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XAno myslím, že mohu s klidným svědomím konstatovat, 
že Pasování prvňáčků, které jsem poprvé uskutečnila v září 
roku 2005, se stalo v Městské knihovně Sezemice krás-
nou tradicí. Letos jsme tuto akci uskutečnili již po osmé 
a díky Městu Sezemice a především výborné spolupráci 
s třídními učitelkami Mgr. Olgou Šimkovou a Mgr. Hanou 
Formánkovou to byl opět pro děti krásný zážitek. Celý 
program se nesl v duchu pohádkového, „Písmenkového 
království“, ve které se letos proměnilo jeviště sálu Se-
zemického domu. Tam jsme děti vyzkoušeli z abecedy, 
slovní zásoby a čtení. Královský pár v podání pana mís-
tostarosty Martina Staňka a knihovnice dětského oddě-
lení Ivy Říhové bedlivě sledoval a posuzoval všechny vý-
kony našich malých „rytířů“ a pan rádce, nenahraditelný 
Zdeněk Levinský, který se mnou byl u každého pasování, 
bavil děti i sál plný rodičů. Z celkového počtu 57 prvňáčků 
jsme pasovali a přijali za členy knihovny 44 dětí. Na závěr 
celého ceremoniálu nesmělo chybět poděkování třídním 
učitelkám a všem, kdo děti vede ke čtení a zdokonalování 
jejich znalostí. Samotnými zkouškami a pasováním však 
program neskončil. Všichni přítomní byli pozváni na první 
půjčování do knihovny a nás velice těší, že většina po-
zvání přijala. V knihovně byla pro děti připravena výstava 
knih nakladatelství Fragment a také krásné věcné dárky, 
za které tímto našemu hlavnímu partnerovi pro tuto akci 
děkujeme. Pexesa, sešity, ale i časopisy z tohoto velmi ob-
líbeného dětského nakladatelství, potěšily všechny děti. 
Dalším dárkem byla průkazka do knihovny, kterou dětem 
darovalo Město Sezemice, a krásné perníkové „řády“, 
které pro nás vyrobila firma Pardubický perník – Pavel 
Janoš. I jim patří náš upřímný dík. Pevně věřím, že všech-
ny akce na podporu dětského čtenářství, které Městská 
knihovna Sezemice pořádá, Vás baví a i nadále nám za-
chováte přízeň a podporu, kterou projevíte hojnou účastí 
těchto akcí. Jsme tu pro Vás.

Petra Procházková, toho času víla Abeceda

Pasování prvňáčků: Krásná tradice
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Usnesení Zastupitelstva města Sezemice ze dne 12. 06. 2012
Místo jednání: sál města, Husovo nám. 790, Sezemice

usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 6. 2012
usnesení č. z/13/3/2012
zastupitelstvo města sezemice projednalo průběžnou kontrolní 
zprávu a tuto schvaluje
usnesení č. z/14/3/2012
zastupitelstvo města sezemice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady města od posledního řádného zasedání zastupitelstva města. 
usnesení č. z/15/3/2012
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle §17 
zákona č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů
i.  bere na vědomí 
 1.  zprávu ve věci závěrečného účtu Města Sezemice za rok 2011
 2.  výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provede-

ného podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že ne-
bylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo 
za důsledek nesprávné použití finančních prostředků 

 3.  výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy v Sezemicích za rok 
2011 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 
které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků 

 4.  výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích za rok 
2011 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a kon-
statuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, 
které by mělo za důsledek nesprávné použití finančních prostředků 

ii.  doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet Města Seze-
mice k 31. 12. 2011 bez výhrad 

iii.  souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný 
účet Města Sezemice za rok 2011 bez výhrad 

iv.  schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2011 a souhlasí s pře-
vodem zůstatku sociálního fondu na rok 2012

v.  schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Sezemice za rok 
2011 bez výhrad a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Kč 
32 219,38 následovně 

 1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč
 2. přidělit do fondu odměn částku Kč 20 000,00 Kč
 3. přidělit do fondu rezervního Kč 12 219,38 Kč 
vi.  schvaluje roční účetní závěrku Základní školy Sezemice za rok 2011 

bez výhrad a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 231 927,16 Kč  
u základní školy následovně:

 1. vrátit na účet města ze zlepšeného hospodářského výsledku částku 0 Kč 
 2. přidělit do fondu odměn částku 50 000,00 Kč
 3. přidělit do fondu rezervního 181 927,16 Kč
vii.bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sezemice 
za rok 2011
usnesení č. z/16/3/2012
zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 sb., ve znění poz-
dějších předpisů, projednala předloženou zprávu a
schvaluje vyúčtování hospodaření města k 31. 03. 2012
usnesení č. z/17/3/2012
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 
zák. č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů:
schvaluje rozpočtové změny č. 1 – 7 uvedené v rozpočtovém opatření dle 
závazných ukazatelů č. 1/2012
usnesení č. z/18/3/2012
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
neschvaluje  prodej pozemku p. č. 355/12 v k. ú. Velké Koloděje o výměře 
2.615 m2 – orná půda 
usnesení č. z/19/3/2012
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 797/9 v k. ú. Sezemice 

nad Loučnou z majetku České republiky, ve správě nemovitostí Po-
zemkového fondu České republiky, do majetku Města Sezemice

ii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem 
pozemku dle bodu I. tohoto usnesení 

usnesení č. z/20/3/2012
zastupitelstvo města sezemice projednalo předloženou zprávu 
a na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 
i.  vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2012, kterou se ruší 

obecně závazná vyhláška města č. 4/2011, o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zaříze-
ní povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

ii.  ukládá zveřejnit obecně závaznou vyhlášku 1/2012 v souladu s § 12 
zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

usnesení č. z/21/3/2012
zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a 
i.  bere na vědomí přípravu akce „Oprava komunikace a autobusové 

točny“ s předpokládanými náklady ve výši 1.197.000 Kč 
Ii.  schvaluje záměr města – investiční akci „Oprava komunikace a au-

tobusové točny“ a prohlašuje, že město je finančně schopno zajistit 
investiční akci z rozpočtu města

iii.  schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace“ z Par-
dubického kraje

iv.  ukládá provést výběrové řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 
na stavební práce, které bude dodávat jiný subjekt v souvislosti s akcí 
uvedenou v odst. II.

usnesení č. z/22/3/2012
zastupitelstvo města projednala důvodovou zprávu a 
i. bere na vědomí, 
 1.  že Svazek obcí Loučná požádal o poskytnutí příspěvku z rozpoč-

tu Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI) na akci Oprava 
povrchu cyklostezky Počaply – Sezemice – křižovatka Choteč“ pro 
město Sezemice ve výši 1.097.000 Kč

 2.  že spoluúčast města na financování akce bude ve výši cca 
700.000 Kč

ii.  souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši povinné spoluúčasti na akci 
„Oprava povrchu cyklostezky Počaply – Sezemice – křižovatka Cho-
teč“ Svazku obcí Loučná. Podmínkou realizace této akce je:

 1.  obdržení státního příspěvku ze SFDI
 2.  schválení rozpočtové změny, která bude řešit příspěvek pro Svazek 

obcí Loučná (povinná spoluúčast žadatele) 
usnesení č. z/23/3/2012
zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci 
ohledně zajištění osvěty a prezentace výstavby bioplynové stanice. Veš-
keré finanční náklady budou hrazeny z dotace EU (IEE – EU), příjemcem 
dotace je firma IPI EFECT Praha

Zprávy z radnice
Pasování prvňáčků: Krásná tradice

upozorňujeme občany, 
že mají možnost v době, kdy probíhá hlášení městského rozhlasu, 
relaci vyslechnout i na infokanálu kabelové televize města Sezemice. 
Hlášení budou dále umisťována na webové stránce města
www.sezemice.cz v rubrice s názvem „Hlášení rozhlasu“. 
případné hlášení rozhlasu probíhá každý všední den takto:
v dopoledních hodinách v rozmezí: 
od 10:00 hodin do 12:00 hodin

v odpoledních hodinách v rozmezí: 
od 13:00 hodin do 14:00 hodin

v úřední dny – pondělí a středu v rozmezí:
od 16:30 do 17:00 hodin

Leden 2012: Krátký Štěpán

Duben 2012:  Horynová veronika

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, 
lásky a štěstí.

Rodiče těchto dětí poskytli písemný souhlas 
s uveřejněním osobních údajů svého děťátka. 

narozeníček

poděKování
Děkujeme Městskému úřadu Sezemice, komisi pro občanské záleži-
tosti za přání a dárek k naší diamantové svatbě. Velice nás to potěšilo. 

Manželé Aligerovi

vzpomínKovÝ veČeR na 
FRedu BaRtoŠe a silveR a

Město Sezemice uspořádá 
v úterý 26. června 2012 od 17:30 hod. 
v Sezemickém domě vzpomínkový večer na 
téma heydrichiáda a s ní související odbojová 
činnost na Pardubicku.
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HuRá na pRázdniny …
Školní rok utekl jako voda a my se budeme zase společně těšit na prázd-
niny. A kde jinde než zase na sezemickém hřišti. Loňská letní akce se 
vám moc líbila, tak doufáme, že i letos to bude super. V pátek 22. června 
od 17 hodin to zase pořádně rozjedeme. Začneme Desetibojem pro hra-
vé. Na stanovištích po celém areálu hřiště budou děti plnit s našimi seze-
mickými oddíly různé úkoly. Za jejich splnění dostanou malý dárek a razít-
ko do Soutěžního listu. Po 18. hodině na všechny přítomné budou čekat 
se svou show živá zvířátka – jaká, necháme jako překvapení. Pod vedením 
Kateřiny Lickové vystoupí také malé tanečnice – skupina ARCO. Vloni se 
vám také moc líbila barmanská show v podání Petra Hurty. Nebude chy-
bět ani letos a Petr bude míchat nejen nápoje pro děti, ale samozřejmě 
i pro rodiče. V rámci doprovodného programu se budete moci seznámit 
s kosmetikou Oriflame – velký zelený stan bude určen nejen pro líčení, 
ale také pro poradenství a testování pleti. Před hřištěm si děti užijí spousty 
atrakcí, jako např. kolotoče, skluzavky nebo střelnice. Cukrová vata, per-
níčky a balónky jsou samozřejmostí, stejně tak jako pivo, limo, klobásky 
a další dobroty. Na závěr programu pro děti rozdělíme také Prázdninové 
štěstíčko s řadou pěkných cen. Vstupné na tuto část je dobrovolné.
Večerní program bude pokračovat po 20. hodině diskotékou pro všechny 
generace. Známé hity vám bude pouštět opět diskžokej Mirek Hruban. 
Těšit se můžete i na ohnivou barmanskou show Petra Hurty a prázdninový 
ohňostroj. Vstupné na večer je 50,- Kč. 
Na letní setkání s vámi se těší město Sezemice, Spartak Sezemice a part-
neři akce.

Majka Schillerová
komise školství a kultury

městsKá policie sezemice
Vážení cyklisté,
o povinném vybavení kol, zejména osvětlení, bylo v Sezemickém zpravo-
daji již psáno. Od začátku cyklistické sezóny to ovšem vypadá, že těch ne-
zodpovědných řidičů neubývá. Od začátku roku bylo v Sezemicích řešeno 
38 přestupků, kdy jízdní kolo nebylo vybaveno předepsaným osvětlením. 
Tyto přestupky byly v převážné většině řešeny domluvou, přestože zákon 
umožňuje za tento přestupek uložit blokovou pokutu až 2000 Kč. Pokut 
tedy nelze spoléhat na osobní zodpovědnost cyklistů a domluvy strážníků 
k nápravě věci nepostačí, bude nutno hledat řešení v přísnějším postihu. 
Ať každý cyklista sám zváží investici několika desítek korun ke své bezpeč-
nosti proti sankci v řádu až dvakrát vyšším. 

S přáním krásného léta 
str. Frei Lubomír

splatnost poplatKu za používání systému tKo
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2012 druhou po-
lovinu poplatku TKO, případně poslední možnost uhradit poplatek TKO 
na rok 2012 v plné výši. Výše poplatku na rok 2012 činí 500,- Kč / osobu, 
platba za 2. pololetí činí 250,- Kč / osobu
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit 
v hotovosti na přepážce České spořitelny v Sezemicích nebo zaplatit pře-
vodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, v.s. 3722 č. p. 

Bc. Hana Volfová, tel. 466741015

soutěž ve třídění odpadů 
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 soutěžily obce Pardubické-
ho kraje o trofej zvanou „Perníková popelnice“. Toto ocenění si mohou 
odnést vesnice a města, která za rok vytřídí nejvíce odpadů. Letošní, v po-
řadí už 5. ročník soutěže, vyhlásil Pardubický kraj ve spolupráci s auto-
rizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. s cílem motivovat obce 
v regionu k zapojení se do systému třídění odpadů a jeho dalšího využití. 
Organizátorem soutěže je Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje. 
Utkat se tak mohly obce do 500 obyvatel, do 5 000 obyvatel a nad 5 000 
obyvatel. Hlavním kritériem hodnocení bylo celkové množství vytříděného 
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyva-
tele obce. 
Město Sezemice soutěžilo v kategorii obcí do 5000 obyvatel a umístilo se 
na pěkném druhém místě. Pro životní prostředí je vždy úleva, když se třídí, 
a proto děkujeme občanům, kteří se ochotně pustili do třídění odpadu.

osmžp

Kompletní vÝsledKy soutěže peRníKová popelnice 2011 
Kategorie do 500 obyvatel
1. místo Pustina
2. místo Přepychy
3. místo Rohoznice

Kategorie nad 5000 obyvatel
1. místo Letohrad
2. místo  Moravská Třebová
3. místo  Žamberk

cena aseKol
Kategorie do 2000 obyvatel Čeperka
Kategorie 2000 – 5000 obyvatel Opatovice nad Labem
Kategorie nad 5000 obyvatel Přelouč
Speciální odměna společnosti Čeperka
cena eleKtRoWin
Kategorie do 1500 obyvatel Horní Ředice
Kategorie nad 1500 obyvatel Seč
Speciální odměna společnosti Polička

doBRoČinnÝ jaRmaRK
V úterý 15. 5. 2012 pořádala třída 6. B dobročinný jarmark ve prospěch 
Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče. Výtěžek z akce měl být vě-
nován na adopci kuny lesní. Žáci sami vytvořili plakáty a pozvánky, které 
i roznesli a vyvěsili. Na jarmarku pak prodávali vlastní výrobky vytvoře-
né ve volném čase a drobné občerstvení. Celý jarmark nakonec vynesl 
krásných 5 407 Kč. Tím byla překročena částka potřebná k adopci kuny 
lesní o 3 407 Kč. Proto se rozhodli k adopci dalších zvířat. Volba padla 
na sovu pálenou a veverku obecnou. Za adopci celkem zaplatí 4 900 Kč. 
Za zbytek peněz nakoupí pamlsky pro zvířata, které jim osobně předají 
na červnovém výletě do záchranné stanice. Celá třída děkuje všem, kteří 
se jarmarku zúčastnili a přispěli tak na dobrou věc.
Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za vlastní iniciativu, nápady, práci, 
čas a aktivitu, kterou celé akci věnovali. Přejeme jim proto, aby i další akce, 
které zrealizují, byly stejně úspěšné jako tento DOBROČINNÝ JARMARK.

Mgr. Olga Doskočilová

Informujeme Kategorie 500 – 5000 obyvatel
1. místo Třemošnice
2. místo Sezemice
3. místo Opatovice nad Labem

absolutní vítěz
Letohrad

skokan roku
Vysoká, okr. Svitavy
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Prázdniny jsou přede dveřmi a my můžeme rekapitulovat akce za posled-
ní období.
V dubnu proběhlo v Divadle 29 republikové finále soutěže v předčítá-
ní v německém jazyce. Žákyně Karolína Svatoňová z 8. A získala krásné  
11. místo z 27 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií. 
V okresním kole soutěže „Kdo by se chemie bál“ školu vzorně reprezen-
tovala dvojice Radek Buldra – Michal Vosyka a Pavlína Horáková – Alž-
běta Krejčíková. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili literární soutěže, která byla 
vyhlášena Krajskou hospodářskou komorou a týkala se volby povolání. 
Martin Krátký, Karolína Svatoňová a Martina Holá za nejlepší práce obdr-
želi diplomy a pěkné ceny. Účast v soutěži umožnila žákům obou ročníků 
zúčastnit se exkurzí v automobilce TPCA a ve firmě Kiekert. 
Obě 8. třídy si při projektových dnech prohloubily své znalosti v oblasti 
finanční gramotnosti. 
Žáci několika tříd 1. stupně navštívili farmu v Lozicích, kde si mohli vlast-
níma rukama podojit kozu i vyrobit sýr. Byl to pro ně zážitek, protože spíš 
znají zvířata chovaná v zoologických zahradách než ta domácí.
V pátek 4. května se slétli čarodějnice a čarodějové z 1. A na „čarodějnic-
kou after party“, která byla spojena se spaním ve škole. 
A protože noční pobyt ve škole je fajn, následovaly je ještě třídy 1. A a 5. B. 
Děti nejprve závodily v orientačním běhu, opekly párky, hrály noční hry. 
Ráno na ně čekal výlet s překvapením. Vyrazily do rodinného zábavní-
ho Tongo parku v Hradci Králové, kde si užily mnoho zábavy na různých 
atrakcích. Osvědčilo se i spojení obou tříd, děti se k sobě chovaly velmi 
pěkně. 
V letošním roce jsme připravili pro všechny žáky sportovní den. Vybra-
li jsme pondělky před 1. a 8. květnem. Malí sportovci skákali do dálky, 
zdolávali překážkové dráhy, hráli míčové hry a běželi orientační závod. 
Na starší čekal běh na 60 metrů, stříleli ze vzduchovky na plechovky, sta-
věli stany, hráli fotbal a vybíjenou, běželi orientační závod, skákali do dál-
ky. Nejvíce legrace si užili na stanovišti „lyžařů“, kde muselo družstvo své-
mu závodníkovi vytvořit lyžařskou stopu. Oba sportovní dny byly úspěšné. 
V pátek 11. května se na koupališti Cihelna v Pardubicích uskutečnilo 
oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků. Starší žákyně skončily na krás-
ném druhém místě a mladší žáci obsadili 1. místo a postoupili do kraj-
ského kola, které se konalo 24. května v Ústí nad Orlicí. Soutěžní hlídka, 
ve složení Lucie Vyhnálková, Michaela Knotková, Sára Šestáková, Lucie 
Kačerová a Petr Podmalovský, se celý rok pilně připravovala. Pro děti bylo 
připraveno několik stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své 
znalosti, např. ošetření tepenného krvácení, tržná rána na čele, cizí těleso 
v dlani, vymknutý kotník a bezvědomí. Naši žáci si vedli na výbornou, 
vyhráli opět první místo a postupují do republikového kola, která se bude 
konat po tři dny v Blansku. 

Žáci 1. až 3. tříd v Mc Donald´s Cup na hřišti školy vyhráli a v okresním 
kole v Moravanech obsadili krásné 3. místo. 

Starší žáci se probojovali v turnaji malé kopané do okresního kola. 
V okresním kole Poháru Rozhlasu mladšího a staršího žactva si velmi dob-
ře vedli starší žáci v zastoupení těchto žáků – Jakub Tláskal, Petr Ehl, Filip 
Rolc, Jan Rudolf, Michal Vosyka, Karel Šnorbert, Monika Hloupá, Vero-
nika Štěrbová, Andrea Onuferová, Karolína Plevová a Terezie Matysová. 
Obsadili v konkurenci 14 škol velmi pěkné 6. místo.
Obě 9. třídy navštívily Dětské centrum Veská, kde strávily s dětmi pěkné 
dopoledne. 
V pátek 25. května se v sále Sezemického domu konala závěrečná pro-
dloužená minitanečních, která ukončila kurz společenského tance a cho-
vání. Kurz vedla taneční mistrová Hana Flekrová z tanečního klubu Holice. 
Rodiče, učitelé a další hosté se po celý slavnostní večer příjemně bavili, 
sledovali tanečníky z osmých tříd, předtančení členů tanečního studia. 
Minitaneční mají na naší škole dlouhou tradici, letos proběhl za velkého 
zájmu již 19. ročník. 

Na 1. června připravili žáci devátých tříd pro žáky prvního stupně dětský 
den. Po celé dopoledne plnily děti různé úkoly na soutěžních stanoviš-
tích. Soutěžily v závodech trojnohých, přenášely míčky na lžíci a na teni-
sové raketě, házely kroužky a míčky na cíl, shazovaly plechovky, závodily 
na koloběžkách, zdolávaly překážkovou dráhu, skákaly v pytli, atd. Po ab-
solvování všech disciplín obdrželi všichni soutěžící sladkou odměnu. Malí 
i velcí žáci byli spokojeni. 
Při posledním sběru papíru žáci a jejich rodiče nasbírali 92 metrických 
centů. 
V prvních dvou týdnech června se uskutečnily školní výlety jednotlivých 
tříd, čtvrté třídy odjely na školu v přírodě a deváťáci připravují své roz-
loučení se školou, které proběhne 27. června v sále Sezemického domu 
od 17 hodin. 
Podrobnější informace o akcích školy najdete na internetových stránkách 
www.zssezemice.cz.
Na závěr přejeme všem žákům pěkné vysvědčení, krásné prázdniny a od-
počinek. 

Mgr. Stanislava Plecháčková

Základní škola hlásí



28. května uplynulo 70 let od atentátu na kata českého náro-
da, šéfa a generála německé bezpečnostní policie a bezpečnostní 
služby (SD), zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppen-
führera Reinharda Heydricha. Ten byl v roce 1939 pověřen přípra-
vou tzv. konečného řešení židovské otázky, od roku 1941 byl pod 
jeho dohledem vytvářen systém vyhlazovacích koncentračních tá-
borů. 28. září 1941 převzal funkci zastupujícího říšského protek-
tora. Rychlost a brutalita Heydrichových opatření po svém jmeno-
vání do funkce, zejména vyhlášení stanného práva, zatýkání tisíců 
českých lidí, zřízení stanných soudů a okamžité provádění poprav, 
vyvolala mezi obyvateli protektorátu ovzduší strachu a hrůzy. 
V této atmosféře byl 1. října 1941 odsouzen k trestu smrti bývalý 
ministerský předseda Alois Eliáš. Začalo tak období nejkrvavějšího 
teroru v dosavadních novodobých dějinách českého národa.
V období II. světové války byla řada českých občanů zapojena 
do protifašistického odboje, ať již v rámci odboje organizovaného 
ze zahraničí, v rámci domácích ilegálních odbojových skupin nebo 
jako prostí, často bezejmenní lidé, kteří odbojářům poskytovali 
pomoc, bez níž by žádná z akcí proti říši nemohla slavit úspěch.
Mezi významné osobnosti protinacistického odboje patří i občan 
ze Sezemic Alfréd Bartoš, svými přáteli a spolužáky zvaný Freda. 
Narodil se 23. září 1916 ve Vídni, kde tou dobou jeho rodiče 
pobývali. Oba Fredovi rodiče pocházeli ze Sezemic, kam se také 
po vzniku Československa všichni vrátili. Zde vychodil měšťanskou 
školu a po absolvování pardubické reálky a Vojenské akademie 
v Hranicích se vrátil do Pardubic jako poručík jezdectva.
V květnu 1939 se mu společně s tehdejším nadporučíkem Brau-
nem podařilo vycestovat na platné doklady do Paříže. Zde se 
přihlásil ke službě ve francouzské cizinecké legii a do vypuknu-
tí války působil v severní Africe. Po vypuknutí války byl odeslán 
do jihofrancouzského městečka Agde, kde se formovaly jednotky 
čs. zahraničního vojska. Byl zařazen při velitelství 2. čs. pěšího plu-
ku. Začátkem června 1940 odejel s plukem na frontu a ve funkci 
zpravodajského důstojníka velel průzkumné četě motocyklistů. 
Za francouzské tažení byl vyznamenán francouzským válečným 
křížem Croix de Guerre a Československým válečným křížem 
1939. Po porážce Francie spolu s dalšími čs. vojáky odejel lodí 
do Anglie. Zde působil opět jako zpravodajský důstojník u 2. čs. 
pěšího praporu 1. čs. brigády zformovaného z vojáků někdejšího 
2. čs. pěšího pluku. Od 27. září 1940 byl u 2. čs. pěšího praporu 
velitelem 1. čety 1. roty. 
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Šéf německé bezpečnostní policie a bezpečnostní služby, zastupující 
říšský protektor Heydrich: „…nechci se pokoušet starými metodami 

poněmčit tento český ksindl…“ 

Nástup čs. vojáků a důstojníků v Anglii, bezprostředně po evakuaci 
z Francie. Prezident Dr. Edvard Beneš na snímku hovoří s Alfrédem 

Bartošem.

Čtyřmotorový bombardovací letoun Halifax Mk.II/srs.1a L9613 (NF-V) 
od firmy Handley Page, z něhož byly v noci z 28. na 29. prosince 1941 

vysazeny paradesantní výsadky ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B 

V roce 1941 absolvoval britský paradesantní kurz a poté se jako 
jeden z prvních přihlásil do přípravy na akci vysazení v protekto-
rátu pro plnění zvláštních úkolů. V rámci přípravného kurzu byl 
spolu s dalšími dobrovolníky cvičen pro vykonávání dlouhých 
a rychlých přesunů terénem, zneškodňování stráží a plnění úko-
lů na území Protektorátu Čechy a Morava, jejichž splnění dávalo 
pramalou naději na přežití. 7. března 1941 byl povýšen na nad-
poručíka. Ve stejném roce se stal velitelem paraskupiny SILVER A, 
jejímiž členy byli vedle Fredy Bartoše rotmistr Josef Valčík a tele-
grafista Jiří Potůček. 
28. prosince 1941 kapitán válečného letectva Ron C. Hockey 
ze 138. letky spolu s druhým pilotem, Kanaďanem F/O Dickem 
Wilkinem, vyzvedl na letišti Norholt nový čtyřmotorový letoun 
Halifax, který byl přizpůsoben pro letecké výsadky. Přes nepříliš 
příznivé počasí se rozhodli okamžitě provést výsadek tří českých 
paraskupin. Plně vytížené letadlo krátce po soumraku nabralo 
kurs na Francii a pak na Německo. Nad Darmstadtem v Německu 
letoun krátce pronásledovaly dvě německé stíhačky, které ho ale 
ztratily ve tmě. 



Paraskupina SILVER A měla být vysazena v noci z 28. na 29. prosince 1941 poblíž Pardubic, kde měl být i její hlavní operační prostor. Došlo však k ne-
přesnosti v navigaci posádky letadla a výsadek byl nakonec uskutečněn v prostoru nedaleko Senice u Poděbrad. Rozptyl parašutistů byl veliký a až 
do druhého dne se skupina nesešla. Zachovali se však profesionálně a neztratili hlavu. Zejména Valčíkovi, který měl při seskoku u sebe radiostanici, 
patřil dík za to, že  se všem podařilo dostat se v pořádku a s veškerým materiálem, nezbytným pro vojenskou zpravodajskou činnost v týlu nepřítele, 
do Pardubic. Společně se skupinou SILVER A byly ze stejného letadla vysazeny ještě další dvě dvoučlenné skupiny SILVER B a ANTHROPOID.
V Pardubicích získali členové SILVER A nové falešné doklady na jména Jan Motyčka, Miroslav Šolc a Josef Stříšek. Bartoš (Motyčka) se stal pojišťovákem, 
Valčík (Šolc) číšníkem v restauraci  ,,Veselka" a Potůček (Stříšek) dostal místo nočního hlídače v kamenolomu Hluboká v Dachově nedaleko obce Ležá-
ky. Právě svobodník Potůček  obsluhoval, coby radista, vysílačku s krycím názvem LIBUŠE a po komplikacích technického rázu odeslal 15. ledna 1942 
do Londýna první depeši. Tím bylo po dlouhé době obnoveno radiotelegrafické spojení naší země s Londýnem a ten nešetřil chválou. Členové skupiny 
SILVER A byli hodnostně povýšeni. A. Bartoš na kapitána, J. Valčík na rotmistra a J. Potůček na desátníka.
Úkolem Alfréda Bartoše a paraskupiny SILVER A bylo koordinovat činnost všech skupin parašutistů, které byly v českých zemích vysazeny z Anglie, 
navázat spojení s domácími odbojovými organizacemi ÚVOD, Obrana národa, OSVO a řadou dalších, připravit nálet na Škodovy závody v Plzni, řízený 
z Anglie, a účastnit se příprav atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha.
18. ledna 1942 obdržel Alfréd Bartoš druhý Československý válečný kříž 1939. 
Členové paraskupiny ANTHROPOID rotmistr Jozef Gabčík a rotmistr Jan Kubiš vykonali 27. května 1942 na Heydrichovi spravedlivý rozsudek. Ten 
na následky zranění při atentátu 4. června zemřel. 
Zradou Karla Čurdy (paraskupina OUT DISTANCE) se dostalo gestapo na stopu jak členům paraskupiny ANTHROPOID, tak členům paraskupiny SILVER A.
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rtm. Jozef Gabčík
† 18. 6. 1942

rtm. Jan Kubiš
† 18. 6. 1942

npor. Alfréd Bartoš
† 22. 6. 1942

čet. Jiří Potůček
† 2. 7. 1942

ppor. Josef Valčík
† 18. 6. 1942

F/Lt Ron C. Hockey s panem učitelem Karlem Gottwaldem při návštěvě 
Sezemic 21. června 1991

Anthropoid silver A

V kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 
ukončili své životy 18. 6. 1942 rtm. Jozef Gabčík, rtm. Jan Ku-
biš (oba ANTHROPOID), ppor. Josef Valčík (SILVER A), npor. Adolf 
Opálka (OUT DISTANCE), rotný Jaroslav Švarc (TIN), čet. Jan Hrubý 
a čet. asp. Josef Bublík (oba BIOSCOP).
Alfréd Bartoš splnil při pronásledování gestapem to, co slíbil v Lon-
dýně před vysazením. V bezvýchodné situaci se zachoval jako pra-
vý voják. Na rohu Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích dne 
21. června 1942 volil smrt vlastní zbraní před zajetím gestapem. 
Svému zranění podlehl následujícího dne 22. června.
Poslední ze skupiny SILVER A, pronásledovaný Jiří Potůček, byl za-
střelen ve spánku českým četníkem 2. července 1942 nedaleko 
Trnové u Pardubic. 
Na skupinu SILVER A byli ze Sezemic napojeni Vincenc Čihák, který 
opatřil Bartošovi důležitý plán semtínské Explosie, a Bedřich Schej-
bal, později popravený na pardubickém Zámečku spolu s matkou 
Alfréda Bartoše Antonií Bartošovou, se svou matkou Františkou 
Jiráskovou a mnoha dalšími. Na Zámečku na místě dnešního pa-
mátníku bylo u tří dřevěných sloupů během devatenácti dnů po-
praveno 194 českých občanů převážně z Pardubic a okolí. Jeden 
den, 24. červen 1942, byl vyhrazen na popravu obyvatel vypálené 
obce Ležáky. 
V průběhu války padli i členové posádky letadla Halifax, které pro-
vedlo výsadek. Jediným, který přežil, byl Ron C. Hockeye, který byl 
později povýšen na plukovníka a žil ve Skotsku.



Plukovník in memoriem Alfréd Bartoš byl in memoriam vyzname-
nán Pamětní medailí československé zahraniční armády se štítkem 
Francie a Velká Británie (1944) a třetím Čs. válečným křížem 1939, 
v roce 1992 mu udělil prezident republiky Václav Havel Řád M. R. 
Štefánika.

Mezi dalšími statečnými občany Sezemic, kteří padli nebo byli 
za svou odbojovou činnost umučeni či popraveni, byli brigádní 
generál František Horáček († 1941), Bohumil Horák († 1940), 
Josef Horák († 1945), Josef Kosina († 1943), František Mandys  
(† 1942), Oldřich Rozinek († 1943), Bedřich Schejbal († 1942), Ar-
nošt Štegl († 1944), Bohumil Koubek († 1942), JUDr. Karel Kerzel 
(† 1945). 
Ve věznicích a koncentračních táborech strádali za svou odbo-
jovou činnost šéfredaktor ČTK prof. Arnošt Bareš, Václav Skala, 
František Marek, Antonín Pokorný, Josef Richter a řada dalších.
Prostřednictvím sítí ON odešli přes Polsko do Francie dva mladí 
sezemičtí poručíci Josef Šimůnek a Jiří Valenta. Účastnili se těž-
kých bojů v řadách ustupující francouzské armády a následné eva-
kuace do Anglie. Po spojenecké invazi v roce 1944 bojovali oba 
v Dunkerque. Po válce se vrátili domů spolu s 1. československou 
samostatnou obrněnou brigádou. V té bojovali i další sezemičtí 
občané četař Ondrej Škorvaga, který byl v boji za dělostřelecké 
palby nepřítele v roce 1944 těžce zraněn, Oldřich Ševčík a v nepo-
slední řadě svobodník Jan Palonci. Ti všichni byli za své nasazení 
v bojích vyznamenáni a oceněni. Na západní frontě bojoval i další 
rodák ze Sezemic Ota Skrbek.
Ne vždy v minulosti byla úloha odboje řízeného z Anglie posu-
zována objektivně. Zůstává však nespornou pravdou, že stateční 
civilisté, oběti heydrichiády, stateční vojáci, parašutisté, ti všichni 
bojovali a umírali v zázemí, na východní i západní frontě ve víře, 
že jejich boj není marný a svými životy pomohli vykoupit naši svo-
bodu.

Mirek Balcar

Autor článku děkuje paní M. Gottwaldové, panu V. Holubovi

a panu Ing. pplk. P. Holému za zapůjčení studijních materiálů.
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V Sezemicích byla Fredovi 22. září 1990 odhalena pamětní deska 
na domě jeho dětství.

V Pardubicích na domě č. p. 405 na rohu Smilovy a Sladkovského ulice 
je pamětní deska připomínající místo, kde pronásledovaný Alfréd 

Bartoš obětoval svůj život. 

Před slavnostním odhalením sochy Alfréda Bartoše, 17. června 2007

V roce 2007 byl Alfrédu Bartošovi Městem Sezemice odhalen pomník.
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Z knihovny

Městská policie Sezemice, Výcvikové středisko psů K9 Spojil a město Se-
zemice připravily pro žáky sezemické základní školy ve čtvrtek 7. červ-
na zajímavou akci pod názvem Kamarád, pomocník, ochránce. V areá-
lu sportovního hřiště se přítomní seznámili s různými aktivitami našich 
čtyřnohých kamarádů. Nechyběly ukázky psího sportu – agility, zákroky 
psa proti nebezpečnému pachateli, vyhledávání osob v nouzi i ukázky zá-
kladní poslušnosti psa. Velice divácky poutavá byla ukázka práce s asis-
tenčním psem a canisterapie – léčba pomocí psů. Čtvrteční dopoledne se 
všem líbilo a určitě si je rádi někdy zopakují.

Majka Schillerová
zastupitelka města Sezemice

V rámci dobrovolnictví jsme se zapojili do projeku Den pro lepší život.
Nabídli jsme Dětskému centu Veska, naší školce a školní družině strávit 
část dne s našimi psy .
Dorazili všichni pozvaní a tolik špůntů pohromadě se jen tak nevidí. Před-
vedli jsme jim, jak psi rádi běhají a jak se umí radovat.
A protože největší úspěch vždy má, když si děti mohou vše samy vyzkou-
šet, ani zde tato příležitost nechyběla. Děti běhaly po parkuru a hrály si 
na psy, házely skutečným psům aporty, tahaly se o psí rukáv, vozily se 
navzájem v kolečku ...
Radost byla trojnásobná, děti se bavily, psi si užívali potlesku a hlazení 
a my se radovali, že se to celé povedlo.
Počasí se totiž v předpovědi netvářilo nijak příznivě. Ale jak říkala kama-
rádka: Tolik dětí přece musí zahnat déšť. A měla pravdu.
Mrkněte na fotky :-), http://sezemiceagility.rajce.idnes.cz/Charity_day,
http://benyreny.rajce.net/charity_day

Blíží se čas zasloužených dovolených a oddělení pro dospělé si pro Vás 
v Městské knihovně Sezemice opět připravilo nespočet novinek. Ráda 
bych dnes začala časopisy. Na vaši žádost jsme rozšířili nabídku o tyto 
tituly: Vlasta, Překvapení, Story, Živá historie, Tajemství české minulosti 
a Válka revue… z knižních novinek Vás upozorňuji na: Líbáš jako ďábel 
od M. Poledňákové, od L. Teremové knihy Duše labyrintu, Deník pro mého 
psychiatra a Do tmy se neohlížej, V. Řeháčková Co mi život přichystal,  
B. Small Pouta vášně, E. Chadwick Proti králi, O. Dvořák Smrt ve stříbrné 
zbroji, Ch. Link Hřích andělů, K. Slaughter Posedlost, M. Connelly Pátý 
svědek, bestseller žebříčku The New York Times od Ázar Nafísíové Jak 
jsme v Teheránu četly Lolitu a mnoho dalších. Z naučné literatury pak: 
Encyklopedie Předpovídání budoucnosti, 50 dnů s vinařem, Kam na výlet 
s kočárkem, Příběhy úspěchů od bohatého táty, Doba jedová 2, Co je 
Downův syndrom, Bordel jako byznys, Zdravá a chutná strava při one-
mocnění dnou, Dějiny kanibalismu, Průvodce světem Whisky. To jsou ov-
šem jen malé ochutnávky. Ještě upozorním, že dětské novinky jako: Deník 
malého poseroutky 5, 6, Star Wars, Škola noci 8 atd. najdete samozřejmě 
v dětském oddělení. A co dalšího se tam děje???
Z dětského oddělení:
Měsíc květen jsme v knihovně přivítali novou výzdobou. Klub Betlémáček 
vymaloval nádherné motýlky, kterými jsme knihovnu vyzdobili. V dětském 
odd. najdete i jiné krásné výkresy našich nejmenších. Nechybí ani ukázka 
modrých velryb, které jsme společně vytvořili z květináčků. Betlémáček se 
nám také rozrostl o jednu maminku. Postupně se sem chodí dívat i jiné 
maminky. Nejvíce jsme jich přivítali na dětském dnu, který jsme pro ně 
připravili v knihovně. Nechyběly soutěže, malování, odměňování a poví-
dání. Odpoledne sem zavítaly i děti z družiny. Knihovnou se tak rozléhal 
dětský smích a štěbetání. Družina nebyla jediným návštěvníkem knihov-
ny. Do dětského odd. zavítaly i děti ze zdejší mateřské školky. Podívat 
se na nové knihy, pohrát si a popovídat si o tom, co pěkného je ještě 
čeká. A co na děti čeká? Jsou to především nové knihy, které jsme přivezli 
z knižního veletrhu v Praze. Při této příležitosti jsme pro děti ze základní 
školy uspořádali besedy. Besedy jsme zaměřili nejen na povídání o tom, 
co děti baví a zajímá, na jaké akce se děti mohou těšit, ale především 
na nové knihy. V dětském odd. na ně čekají jak knihy dobrodružné, na-
učné, scifi, hororové, ale také i nové komiksy, které letos doslova hýbou 
světem. Přijďte se i vy podívat na nové knihy, které jsme pro vás nakoupili 
a které jsou pro vás připraveny. 

Těšíme se na Vás Petra Procházková a I. Jarkovská

Deník kamarád

Agility nejen pro psy, ale i pro děti
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Sport

tj spaRtaK sezemice - spoRt pRo vŠecHny
Na hřišti TJ Pardubičky se uskutečnilo 16. května 2012 regionální kolo 
v atletickém víceboji – tj. sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky a hod 
míčkem či granátem. Ze sezemického odboru se jej zúčastnilo 8 dívek 
a 9 chlapců.  
Kategorie ročník nar. 2003 a mladší
Veronika Rudolfová, 2.místo, Eliška Štěrbová, 4.místo
Jana Žáčková, 7. místo, Alexis Victorie Komínková, 11.místo, 
Pavel Reinberk,1. místo, Denis Sušil, 2. místo, Martin Svatoň, 3. místo, 
Jakub Eliáš, 7. místo
Kategorie ročník narození 2001 a 2002
Ondřej Hajník, 1. místo, David Kucler, 2. místo, David Vlasák, 3. místo
Kategorie ročník narození 1999-2000
Aneta Reinberková, 1. místo, Barbora Lohniská, 3. místo, 
Jakub Plecháč, 2. místo
Kategorie ročník narození 1997–1999
Martina Plívová, 5. místo, Iva Šnorbertová, 6. místo
Kategorie ročník narození 1996 a starší
Petr Sušil, 2. místo
Postupové krajské kolo proběhlo v rámci Dne sportu 26. května 2012 
na hřišti ZŠ Benešovo nám. v Pardubicích. 
Kategorie ročník nar. 2003 a mladší
Denis Sušil, 6. místo
Kategorie ročník narození 2001 a 2002
David Kucler, 1. místo, Ondřej Hajník, 2. místo, David Vlasák, 6. místo
Kategorie ročník narození 1999-2000
Jakub Plecháč, 2. místo
Kategorie ročník narození 1997-1999
Martina Plívová, 10. místo, Iva Šnorbertová, 11. místo
Republikové kolo se konalo 2.června 2012 na atletickém stadionu Houš-
ka TJ Stará Boleslav s těmito výsledky: 
Kategorie ročník narození 2001 a 2002
David Kucler, 12. místo
Kategorie ročník narození 1999-2000
Jakub Plecháč, 7. místo
17. května 2012 se pořádala regionální soutěž v atletickém víceboji pro 
předškolní děti. 
dívky rok nar. 2008
Michaela Radilová, 6. místo, Karolína Shánělová, 9. místo, 
Kateřina Hynková, 10. místo
dívky nar. 2006
Petra Rudolfová, 7. místo, Denisa Eliášová, 9. místo
chlapci nar. 2007
Andrej Čihák, 5. místo, Karel Kremlík, 8. místo Tomáš Machota, 14. místo 
chlapci nar. 2006
Petr Svatoň, 5. místo, Kryštof Ender, 7. místo, Ondřej Hynek, 8. místo
Děkujeme a gratulujeme všem zúčastněným závodníkům za jejich výko-
ny. Dík jistě patří i jejich vedoucím a rodičům.

Za SPV Anna Remešová

střelecKÝ KluB sezemice
Děvčata nám perfektně ukončila vzduchovkovou sezónu, ale trenéři roz-
hodně nedali klid zbraním. Ani jsme neusnuli na vavřínech a jedeme dál.
Do Plzně na už druhé kolo Českého poháru, který je zároveň i kontrolním 
závodem reprezentace, odjeli T. Čihák, J. Novák a J. Forman. Zatím se 
jim slušně daří. Ale i ostatní mládež nezahálí. V Ostravě se rozjel „Český 
pohár talentované mládeže“. Toho se zúčastňují puškaři: K. Dvořáková, 

L. Hrobařová, K. Procházková, V. Štěrbová a pistoláři: L. Blažek, K. Málko-
vá, P. Hovorka a J. Turzo.
No a co dospělí? I ti nezahálí a zúčastňují se střeleckých soutěží. Na do-
movské střelnici 
se 14. 4. pořádal 22. ročník „Memoriál Josefa Březiny“. Přijelo 31 závod-
níků, kteří si odstříleli disciplíny LM 60 ran a SM 60 ran. V této disciplí-
ně si nejlépe vedl J. Novák. Za nastřílených 583 bodů obsadil 2. místo,  
V. Štěrbová byla čtvrtá, S. Hozáková šestá, K. Procházková sedmá  
a J. Adamová devátá.
Na další závod 17. ročník „Sezemická třicítka“ se 1.5. sjelo 21 závodníků. 
V pistolové disciplíně SP 30 v kategorii Ž + V + D si S. Hozáková vystřílela 
pěkné 1. místo za 272 bodů. Čtvrtý skončil B. Teplý, pátý L. Blažek, šes-
tý V. Hájek, sedmý P. Hovorka. V mužské kategorii za náš klub soutěžili  
R. Hanzl, K. Hozák, L. Sůra a V. Špaček.
Na Pardubické střelnici se naši pistoláři 5. 5. zúčastnili závodu SP 30 „Jarní 
výzva“. 
S. Hozáková si vystřílela 3. místo a slušné umístění měli i L. Blažek,  
V. Hájek, K. Málková 
a B. Teplý. 
Hradecká střelnice nás přivítala 19. května na „Přeboru Královéhradecké-
ho a Pardubického kraje“. V pistolové disciplíně LP 60 ran jsme v dorostu 
měli největší zastoupení. Na první příčku si vystoupil J. Forman za 514 
bodů. Na druhou za 436 bodů L. Blažek, čtvrtý byl J. Turzo a pátý P. Ho-
vorka.
V neděli 3.6. se v dopoledních hodinách na sezemické střelnici uskuteč-
nil 3. ročník „Memoriál J. Planky“. Soutěže ve střelbě z pistole 9mm se 
zúčastnilo dvacet soutěžících. Všichni účastníci letošního ročníku podali 
vynikající výkony a řada z nich si výrazně vylepšila svoje osobní rekordy. 
Ke zpestření velmi přispěl Honza Rudolf s doprovodnou akcí střelby z per-
kusní pušky. Loňské první místo obhájila v závěrečném rozstřelu Radka 
Plačková před Petrem Vlasákem a Filipem Plačkem. Ostatním závodníkům 
tedy nezbývá než se rok trápit otázkou, zda ji v příštím ročníku vůbec 
někdo dokáže zastavit ve sbírání titulů. Motivace bude určitě zase o něco 
větší.
A jelikož tento článek vychází koncem června a blíží se čas prázdnin a do-
volených, přejeme všem krásné prožití všech volných dnů pěkné počasí, 
hodně nových zážitků a nashledanou v srpnovém vydání.

SSK Sezemice 

aGility – 9. RoČníK Hop sem – Hop tam 2. 6. 2012 
Dlouhé přípravy, páteční chystání a sraz ráno v sobotu v 6.00 hod. na cvi-
čáku, to bylo zákulisí závodů. A pak to začalo, přicházely na přejímku 
závodníků známé i méně známé tváře s různými pejsky. Někdo by řekl: 
„Každý pes jiná ves.“ Ale to je na agility právě to super. Je jedno, jestli je 
pejsek nalezenec z útulku, nebo pesan za X tisíc, prostě vyhraje ten, kdo 
to umí, a kdo má štěstí. Závody bereme jako náš velký svátek a snažíme 
se z nich udělat pěkné pokoukání i pro laiky. Závodí se ve třech velikost-
ních a třech výkonnostních kategoriích. Na prvních závodech se pes změří 
a zaeviduje se mu do výkonnostního průkazu velikostní kategorie L velký, 
M střední S malý.
Je jedno, jestli jste důchodce, nebo dítko školou povinné, vše se zde řídí 
pouze věkem a velikostí psa. Takže každý má svoji kategorii a může bě-
hat. A kdo zrovna neběhá, tak baští. Kantýna si dává obzvláště záležet.
Steaky a klobásky z grilu, topinky s masovou směsí, a nepřeberné množ-
ství domácích buchet a koláčků. Už je tradicí, že každý z našich agiliťá-
ků dorazí ráno s plechem buchet, nebo bábovkou. Vše je pak v kantýně 
za přijatelné ceny, aby si mohli všichni pochutnat. Pro psy byl připraven 
u výsledkových listin volně ložený CANDY snack, aby si chlupáči ukrátili 
čas, než páníček prostuduje dosažené výsledky.
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Se závody probíhal i půlkulatý 5. ročník Speciálu bílých švýcarských ov-
čáků – ledních medvědů v agility a 1. Mistrovství republiky beauceronů, 
alias bosíků.
Hlavními sponzory byla již tradičně CANDY s.r.o. Candy AGILITY fandí 
a Univit s.r.o. Se psy rádi běháme ROBORAN jim dáváme, nechyběl ani 
časopis PES PŘÍTEL ČLOVĚKA a spousta dalších firem, kterým moc děku-
jeme. 
Ve velkém se rozdávaly všem i barevné sady sáčků, protože – Lepší HOV.. 
v pytlíku, než na botách v botníku :-)
V závěru dne po vyhlášení výsledků proběhla ještě naše speciální TOM-
BOLA losovaná ze startovních čísel. Což je možná pro každého i dobrý 
důvod, proč zůstat na závodech až do úplného konce. Poprvé u nás v Se-
zemicích pískala přísná paní rozhodčí Maroušková :-). Kdyby mě slyšela...
Z jejích parkurů jsme měli trochu obavy. Chtěli jsme hlavně rozdat ceny 
a kdyby to bylo samý DIS, DIS...., neměli bychom je rozdat KOMU.
Ale běhalo se opravdu krásně a parkury se líbily. Při prohlídkách parkurů 
nebylo slyšet vůbec žádné reptání :-). Závodníci i diváci byli perfektní, 
po celý den vládla pohoda. A to je vlastně to nejdůležitější.
Umět si užít den se svým psem bez ohledu na pořadí ve výsledkové listině.
Výsledky a spoustu fotek najdete na www.agility.tym.cz

Kanoisté pRospoRt sezemice
Závodníci kanoistického klubu Prosport Sezemice mají již za sebou část le-
tošní sezóny. Zúčastnili se Mistrovství České republiky na dlouhých tratích 
v Praze, Českého poháru v Sedlčanech, celostátního nominačního závodu 
v Račicích a dále se závodilo na krajských závodech v Hradci Králové, 
Nymburku a na Pastvinách. 
Na těchto akcích získali naši závodníci 34 zlatých, 36 stříbrných a 32 
bronzových medailí. Také máme ještě velký počet finálových umístění 
do devátého místa. 
Na zisku těchto medailí se z řad mládeže nejvíc podíleli Ota Štursa, Tomáš 
Doktor, Vojta Burda, Michal Hovorka, Tereza a Karolína Bláhovy, Sabina 
Doktorová, Soňa Rudolfová, Kateřina Brettová, Radek Štefl, Martin Du-
mek a Jakub Halda. 
V kategorii dospělých stojí za zmínku umístění kajakářky Andrey Dok-
torové, která si zajistila účast v Olympijské kvalifikaci v Polské Poznani. 
Hned na dalším nominačním závodě si ale zajistila účast na seniorském 
Mistrovství Evropy v Chorvatském Záhřebu a také na Mistrovství Evropy 
do 23 let v Portugalsku. Bohužel ve špatných povětrnostních podmínkách 
se žádnému z našich reprezentantů nepodařilo kvalifikovat.
Další velkou akcí našeho klubu je letní soustředění ve Štědroníně (Zvíko-
vě), kterého se zúčastní většina závodníků. Na toto soustředění hned další 

víkend navazuje Mistrovství České republiky na krátkých tratích v Račicích, 
kde budeme bojovat o rozšíření dosavadního počtu získaných medailí.

Prosport Sezemice

FotBal
Rok utekl ve fotbalovém oddílu jako voda a je tu opět konec sezony. Náš 
A-tým potvrdil svou pozici po podzimní části a dokráčel si po dlouhých 
letech pro vítězství v Okresním přeboru. Největším soupeřem mu byla role 
favorita a pak velký rival z Dřítče, který nyní před posledním kolem ztrácí 
nedosažitelných 5 bodů. O náročnosti úkolu svědčí to, že z 25 utkání náš 
celek zvítězil 19krát, třikrát skončilo utkání remízou a stejně tak třikrát 
prohrál. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, a těšíme se 
do nové sezony na krajskou soutěž a nové soupeře. 
Z mladších kategorií podobně excelovali starší žáci, kteří vyhráli krajskou 
1. třídu s náskokem 17-ti bodů. Mladší žáci se do posledního kola bu-
dou prát o konečné umístění. Není vyloučeno, že taktéž vyhrají. Nejhůře 
mohou skončit třetí. Kategorie elévů se podle nových pravidel nebodují, 
přesto už mezi našimi nejmenšími můžeme vidět řadu talentů. Za výbor 
fotbalu musíme poděkovat všem trenérům, kteří stojí za úspěchy našich 
fotbalistů. Doufáme, že fotbal v Sezemicích se bude dál úspěšně rozvíjet 
a vychovávat tak další svělé hráče.

Jaroslav Kříž a Filip Mezera
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce

Kontakt: 
+420 776 888 021, +420 602 870 444
E-mail: lubomir.kamenicky@email.cz

TesařsTví, pokrývačsTví,
klempířsTví
Kladina – Sezemice

Nyní slevy 
od 15% do 30%
prodáváme  
štípaNé palivové dřevo

výstavba 26-ti rodinných domů v sezemicích

pořizovací cena rodinných domů 4+1
od 1,69 mio Kč bez DPH

zdarma obestavěný prostor navíc oproti domům se sklonitou 
střechou, výškově plnohodnotné místnosti patra, žádné nárazy 
hlavou o šikmé podhledy podkroví (ploché zastřešení) 

jedná se o lokalitu 26-ti pozemků vzdálených 
cca 5 km od Pardubic, 17 km od HK 

lokalita je umístěna na jednom z nejvyšších míst města, tudíž 
riziko záplav dané oblasti je minimální (lokalita za bývalou 
Botanou směrem na obec Kladina)

Více na : www.stavitelstvilutera.cz 
E- mail: info@stavitelstvilutera.cz
Tel/fax: 466 931 140

Přijďte k nám na kávu!
Pokud budete v Pardubicích hledat klidné místo s krásným výhledem na historické budovy, pokud 
budete mít chuť dát si výbornou kávu a k ní zákusek nebo snad sklenku lahodného vína, pak zamiřte 
na Pernštýnské náměstí. 
V nově restaurovaných prostorách domu č. p. 49, v I. patře (vedle domu U Jonáše) najdete kavárnu 
APATYKA. Není však kavárna jako kavárna. V té naší najdou uplatnění klienti Sociálních služeb města 
Pardubic, Denního stacionáře Slunečnice, kteří Vás, spolu 
s profesionály, rádi obslouží. Kavárenské prostory budou také místem konání výstav, přednášek či be-
sed. A nejen to. K dispozici bude i připojení na wi-fi. 

neváhejte, přijďte se podívat, přijďte ochutnat, určitě nebudete zklamáni! apatyKa je  
otevřená od 17. 5. 2012. Eva Holečková

Nabízíme denně čerstvé zákusky, cukrovinky a zmrzlinu.

Přijímáme objednávky na zákusky, mini zákusky, dorty (i dětské).

Otevírací doba od 11.00 h. – do 18.00 h.

Tel: 775 221 340, p. Blažek.

Srdečně Vás zveme do nově otevřené cukrárny u Blažků.


