V Sezemicích byly cechy řeznický, 
tkalcovský, obuvnický a krejčovský. 

Cech tkalcovský kolem roku 1850, v době svého rozkvětu, čítal 40 mistrů, kteří měli po 2–3 
stavech. Avšak do devadesátých let cech tkalcovský téměř vymizel. Obuvnický cech čítal v osm-
desátých letech 19. století až 120 členů. Široko daleko měly Sezemice pověst ševcovského města. 
Početným byl též cech krejčovský. Poměrně menším byl cech řeznický, který přijímal i jiné řeme-
slníky, kteří nenáleželi k žádným cechům, proto býval nazýván též „reiscech“. Krejčí a obuvníci 
jezdívali se svými vyhledávanými a osvědčenými výrobky na jarmarky do okolních i vzdálených 
měst. Mimo již uvedená řemesla tu bylo více drobných řemesel, jež dávno zanikla, např. barvíř 
pláten, koželuh, kotlář, mydlář a provazník. V sedmdesátých letech 19. století založil v Sezemi-
cích Josef Tesař malou továrničku na výrobu obuvi. Tu později prodal vídeňským továrníkům 
Glasnerovi a Steinovi a během krátké doby z ní vznikl velký závod na výrobu ručně šité obuvi. 
Nová továrna Leona byla uvedena do provozu v roce 1881. Zaměstnávala kolem 150 dělníků. 
Díky prosperitě Leony se stalo obuvnické řemeslo v Sezemicích řemeslem masovým. Ševcovalo 
se téměř v každém domě. Za II. světové války byla v objektu Leony výroba hraček a následně 
výroba leteckých motorů. Po válce převzal objekt Leony národní podnik Telegrafia, po něm n. 
p. Chirana a od roku 1963 n. p. Tesla Pardubice, která zde vyráběla komponenty pro radiolokač-
ní techniku. Tesla zde ukončila provoz v roce 1994. Řadu let prázdný objekt slavné obuvnické 
továrny byl zbourán a na jeho místě postavila Východočeská tiskárna Pardubice novou výrobní 
halu, která se od roku 2005 stala sídlem VČT spol. s r. o., dnes zde sídlí tiskárna fronte, s. r. o., 
Sezemice. 

V roce 1912 vznikla další obuvnická továrna bratří Österreicherů a v roce 1913 továrna na obuv 
Františka Růžičky. Firma Österreicher postavila v roce 1929 novou továrnu Valja v dnešní Pardu-
bické ulici. Za války byla Valja jako židovský konfiskát přidělena německé armádě a sloužila jako 
kasárna a sklad. Celá rodina Österreicherů skončila v koncentračním táboře, odkud se již nikdo 
z nich nevrátil. V poválečné historii zde nejdéle působil státní podnik Pragoděv s hlavní výrobou 
dámské konfekce. Dnes v budově sídlí společnost MERSEN CZ s. r. o. s výrobou komponent pro 
elektrotechnický průmysl. 

I továrna Františka Růžičky sídlila od roku 1924 v nové tovární budově v dnešní Jiráskově ulici. 
Růžičkovu továrnu koupili Vladimír Martinec a Jaroslav Suchánek, kteří zde vyráběli obuv pod 
značkou SaM. Po znárodnění v poválečném období zde dlouhá léta působil n. p. Botana s výrobou 
sportovní obuvi. Po roce 1989 byl objekt navrácen potomkům původních majitelů, kteří v letech 
1992–2002 pod značkou SaM pokračovali ve výrobě obuvi.

Mlýn existoval v Sezemicích pravděpodobně už v období klášterním, zcela prokazatelně však za 
Pernštejnů. Byl tu i právovárečný pivovar, který vznikl koncem 15. či počátkem 16. století a pů-
vodně stál na dnešním Husově náměstí.

V době povýšení na město byla v Sezemicích trojtřídní farní škola. Stávala ve východní části 
dnešního Tyršova náměstí. Byla postavena mezi lety 1675–1713 a  svému účelu sloužila až do 
roku 1835. Tehdy byla podruhé zničena požárem, proto se vyučovalo až do výstavby školy nové 
(dokončena v srpnu 1838) v soukromých domech. Od roku 1876 byla v Sezemicích již úplná pě-
titřídní obecná škola a v roce 1920 přibyla ke škole obecné i škola měšťanská. Sezemická škola jako 
instituce je doložena zápisem v pernštejnském urbáři z roku 1494. 

Na samém počátku 19. století se v Sezemicích probouzel obrozenecký kulturní a  společenský 
život. Snahou národních buditelů v českých zemích bylo, aby česká řeč nebyla potlačována a ne-
upadla v zapomenutí. K  jejich úsilí jim bylo nápomocno ochotnické divadlo a v neposlední řadě 
české knihy a  časopisy. V době národního uvědomění tak rozkvétal i  v  Sezemicích spolkový ži-
vot. První byli divadelní ochotníci. Podle záznamu v „Květech“ a „České osvětě“ se v Sezemicích 
hrálo divadlo již před rokem 1817. Na veřejnost však v pravém slova smyslu vystoupili ochotníci 
až v  roce 1836. Byli to písmáci, studenti, učitelé, kněží i  řemeslníci, kteří jako neorganizovaný 
divadelní spolek sehráli mnoho představení. Však až 9. duben 1864 znamenal ustavení „Spolku  
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divadelních ochotníků“ a stal se významným dnem pro ochotnický život ve městě. Veřejnou knihov-
nu v Sezemicích, „kněhárnu“, založili místní národní buditelé v roce 1847 v čele s právníkem a vlas-
tencem Josefem Vladimírem Pelikánem. Ten od poloviny roku 1847 zastával na sezemické radnici 
úřad místopřísežného zkoušeného radního města Sezemice a v tomto úřadě setrval do roku 1850. 
Kvůli redigování Polabského Slovana v letech 1848–1849 byl přeložen do Holic a byla mu snížena 
úřednická hodnost. Od roku 1848 byl „čtenářský spolek sezemský“ členem Matice české. Po odcho-
du J. V. Pelikána ze Sezemic se zprávy o sezemické knihovně vytrácejí až do probuzení a znovu-
založení čtenářského spolku v roce 1863. Místnosti spolku byly od jeho založení v budově radnice.

Jako v řadě dalších měst tehdejší doby byl i v Sezemicích Spolek městských myslivců, aktivní 
od roku 1835.

Jednou z prvních jednot sokolských vůbec a zároveň nejstarší tělovýchovnou organizací v Seze-
micích byla Tělocvičná jednota Sokol, založená v roce 1864. Stanovy jednoty dovolovaly členům 
cvičení se zbraní sečnou, bodnou i střelnou a jízdu na koni. 

Ke starobylým spolkům se přidružil Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1881. 
Zdravotní službu obstarávali v době povýšení Sezemic na město felčaři a lazebníci (bývalí vo-

jenští chirurgové či ranlékaři). V Sezemicích bývaly vedle mlýna lázně, které spravoval lazebník. 
Prvý lazebník v Sezemicích se připomíná již v roce 1752. 

Pošta, telegraf ani telefon zde ještě po mnoho let nebyly. Posel docházel každodenně na poštu 
do Pardubic. Zboží a jiný náklad rozváželi formani (později nazývaní povozníci), kteří byli tudíž 
všude vítanými hosty. Ani peněžní ústavy v té době nebyly, začaly se zakládat v pozdějších letech. 
Z nejdříve založených je třeba uvést „Občanskou záložnu“, prvně založenou v roce 1864. Dne  
1. února 1869 byl v Sezemicích zřízen poštovní úřad. Výnosem č. j. 1548-142, uveřejněném ve 
Věstníku č. 13, ze 7. dubna 1869 byly nově zřízenému c. k. poštovnímu úřadu v Sezemicích přidě-
leny obce z doručovatelského obvodu Pardubice. Byly to Bohumileč, Borek, Újezd, Zástava, Cho-
teč a Vesplousky (samota u Chotče), Dražkov, Lukovna, Rokytno, Hrachovišťata (Streitdorf) – dnes 
Hrachoviště, Sezemice, Počáply (dnes Počaply) a Počápelské Chalupy (dnes Počapelské Chalupy), 
Časy, Velké a Malé Koloděje, Kladina, Weska (Neudorf, Nowa Wes, Wéska, Véska) – dnes Veská, 
Kunětice, Kunětická Hora, Staročernské (Gunsdorf) – dnes Staročernsko a Spojil. Pro poštu do 
obcí docházeli zpravidla sezemičtí obecní zřízenci. Od 15. září 1878 obstarávala spojení Sezemic 
s okolním světem telegrafní stanice. Po dlouholetém úsilí (první jednání proběhla již v roce 1907) 
byla v Sezemicích v roce 1917 konečně povolena a zřízena telefonní stanice. Za účelem dopravy 
poštovních zásilek a cestujících zřídilo Ředitelství pošt a telegrafů v Čechách v roce 1908 auto-
busovou linku na trati Pardubice – Sezemice – Holice. Jednalo se o jednu ze dvou autobusových 
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 starého nádraží v Pardubicích. Od 
následujícího dne jezdily autobusy z dílen české továrny Laurin a Klement maximální povolenou 
rychlostí 28 km/h v obci a 15 km/h za tmy pravidelně podle jízdního řádu oběma směry pětkrát 
denně. Za I. světové války byla doprava přerušena a po šestileté válečné odmlce zahájila autobu-
sová doprava opět provoz 2. srpna 1920, ale to již s autobusy modernějšího typu pod patronací 
československých drah. 

Ještě v roce 1910 bylo k osvětlení města Sezemic zakoupeno 6 petrolejových lamp. Avšak již 
v roce 1912 bylo v Sezemicích zbudováno elektrické veřejné osvětlení a byla započata elektrifikace 
města. Historie vedení elektrorozvodných drátů po sloupech byla v Sezemicích započata v roce 
1912. V roce 2001 zahájila VČE v Sezemicích pokládku nízkonapěťového kabelového vedení. Měs-
to využilo této situace k pokládce kabelů veřejného osvětlení a vlastní informační kabelové sítě. 
A tak i sloupové vedení elektrorozvodné sítě patří od roku 2001 historii.

Jednou z nejstarších památek našeho regionu a nejvýznamnější památkou Sezemic je kostel 
Nejsvětější Trojice. V době klášterní sloužil i řeholnicím cisterciáckého řádu, a to až do zániku 
kláštera v roce 1421. Kostel prošel v průběhu staletí mnohými přestavbami a úpravami. Vedle dří-
ve zmiňovaného cihlového zdiva z let 1270–1280, gotických kostelních kaplí, kaple sv. Antonína 
z první poloviny 14. století a kaple sv. Anny z osmdesátých let 14. století zaujme presbytář z polo-
viny 14. století a rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem z druhé čtvrtiny 18. století. Chrá-
mová loď a presbytář jsou vyzdobeny nádhernými nástropními Kramolínovými freskami z roku 
1784. Sezemický kostel je jedinečná kulturní a historická památka a je chloubou Sezemic. I citlivě 
opravená farní budova, postavená v roce 1734 v takzvaném „kasárnickém“ stylu, patří dnes mezi 
nejstarší dochované památky v Sezemicích.

V blízkosti kostela Nejsvětější Trojice stojí mohutná dřevěná zvonice s cibulovou věží vysoká  
15 m. Zvonice tohoto tvaru a velikosti nemá v celých Čechách obdoby. Ve zvonici jsou čtyři zvony, 
nejstarší a největší z nich z roku 1553 nese vedle nápisu a letopočtu i sezemický znak.

Vzhledem k četným katastrofám v historii Sezemic se ve městě zachovalo jen málo stavebních 
památek. Nejstarší zachovanou obytnou stavbou je dům na Husově náměstí (čp. 92) s krásným 
štítem ve stylu selského baroka, pocházející z 18. století a zrestaurovaný v roce 2021. V Pernštýn-
ské ulici, na Husově a Tyršově náměstí je několik dalších stavení s ozdobnými štíty z počátku  
19. století.

Na Husově náměstí, v parčíku vedle radnice, stojí barokní socha českého světce sv. Jana Nepo-
muckého z roku 1753. 
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Domy se štíty ve stylu selského baroka

Památník obětem válek s kaplí 
Nanebevzetí Panny Marie

pokračování příště
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Začal nový kalendářní rok, který nám snad přinese návrat k běžné vý-
uce v plném rozsahu se všemi exkurzemi, výlety, besedami a dalšími 
akcemi, které v minulých letech ke školním dnům neodmyslitelně pat-
řily. 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 nemož-
nost 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 ná-
zvem Jak se nenechat podvést, tento program patří do bloku předná-
šek Zvol si život, který připravila společnost ACET ČR. Žáci se seznámili 
s technikami kritického myšlení a dokázali, že čtou s porozuměním, do-
kážou 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 matema-
tiky. 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 lekto-
rem 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. 

BYLINKY A ZDRAVÍBYLINKY A ZDRAVÍ
Kozinec blanitý

Má obrovskou sílu. Svými účinky vás překvapí.
Co napsat úvodem? Astragalus (kozinec blanitý) je jednou z nej- 
oblíbenějších posilujících bylin v Číně a často se označuje jako ženšen 
mladých lidí: neboť se používá jako energizující prostředek pro mla-
dé lidi. V čínské medicíně bývá popisován jako bylina, která ovlivňuje 
„vnější“ energii, zatímco ženšen ovlivňuje „vnitřní energii“. Je jednou 
z nejdůležitějších bylin v čínské terapii fu čeng – v bylinářské tradici, 
která léčí nemoci tím, že posiluje celé tělo a harmonizuje energii čchi, 
jež je hlavní energií v našem těle.

Co kozinec obsahuje a kde roste
Kozinec blanitý obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek. Zejména 
jde o saponiny, flavonoidy a astragalany. Astragalany stimulují buňky 
imunitního systému k produkci látek známých jako interferony. Interfer-
ony jsou vysoce aktivní proteiny, které jsou důležité pro likvidaci virové 
infekce. To znamená, že užívání potravinových doplňků obsahujících 
výtažek z kozince blanitého je vhodné pro pacienty s oslabeným imu-
nitním systém. Naopak takové doplňky nesmí užívat pacienti užívající 
léky potlačující imunitu. Bylina obsahuje i různé glukany. Svůj domov 
má v Číně, Koreji a Mongolsku, ale roste i kolem Bajkalu a také u nás. 
Existuje však mnoho variant. Z nich jen dvě mají léčebné účinky. Vedle 
kozince blanitého jde ještě o kozinec hroznovitý.

Na jaké neduhy pomáhá
Kozinec blanitý má široké spektrum účinků. Patří mezi bylinky, které 
posilují naši imunitu, snižují cholesterol, upravují hladinu cukru v krvi, 
má protizánětlivé účinky, odstraňuje stres. Své použití najde i při 
onemocnění ledvin, má diuretický účinek. 
Pomáhá ženám při menopauze a muži se mohou radovat z toho, že 
zvyšuje pohyblivost spermií. Pro své antioxidační účinky zpomaluje 

stárnutí, zlepšuje mozkovou činnost, pomáhá regenerovat poškozené 
tkáně. Je zřejmé, že z výše uvedeného vyplývá účinek i na tak obávané 
nemoci jako rakovina, mrtvice, infarkt, ale také jako prevence běžných 
infekčních nemocí jako je chřipka či i v současnosti všude skloňovaný 
koronavirus. Svým působením v oblasti dýchacích cest pomáhá elimi-
novat astmatické záchvaty. Posiluje játra a slezinu.

Jak užívat
Doporučuje se užívat kozinec průběžně. Tak se vytváří předpoklady pro 
jeho preventivní působení. Zakoupit jej lze k přípravě čaje, a to buď 
samostatně nebo ve směsi. Užívá se též tinktura. K dostání jsou i kapsle 
s práškem. Odvar je vhodné pít dvakrát až čtyřikrát denně. Tinktura 
se užívá dvakrát nebo třikrát po 25 kapkách. Denní dávka by neměla 
přesáhnout 18 gramů. Těhotné ženy by se měly užívání kozince vyhnout.

Zdroj: bylinkyprokazdeho.cz, zdravi.cz,

PŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLAPŘÍRODNÍ POKLADY SEZEMIC OČIMA JIRKY REJLA

V katastrech našich obcí je jediná velká vodní plocha a tou je rybník 
Labská. Kdo by ho neznal? Po jeho okraji vede cyklistická stezka 
směrem na Rokytno. Kdo jede autem po silnici II. třídy č. 298 stej-
ným směrem, si ho nemůže nevšimnout, protože jeho rozloha je přes  
20 ha.
Rybník Labská byl vybudován jako součást Pardubické rybniční sou-
stavy za vlády pánů z Pernštejna. První nalezená písemná zmínka 
o něm pochází z Pardubického urbáře roku 1560. Je jen v historic-

kém hledisku o pár let mladší než naše město Sezemice, o kterém 
první písemná zpráva pochází z roku 1227.
My se ale na rybník podíváme z přírodovědného hlediska. Rybník 
odjakživa sloužil a slouží k chovu ryb, proto pojmenování rybník. Ale 
k vodě se váže spousta dalších skupin živočichů a samozřejmě také 
rostlin, protože voda to je život. Kdybychom měli vypisovat jenom 
rostlinné a živočišné druhy se stručnou charakteristikou, tak by nám 
ani nestačilo jedno číslo našich Sezemických novin. Nezoufejte, v na-
šem seriálu se ještě s rybníkem Labská, především s jeho rostlinami 
a živočichy, budeme potkávat.

Mgr. Jiří Rejl

Dnes za vodou aneb na rybník Labská
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V KNIHOVNĚ
nejen o knihách

Půjčovací doba knihovny:
po, st: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
čt:   9.00–12.00, 13.00–18.00

Na začátku článku bych ráda požádala čtenáře a uživatele knihovny 
o shovívavost. V důsledku dlouhodobé nemoci knihovnice dětského 
oddělení jsem nucena některé akce omezit a občas knihovnu pros-
tě zavřít. I když se opravdu snažíme chod knihovny zachovat v co 
možná nezměněném režimu a všechny plánované akce se pokusíme 
uskutečnit, změny nastat mohou. Vždyť jsou dny, kdy u nás po cvi-
čení přijdou senioři na univerzitu třetího věku, vystřídají je maminky 
se svými zlatíčky, odpoledne nás navštíví děti se svýma šikovnýma 
ručičkama a večer si poslechneme besedu o čokoládě a portském 
vínu. Ano, tak pestrý u nás byl březen, měsíc čtenářství, který zakon-
čily dvě Noci s Andersenem. Díky výpomoci paní Majky Schillerové 
nenecháváme v odpoledních hodinách nic náhodě a děti zaměstná-
váme ať už dílnami, nebo turnaji. Potkáte se s námi také na Čaroděj-
nicích a už nyní plánuji tradiční besedy pro mateřské a základní školy. 
Rozhodně nepřijdete ani o novinky z Knižního klubu a Albi, specialis-
tu na deskové hry. Pokud máte doma prvňáčka, už teď se těšíme, že 
se s ním potkáme při Pasování prvňáčků. Jak vidíte, čeká nás toho 
v jarní knihovně opravdu hodně. Proto vás prosím, sledujte všemi 
dostupnými možnostmi, aby vám informace o žádné z těchto akcí, 
nebo změně otvírací doby neunikly. Přeji krásné a pohodové jarní dny 
plné sluníčka, ideálně s dobrou knihou, nebo zajímavou hrou. 

OSMNÁCTÁ NOC S ANDRSENEM V SEZEMICKÉ KNIHOVNĚ
Také v letošním roce se naše knihovna zapojila do 22. ročníku me-
zinárodní akce k podpoře dětského čtenářství, kterou pořádá Klub 
dětských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR. V Sezemicích to bylo nocování osmnácté a my jsme na ně 
již tradičně pozvali žáky druhých ročníků sezemické školy a připravili 
jsme pro ně bohatý program. Hodně jsme si povídali, hráli, četli a ne-
chyběla ani noční pohádková hra se skřítkem Knihovníčkem. Díky 
zájmu třídních učitelů Mgr. Lukáše Knauteho a Mgr. Jana Václavka 
zúčastnit se pohádkové noci jsme měli role strážců pokladu vyře-
šené a radost nad splněnými úkoly a nálezem pánů učitelů jsme si 
společně opravdu užívali. Samozřejmostí byla pohádka na dobrou 
noc a usínání mezi písmenky. Celým dnem nás provázely dobroty 
upečené maminkami a naší vrchní „strážkyní kuchyně“ Majkou Schi-
llerovou. Na děti dávaly pozor vedoucí družstev Mirka Holečková, 
Míša Holečková a Stáňa Rudolfová. Všem upřímně děkuji za humor, 
dobrou náladu a trpělivost, díky kterým byla tato akce slovy dětí opět 
„PROSTĚ MEGA.“ A my se s Knihovníčkem těšíme zase za rok.

Petra Procházková
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEZEMICE

Synoda znamená jít společně po stejné cestě. Synodu vyjadřu-
jí tři slova: setkávání, naslouchání, rozlišování... 8. října 2021 
zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do 
tří fází: diecézní, kontinentální a univerzální. Do diecézní fáze 
synodálního procesu se zapojila řada farností včetně té naší. 
Vznikla synodální skupinka z farníků ze Sezemic, z Býště i z Da-
šic. Ačkoli jsme zpočátku trochu tápali a hledali správnou ces-
tu, setkání naší skupinky byla inspirativní, vznikla přátelská 
a otevřená atmosféra a chtěli bychom se scházet také nadále i po 
skončení první fáze synodálního procesu. 

Křesťané se scházejí ke společným modlitbám a bohoslužbám za 
mír a naději v naší době. „V těchto temných dnech, kdy hledáme 
úkryt před bombami a granáty ve sklepích a bunkrech, nám vaše 
solidarita a podpora dodávají naději“, stojí v poselství, které po-
slaly ženy z Ukrajiny svým evropským sousedům. V předchozích 
dnech totiž obdržely projevy solidarity, nabídky pomoci a mod-
litby za mír od hnutí Světového dne modliteb v mnoha zemích 
včetně Ruska. Modlíme se, aby smíření odzbrojilo nenávist, mír 
zvítězil nad válkou a naděje překonala zoufalství. Pomoc katolické 
církve v České republice probíhá primárně prostřednictvím Cha-
rity České republiky. Jednotlivé diecézní charity pomáhají uprch-
líkům v naší zemi a Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina 
pomáhá také přímo na místě. Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům 
z Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepo-
levovali. Pomoc může mít rozličnou formu, důležité je, aby těžce 
zkoušení lidé na útěku znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sou-
náležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií.

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (latinsky 
Dominica in albis) a od roku 2020 je slavena jako Neděle Božího 
milosrdenství. Je to příležitost vystavit se proudu Boží milosti 
a ukazuje na vzkříšeného Krista jako na zdroj důvěry a nadě-
je. Druhá neděle velikonoční je posledním dnem velikonočního 
oktávu, kdy jsme si každý den od neděle Zmrtvýchvstání Páně 
připomínali slavnost Kristova vítězství nad smrtí. Tato neděle se 
Bílou nedělí nazývala už v dobách rané církve, protože v tento 
den nově pokřtění, tzv. neofyté, odkládali svá roucha, do kterých 
byli oblečeni při křtu o Velké noci. Již v historii byla tato neděle 
spojována s evangeliem o ustanovení svátosti smíření: „Komu 
odpustíte hříchy, tomu odpuštěny jsou, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou“. Právě v této svátosti se nejvíce odráží 
Boží milosrdenství, projev Boží lásky k člověku. Milosrdenství 
je jádrem evangelního poselství. Velkou šiřitelkou Božího milo-
srdenství byla polská řeholnice Faustyna Kowalská, která žila 
v první polovině 20. století. Ve svém Deníčku popisuje: „V tento 
den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí Boží 
milosti.“ Sestra Faustyna byla v roce 2000 prohlášena papežem 
Janem Pavlem II. za svatou. Stalo se tak právě na druhou nedě-
li velikonoční, kterou při této příležitosti Jan Pavel II. ustanovil 
za neděli Božího milosrdenství. I papež František během svého 
pontifikátu pokračuje v šíření Božího milosrdenství. Neustále 
povzbuzuje současnou církev, aby se stala tzv. polní nemocnicí 
a hojila zranění a rány a prokazovala milosrdenství k bližnímu. 
Zpracováno podle článku Radky Blajdové na www.církev.cz

Katolická sportovní organizace Orel jednota Dašice pořádá v ne-
děli 8. května každoroční pěší pouť z Býště do Bělečka. Poutníci 
se sejdou v 11 hodin na mši svaté v kostele Svatého Jiří v Býšti. 
Po bohoslužbě se vydají na cestu, jejímž cílem je kaplička Nane-
bevzetí Panny Marie v Bělečku. Trasa je asi 7 km dlouhá, vede po 
nenáročných, převážně lesních cestách a je vhodná i pro rodiny 
s dětmi v kočárku.

Letošní Noc kostelů  
se koná 10. června 
a tak jako každý 
rok nabízí možnost 
setkat se s křesťan- 
stvím pomocí roz-
hovoru, hudby, umě- 

ní, zážitku. Dobrovolníci z řad církevních společenství vždy při-
pravují rozmanité programy, jejichž smyslem je poskytnout ná-
vštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví – oslovovat, 
nabízet, ale nevnucovat se… Během Noci kostelů je možné koste-
ly navštívit zdarma. Do letošního ročníku je aktuálně přihlášeno 
přes tisíc modliteben a kostelů.
Noc kostelů v Sezemicích se uskuteční v pátek 10. června od 18 ho- 
din v kostele Nejsvětější Trojice. V programu si budete moci mj. 
poslechnout varhanní hudbu. Srdečně zveme všechny sezemic-
ké občany!

Za farnost Sezemice Blanka Scholleová, Pavla Marešová

SYNODA O SYNODALITĚ 2021–2023

POMOC UKRAJINĚ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

POUŤ Z BÝŠTĚ DO BĚLEČKA

NOC KOSTELŮ 2022
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Sport

Sportovně střelecký klub Sezemice
Známá pranostika praví: „Březen, za kamna vlezem, duben ještě tam 
budem“. To pro nás ale neplatí, jelikož v březnu vrcholí zimní vzduchov-
ková sezóna. První březnový víkend se na domovské půdě odstřílel 
tradiční dvoudenní závod „Sezemický Mamlas“. Speciální disciplíny 
VzPi a VzPu 100 ran do terče dávaly některým závodníkům pořádně 
zabrat. Z našich se v pistolové disciplíně umístil na 8. místě J. Patřičný 
a na devátém S. Kišáková. Snažili se i F. Vojtěch, R. Vojtěch a K. Hru-
bešová. V puškové disciplíně si dobře vedli J. Novák 5. místo, šesté  
J. Puhlovský, osmé M. Müllerová. Dále pak M. Svobodová, F. Jozíf  
a D. Váleková.
Druhý březnový víkend jsme trávili na plzeňské střelnici v Lobzích. Ko-
nalo se zde „Mistrovství ČR 2022 – vzduchové zbraně“. V sobotu 
si slušným výsledkem zajistil 10. místo F. Vojtěch v pistolové disciplíně 
VzPi 40 ran – mladší dorostenci. Ve stejné disciplíně obsadila 11. místo 
K. Hrubešová ve starších dorostenkách. V neděli se snažili v disciplíně 
VzPu 40–60 ran podat co nejlepší výkony: M. Brett, F. Jozíf, M. Kohout, 
M. Müllerová, J. Novák, K. Procházková, M. Svobodová a D. Váleková. 
Někteří předvedli své standartní výkony, ale bohužel u některých jejich 
snaha vyzněla naprázdno a mohli bychom říci, že dopadli jak sedláci 
u Chlumce. Byl to prostě den blbec. 
Paní Štěstěna na nás nezanevřela a opět se na nás usmála na posled-
ním pátém finálovém kole závodu „O putovní pohár SSK Chrast“. 
Po součtu tří nejlepších výsledků jsme se mohli radovat. Náš klub 
pobral nejvíce medailí. Za 1. místo si zlatou medaili odvezli F. Vojtěch  
a J. Novák. Stříbrnou medaili si převzaly S. Kišáková, K. Štorková  
a D. Váleková. Bronzovou medaili získali F. Čihák, J. Čech a M. Svo-
bodová. Symbolickou odměnu dostali i J. Patřičný, K. Hrubešová, O. 
Klepešta, F. Jozíf, M. Kohout, M. Müllerová a M. Brett. V kategorii druž-
stva se pistolové probojovalo na pátou příčku. Družstvo puškové se po 
všechna kola drželo na vedoucí pozici a tu si udrželo až do konce. Už 
popáté se stáváme držiteli krásného putovního poháru.
Měsíc utekl jako voda a máme tu poslední čtvrtý náročný víkend. V so-
botu 26. 3. 2022 se náš nejmladší střelecký potěr E. Vrbenská, F. Ma-

Sport pro všechny
Cvičení rodičů s dětmi, ale i prarodičů s vnoučaty stále pokračuje každý 
čtvrtek od 17h.v tělocvičně ZŠ Sezemice. 
S našimi dětmi jsme se v sobotu 19.února 2022 zúčastnili regionální 
soutěže předškolního žactva v gymnastice. Sport pro všechny (SPV) 
Sezemice reprezentovalo celkem 6 dětí. Ze závodů jsme přivezli 2 me-
daile. Srdečně gratulujeme Pepíku Vařekovi za 2.místo a Izabelce 
Rozsypalové za 3.místo. Jsme rádi, že závody si užily i Majda Vav-
řinová, Péťa Lopata, Kryštůfek a Mareček Cejpovi. Za účast na 
závodech si kluci o nás odnesli míče, holky obruče a k tomu malé ob-
čerstvení. Děkuji všem rodičům za podporu dětí při závodech J
Ještě než byly velikonoční prázdniny, tak jsme si společně užili veliko-
noční cvičení. Děti si vyzkoušely cvičení s gymnastickou stuhou, poma-
lovaly a polepily plastové vajíčko a odnesly si v balíčku sladkost.
V uplynulých dnech jsme společně navštívili výukový bazén v Aquacen-
tru Pardubice. Tyto páteční hodiny v bazénu nám příjemně utekly při 
drobných soutěžích a vodních hrátkách. Opět mohu poděkovat rodi-
čům za vysokou účast a skvělou dochvilnost J
V květnu nás čekají atletické závody předškolního žactva, na které se 
společně připravujeme. Hod míčkem, skok z místa a běh na 20m nás 
nezaskočí J
Krásné jarní dny v pohybu přeje
Tereza Srazilová, srazilova@centrum.cz, tel.732916159.

linský, L. Valenta, L. a O. Varečkovi utkal se svými soupeři v Plzni na 
„Mistrovství ČR 2022 VzPu 30 vleže“. Nejlépe si vedl L. Varečka, 
který se v základním závodě umístil na 8. místě a poprvé se zúčastnil 
svého prvního finálového klání. Z osmé pozice se pomalu vyšplhal až na 
4. místo. Domů si odvezl pohár a tašku plnou dárků.
V neděli se v Týništi odstřílelo poslední páté finálové kolo „Střelecké 
ligy Královohradeckého a Pardubického kraje“. Po sečtení tří nej-
lepších výsledků jsme mohli slavit. Pobrali jsme nejvíce ocenění: 4x 1. 
místo E. Vrbenská, L. Varečka, M. Svobodová, K.Štorková, 3x 2. místo 
L. Valenta, F. Jozíf, O. Klepešta a 4x 3. místo F. Malinský, M. Brett,  
M. Müllerová, K. Hrubešová. Čtvrtí byli O. Varečka, M Kohout, D. Vále-
ková a devátý T. Brunclík.
Zároveň se při poháru SSK Chrast odstřílel krajský přebor VzPu a VzPi 
40 ran a v Týništi regionální přebor Vzpu 30 ran vleže.
Juniorka Adéla Zrůstová se s českou výpravou zúčastnila v norském 
Oslu „Mistrovství Evropy ve vzduchové pušce“, kde získala ve finá-
lovém rozstřelu skvělé 4. místo a v disciplíně MIX 7. místo.
A tímto nám končí vzduchovková a začíná malorážková sezóna.

L. Čiháková
ČSS, z. s. SSK Sezemice

Kanoistický klub Prosport Sezemice
Kanoisté Prosportu Sezemice již oprášili po zimě své lodě a svá pádla 
a vyrazili na vodu. První závody letošní sezóny jsou už za dveřmi, a tak 
je potřeba opět přivyknout tréninkům na vodě, které se přece jen liší 
od tréninků v pádlovacím bazénu, který závodníci přes zimu využívají. 
Od 16. do 27. března absolvovali starší závodníci soustředění ve slunné 
Itálii v přímořském letovisku Sabaudia. Místní rozlehlé jezero Lago di 
Paola poskytlo ideální podmínky pro intenzivní tréninky v jarním období, 
kdy české chladné počasí a vysoký stav Labe ještě neumožňují vyjet 
s loděmi na vodu. Ubytování bylo zajištěno v bungalovech v Campu 
Baia D´oro resortu. Počasí tréninkům přálo. V plánovaném volnu byl na 
programu výlet do Říma, kde si účastníci soustředění prohlédli kulturní 
památky a okusili italskou gastronomii.
O víkendu 23.–24. dubna jsou již v plánu první letošní závody – 1. Čes-
ký pohár mládeže v Kojetíně na dlouhých tratích. Závodníkům přejeme 
do následující sezóny mnoho úspěchů.

Za Prosport Sezemice Martina Hubíková
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Skauti Sezemice
Zdravím všechny!
Opět nám začíná jaro a příroda se pomalu začíná probouzet. Skauti 
však už dávno nespí a jsou vždy připraveni na dobrodružství! Ráda 
bych se tedy s vámi podělila o novinky z našeho střediska.
Pro následující odstavec potřebujete malý vhled do skautské terminolo-
gie. Již od doby R. Baden-Powella a A. B. Svojsíka (zakladatelů skau-
tingu) se jednotlivé výchovné kategorie dětí nazývají speciálními názvy. 
V současné době nejmenší děti, cca do první třídy, jsou benjamínci. 
Následně se již genderově dělí, a to na světlušky a vlčata, kde zůstávají 
do páté třídy a následně přestupují ke starším, do oddílů skautů a skau-

tek. Okolo 15. roku věku se z dětí stávají roveři (a rangers) a již mají svůj 
vlastní program v rámci roverského kmene, a to až klidně do 26 let. 
Hned 10. února jsme uskutečnily náš první dívčí přechodový rituál, kdy 
po společném slavnostním nástupu přijaly světlušky některé ze star-
ších benjamínků do svého oddílu. Nebyly však jediné – i oddíl skautek 
se poté rozrostl o další tři členky z řad světlušek. Ještě jednou je tedy 
mezi námi vítáme a přejeme hodně zdaru při dalších skautských dob-
rodružstvích. 
Dne 12. března se na svou výpravu vydali benjamínci. Společně si za-
hráli na superhrdiny a vydali se ze Sezemic pěšky na pardubický zámek 
a jeho okolí.
Ve spolupráci s hasiči jsme za podpory města Sezemice i starosty 
Martina Staňka 4. dubna uspořádali akci s názvem Ukliďme Sezemice 
a okolí, během které jsme vyčistili nejrůznější místa v okolí města od 
odpadků. Světlušky pak celou akci završily svou vlastní filmovou nocí 
v klubovně. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za to, že jim 
není příroda lhostejná. 
V současnosti roverský kmen pilně pracuje na přípravě celotáborové 
hry, dětské oddíly plánují další výpravy a světlušky, vlčata a benjamínci 
(ha, kdo se musel podívat na druhý odstavec?) trénují na prestižní Zá-
vod vlčat a světlušek, jehož okresní kolo se koná již 30. 4.! Tak všem 
mnoho zdaru! 

Monika Lacinová
Oddíl skautek

V loňském roce uběhlo už 140 let od samotného vzniku dobrovol-
ných hasičů v Sezemicích. Bohužel vzhledem k době covidové si 
hasiči nemohli toto výročí oslavit a pozvat Vás i své kolegy na přátel-
ské setkání. To si samozřejmě nemohli nechat ujít a rozhodli se toto 
jubileum oslavit letos v sobotu 25. června. 
Den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici proběhne od 11 do 
17 hodin. Prohlédnout si budete moci nejen vozový park, ale i veš-
kerou potřebnou techniku. Prohlídka historické i současné techniky 
všech pozvaných sborů bude jistě také lákadlem pro malé i velké. 
Slavnostní nástup za přítomnosti hostů bude ve 13 hodin. Budou 
předána také ocenění. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický 
předá oficiálně do užívání nový hasičský tranzit. Ve 14 hodin uctíme 
společně pietním aktem kpt. Alfréda Bartoše. Od 15 hodin představí 
své dovednosti malí hasiči. Poté si budou moci příchozí vyzkoušet 
útoky, běh v maskách a v zásahovém oblečení, zkoušku dovednosti 
z oblasti hasičského sportu a překážkový běh. Srdečně Vás všechny 
zvou Hasiči Sezemice z. s. a město Sezemice.

Rozpis cvičení pro veřejnost
ODDÍL DEN HODINA
Rodiče a děti 1,5 – 3 roky pondělí 8.30–9.15 hod.

Rodiče a děti 3–6 let čtvrtek 17.00–18.00 hod.

Dívky 6–15 let
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.

Ženy
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 19.00–20.00 hod.

Muži úterý a pátek 20.00–21.00 hod.

Taneční aerobik  
pro pokročilé dívky 

pátek 19.00–20.00 hod.

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

CYKLISTICKÉ ZÁVODY LETOS OPĚT TRADIČNĚ V KVĚTNU
Letos opět tradičně v květnu se v Sezemicích uskuteční cyklistické zá-
vody pořádané „Sdružením cyklistů Pardubicka“ ve spolupráci s měs-
tem Sezemice. 
V sobotu 7. 5. odpoledne od 14 hodin se pojede časovka jednotlivců 
a v neděli 8. 5. dopoledne bude v 10 hodin startovat kategorie nejmlad-
ších závodníků okruhového závodu „Memoriálu Jarky Krátkého“ – na 
počest bývalého významného sportovce Sezemic. Kancelář závodu 
bude v restaurací U Hájků a starty v obou dnech se budou konat na 
začátku Dukelské ulice.
Prosíme občany města, aby své mazlíčky pejsky nechali doma a omlu-
vili trochu hlučnou atmosféru v okolí cíle. Věříme, že vytvoříte závodní-
kům přívětivé prostředí, aby podali svůj největší výkon. 

Za výbor SCP Libuše Němcová

AKCE 25. 6.
SEZEMIČTÍ HASIČI SLAVÍ VÝZNAMNÉ JUBILEUM
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Kulturní komise města Sezemice hledá do svého týmu nového spo-
lupracovníka (spolupracovnici), na příležitostné zvučení akcí. Jedná 
se o obsluhu zvukového zařízení, zakoupeného městem. Bližší in-
formace podá předseda komise Ing. Václav Trunec 602 412 764.


