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Sbor dobrovolných hasičů v Sezemicích oslavil 125. výročí svého vzniku



Dne 23. září 2006 uplyne 90 let od narození Alfréda Bartoše, vý-
znamné osobnosti československého protifašistického odboje.
Velitel paravýsadku „SILVER A“ nadporučík Alfréd Bartoš se na-
rodil ve Vídni, dětství prožil v Sezemicích v domě č. p. 140, kde
měl jeho otec pekařství. V Sezemicích vychodil i měšťanskou
školu. Po absolvování pardubické reálky a vojenské akademie
v Hranicích se vrátil do Pardubic jako poručík jezdectva. 
V květnu 1939 odešel do Francie, kde se stal zpravodajským dů-
stojníkem 2. československého pěšího pluku v Agde.

Bartošův velitel plk. Satorie navrhl 22. února 1941 Bartoše k po-
výšení na nadporučíka. Za svou bojovou činnost ve Francii v ro-
ce 1940 byl vyznamenán vysokým vyznamenáním Francouz-
ským válečným křížem. 
Po zhroucení Francie evakuoval na jedné z posledních lodí do
Anglie. Tam vstoupil do československého vojska a byl zařazen
jako velitel čety Československé samostatné brigády. 
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npor. A. Bartoš na koni na mořské pláži ve francouzském Agde

90. VÝROČÍ NAROZENÍ ALFRÉDA BARTOŠE
V roce 1941 se jako jeden z prvních přihlásil do zpravodajského
kurzu v Anglii, prošel parašutistickým výcvikem a stal se velite-
lem pararoje „SILVER A“, jehož členy byly vedle Bartoše rotmis-
tr Josef Valčík a telegrafista Jiří Potůček. Vysazen byl v noci
z 28. na 29. prosince 1941 do prostoru v okolí Poděbrad v pro-
tektorátu Čechy a Morava z těžkého čtyřmotorového letounu
typu Halifax NF-Y L9613, který startoval z letiště Tangmere
v Anglii 28. prosince 1941 ve 22.00 hodin.
Alfréd Bartoš měl za úkol koordinovat činnost skupin vysaze-
ných z Anglie. Navázal spojení s odbojovými organizacemi
ÚVOD, Obrana národa, OSVO a některými dalšími. Připravil ná-
let na Škodovy závody v Plzni a účastnil se příprav atentátu na
zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě SS-
Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha,
před jehož následky varoval Londýn.
Zradou Karla Čurdy se dostalo gestapo na stopu i členům pa-
raskupiny „SILVER A“. Při pronásledování gestapem splnil Bar-
toš to, co slíbil v Londýně před vysazením. V bezvýchodné situ-
aci padl hrdinnou smrtí jako pravý voják na rohu Smilovy
a Sladkovského ulice v Pardubicích dne 21. června 1942.
Na jeho skupinu byli ze Sezemic napojeni Vincenc Čihák, který
opatřil Bartošovi velmi důležitý plán semtínské Explosie, a Bed-
řich Schejbal, později popravený na pardubickém Zámečku
spolu s matkou Alfréda Bartoše Antonií Bartošovou, se svou
matkou Františkou Jiráskovou a mnoha dalšími. 
Po válce byl nadporučík Alfréd Bartoš vyznamenán in memori-
am Československým válečným křížem a povýšen na štábního
kapitána a později majora. 
V Sezemicích mu byla odhalena pamětní deska na domě jeho
dětství. 

8. května 1992 udělil prezident republiky Václav Havel veliteli
paraskupiny SILVER A majoru Alfrédu Bartošovi in memoriam
Řád M. R. Štefánika. Ke třem válečným křížům českosloven-
ským a k válečnému kříži francouzskému přibylo k jeho jménu
jedno z nejvyšších státních vyznamenání udělované za vý-
znamné zásluhy o náš stát. 

Literatura: 
Vostatek M.: Hrdinná smrt velitele paraskupiny SILVER A,
ZKPP, 1992

Vostatek M.: Npor. Alfréd Bartoš, ZKPP, 1992

Vostatek M.: Silver B, ZKPP, 1992

Gottwald K.: Voják Alfréd Bartoš, ZKPP, 1992

Vlastivědná abeceda dr. Theina, ZKPP, 1990

Ševčík O.: Informace k 55. výročí ukončení II. světové války
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Nástup čs. vojáků a důstojníků v Anglii, bezprostředně po evakuaci
z Francie (mají na sobě ještě francouzské a naše uniformy).
Prezident Dr. Edvard Beneš na snímku hovoří s Alfrédem Bartošem,
který stojí na kraji první řady.

90. VÝROČÍ NAROZENÍ ALFRÉDA BARTOŠE
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Ve středu 14. června 2006 se žáci 5. B rozloučili s prvním stupněm zá-
kladní školy pohádkou „Sůl nad zlato“, kterou mohli zájemci zhlédnout
na prknech Sezemického domu. Divadelní představení s žáky nastudo-
vala paní učitelka B. Justová. Součástí programu bylo i vystoupení prv-
ňáčků, kteří pod vedením paní učitelky O. Šimkové připravili taneční vy-
stoupení a předvedli, co se naučili z angličtiny.

Žáci si sami připravili kostýmy a kulisy ke hře.
Děti byly skvělé, obecenstvo dojaté a spokojené a ti, kteří nebyli pří-
tomni, si mohou prohlédnout fotografie z vystoupení.
Poslední školní zazvonění, rozdávání vysvědčení, rozloučení s kamará-
dy a učiteli a hurá na dlouho toužebně očekávané prázdniny. Škola ale
dva měsíce nespala, probíhaly některé úpravy.
Zmíníme se o některých stavebních akcích:
– na žákovské toalety byla zavedena teplá voda a podtlakové odsává-

ní, abychom zlepšili prostředí a vyhověli hygienické normě z listopa-
du 2005

– okna jižní strany školní budovy byla zastíněna žaluziemi (věříte, že
jich bylo 142)

– zrekonstruovalo se osvětlení ve všech třídách školní družiny a v kan-
celářích školy

– dokončuje se nová digitální telefonní ústředna, v budově školy bude-
me mít 8 nových čísel (veřejnost bude s telefonními čísly seznámena
prostřednictvím žákovských knížek a internetu)

– z finančních zdrojů města byla zateplena školní jídelna.
Všechny tyto stavební úpravy vylepší pracovní podmínky žáků a pra-
covníků školy.
Školní rok 2006–2007 začíná 4. září 2006. Žáky si v 8 hodin vyzvednou
tř. učitelé a společně se zúčastní slavnostního zahájení nového šk. roku.
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Mezinárodní festival akademických sborů IFAS 2006
také v Sezemicích

Ve čtvrtek 29. června se Sezemice staly na chvíli hostiteli tří zahranič-
ních souborů z Maďarska, Estonska a Ruska. Naše město bylo oslove-
no ke spolupráci mimo jiné také z důvodu krásného víceúčelového sá-
lu a tím i uspořádáním jednoho z mnoha nesoutěžních vystoupení
zahraničních souborů. V rámci 19. ročníku (koná se jednou za dva roky)
se z deseti zemí světa do Sezemic sjely tři sbory. Mimo jiné dostaly pak

řadu ocenění. Dopoledne účastníci zazpívali dětem ze základní školy.
Poté se na více než hodinu prošli po Sezemicích. Prohlídka byla velice
náročná, protože z češtiny se mluvené slovo překládalo do ruštiny
a angličtiny, ale společně jsme vše zvládli. Více než 90 hostů pak po-
obědvalo v Sezemickém domě a co jiného, než klasickou českou ku-
chyni – vepřovou, knedlíky a zelí. Maďarský soubor zůstal ještě v Seze-
micích – tvrdě trénoval na večerní soutěž. Estonci a Rusové si prohléd-
li Kunětickou horu a okolí. Všichni byli, podle momentálních ohlasů, po

všech stránkách maximálně spokojeni a loučení na parkovišti po Kuň-
kou se neobešlo bez dojetí. Také vedení mezinárodního festivalu vyslo-
vilo Sezemicím velkou pochvalu a těší se za dva roky opět na spolupráci
při pořádání 20. jubilejního ročníku.

Marie Schillerová

PODĚKOVÁNÍ

V minulém čísle jsme se na Vás, čtenáře Sezemických novin,
obrátili s prosbou o informace týkající se legionářů za první
světové války ze Sezemic a okolních obcí.Tímto děkujeme paní
Metelkové z Dražkova, panu Fr. Nevečeřalovi, panu K. Re-
jentovi, paní M. Růžkové, M. Gottwaldové a paní Jeníkové ze
Sezemic, panu Vl. Holubovi z Pardubic, paní A. Rožnovské
z Prahy a panu Fr. Rejentovi z Holohlav za poskytnuté cenné
informace.

MiB 04-06

Válková Nela červen 2006

Karásková Lucie červen 2006

Slabá Eliška červen 2006

Žáček Jan červen 2006

Filipi Marie Helena

červenec 2006

Kumpan Daniel červenec 2006

Ender Kryštof červenec 2006

Čapková Anna červenec 2006

Hynek Ondřej červenec 2006

Prekop Ondřej červenec 2006

Trunec Tadeáš červenec 2006

NAROZENÍČEK:

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Rozhovor s Evou a Vaškem

Populární hudební dvojice Eva a Vašek přijela na pozvání Jany a Milana
Jeníkových do Sezemic. Produkčně zajišťovala celé vystoupení agentu-
raRegio program Sezemice – Marie Schillerová.

Jak vůbec začala vaše společná pěvecká kariéra?
Vše začalo na jedné akci, kde hrál Vašek se svojí skupinou a maminka
Evy byla mezi pořadateli. Jen tak se zeptala, kde mají dnes zpěvačku.
Vašek odpověděl, že hledají, jestli o nějaké neví. A tak to vše začalo.
Druhý den se přišel Vašek podívat a popovídat si o hudbě s Evou. Byla
tehdy ve čtvrtém ročníku konzervatoře, kde studovala operní zpěv a kla-
vír. Další den byla zkouška a v pátek bylo již první vystoupení.
Skupinu SURF založil Vašek v roce 1983. Eva do ní nastoupila v roce
1989. Začátky byly veselé, jezdilo se po okolí Blanska a Brna. Hrálo se
převážně pro zábavu lidí. Hody, plesy, výroční schůze a dodělná. Re-
pertoár se čerpal z historie od starších kolegů a za večer se přehrálo
asi 60 skladeb za 6 hodin produkce. Tři skladby – pauza do půlnoci, po-
tom tombola a během ní párek na večeři a závěrečná do dvou až čtyř
hod. ráno. Těšili jsme se vždy na víkend, až pojedeme hrát po ukonče-
ní pracovního týdne v zaměstnání. Byla to výborná doba. Dnes zahra-
jeme za 3 hodiny, co jsme dříve nepřehráli za celý večer.

Písničky, které zpíváte, potěší a pohladí svou melodičností určitě
každého. Skládáte si písničky také sami?
Máme s Vaškem štěstí, že „práce“, kterou děláme, nás baví a naplňuje.
Máme možnost výsledek hned vidět na místě, tedy na živém koncertě.
Publikum, které na nás chodí, nás nabíjí pozitivní energií. Zde si uvědo-
mujeme, že to naše počínání má smysl a zároveň že i my můžeme dál
svým muzicírováním něco přinést. Samozřejmě že je spousta lidí, které
oslovuje jiná hudba, či žánr. Proto ti, kterým se naše hudba nelíbí, si 
nebudou platit dobrovolně vstupné. V zahraničí Eva s Vaškem objevili
krásné melodie, které v české republice nikdo neznal. Vašek se pokusil
některé otextovat, a tak vznikly skladby jako Bílá orchidej, Bílé růže 
z Athén, Krásné chvíle, Svět má a další. Potom již přišly první zlaté des-
ky z prodeje a následně platinové. V roce 2005 po 17 letech společných
vystoupení Eva a Vašek získávají 15 zlatých a 5 platinových desek 

Čím jste chtěli být v dětství?
Já neměla žádnou konkrétní představu, nechala jsem to volně plynout.

Jak vypadá váš pracovní den?
Momentálně nerozdělujeme dny na pracovní a nepracovní. Když náho-
dou nehrajeme, tak jsme ve studiu a připravujeme nové hudební nosi-
če. Mimo to se snažím zajistit chod domácnosti. Právě se natáčí CD,
které by mělo vyjít na podzim. Bude doplňkem ke třetí sadě CD, které
bude mít název Písničky z Hospůdky u SURFu. No a ty ostatní dny jez-
díme po naší vlasti a koncertujeme. Hodně času strávíme v našem do-
mečku na kolečkách, tedy v autě.

Umíte odpočívat a jak?
Nejvíce si odpočneme při koncertech. Nemyslím fyzicky, ale duševně.
Kolikrát nás nechtějí pustit z jeviště a tak stále prodlužujeme. Je nám
dobře, když je publikum spokojené.

Máte malou holčičku. Nestýská se jí, když jste na cestách?
Evičku si bereme s sebou. Jsme třeba celý týden mimo domov. Naše vy-
stoupení v převážné většině nebývají v noci. Hrajeme odpoledne či na-
večer. Zná spoustu písní z našeho repertoáru a po koncertě, když by-
chom si mohli odpočinout, nás nutí v autě zpívat. Tak máme stále veselo.

Kde všude jste už zpívali a kde se vám nejvíce líbilo?
Zpívali jsme v mnoha státech Evropy, z toho nejčastěji v Rakousku. Nor-
sko, Dánsko, Švédsko, Španělsko, Německo jsme také navštívili s hud-
bou. Poslední čtyři roky jezdíme hrát na Makarskou Rivieru do Chor-
vatska. Zde se setkávají lidé z celé republiky.
Vše zaštiťuje CK Diana Group tour Semily a SURF club. Je tam klid
a pohoda. Přes den se koupeme, opalujeme, někdo chodí na procház-
ky a večer se tancuje při nádherných západech slunce. Nakoukli jsme
i za moře k našim krajanům do Kanady, USA a Austrálie, kde jsme trá-
vili tři měsíce již dvakrát za sebou. V každé zemi jsme objevili něco no-
vého a krásného, ale domů jsme se vždy vraceli rádi.

Více než polovinu měsíce procestujete po republice, vydáváte
spoustu CD a DVD. Jak vše s řadou dalších aktivit zvládáte a jaké
máte plány do budoucna?
V poslední době s vydáváním CD máme, jak se říká, časový skluz, pro-
tože v týdnu jsme třeba jen jeden den doma. O prázdninách jsme si na-
plánovali trošku více volna a v těchto dnech se právě snažíme natočit
další CD. Máme rozdělané tři projekty naráz. DVD Maškarní bál, CD
s moravskými lidovými písněmi, co se zpívají při dobrém vínečku, a to
třetí CD bude, jak jsme se již zmiňovali, pro třetí box do televize. A na-
še plány? Nezklamat naše posluchače a být v pohodě.

Rozhovor připravila Marie Schillerová

Z historie vodního družstva „Sezemice – Počáply“

V neděli dne 19. 9. 1920 konala se v Sezemicích za účasti zástupců okr.
spr. komise, města Sezemice, obce Počáply a 60-ti zemědělských zá-
jemců z těchto obcí schůze, za příčinou provedení melioračních projek-
tů v Sezemicích a Počáplech; usnesena a přijata byla jednomyslně 
resoluce k brzkému uskutečnění meliorace pozemků. Podepsalo ji 60
zájemců.
Členové přípravného výboru byli: Novotný V., Löffer Fr. – Počáply, 
Kacafírek J. – Počáply, Holeček J. – Počáply, Chvojka V., Tichý Fr.,
Schejbal Jan.
Přípravný výbor melioračního družstva v Sezemicích vydal prohlášení
k majitelům pozemků v katastru Sezemice – Počáply.
Za příčinou ustavení melioračního družstva pro Sezemice – Počáply,
konala se schůze interesantů dne 23. ledna 1921 u Christenů.
Hlasování majitelů půdy v katastrech Sezemice a Počáply o přistoupe-
ní k projektu: ve čtvrtek dne 3. února 1921 o 10. hod. dopolední, v za-
sedací síní Městské radnice v Sezemicích. „Přípravný výbor doufá, že
vzhledem k eminentní důležitosti zamýšleného projektu nebude ani jed-
noho pokrokového rolníka, který by své pozemky dne 3. února 1921
k meliorování nepřihlásil.“

V Sezemicích dne 28. ledna 1921
Holeček Fr. – jednatel; J. Urban (starosta) – předseda

Projektem vodního družstva – sekce I – Sezemice – Počáply byly 
upraveny odpady Koutecký Velký, Koutecký Malý a Třídeňský Velký
v celkové délce 5,586 km a odvodněny pozemky soustavou drenáží na
ploše 129 ha. Protokol sepsaný okresním úřadem 30. května 1930.
Předmětem jest výměna závěrečných listů mezi vodním družstvem Se-
zemice – Počáply a firmou Ing. Vendelín Dvořák civ. inž. Pce tohoto ob-
sahu: Vodní družstvo Sezemice – Počáply v důsledku svého usnesení
ze dne 10. března 1930 zadává jakožto stavebník melioračního projek-



SEZEMICKÉ NOVINY 5

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMUUUUJJJJEEEEMMMMEEEE
tu firmě Vendelín Dvořák v Pardubicích jakožto podnikateli, který přijímá
podle své nabídky podepsané stavebníkem, přijaté a schválené zem-
ským úřadem. Podnikatel zahájí práce v červnu 1930 a ukončí je do 
3 roku ode dne schválení zadávací smlouvy. Kolaudace – sekce I. meli-
oračního podniku byla provedena v úterý dne 17. května 1932 v 10. hod.
dopoledne na Obecním úřadě v Sezemicích.
Projekt vodního družstva – sekce II – Sezemice – Počáply upravuje
odpady Zadní, Přední, Labská, Kabatecký a Benátecký v celkové délce
3,136 km odpadní kameninové potrubí v délce 1,224 km a odvodňuje
pozemky soustavou drenáží na ploše 140 ha. Z došlých nabídek vodní-
mu družstvu byla vybrána dne 4. dubna 1932 firma Ing. K. Krix, úř. aut.
civ. inženýr v Litomyšli.
S pracemi bylo započato v lednu 1933 a tyto byly ukončeny v březnu
1934. Na žádost obecního úřadu v Sezemicích hned u okresní silnice
Choteč – Sezemice – provedena nádržka na č. 815/1 (obecní pozemek)
kruhová o průměru 3 m a hluboká 5 m. Pro hospodářské a požární 
účely, nákladem 12 000 Kč (technická památka).
Okresní úřad v Pardubicích vyzval k vodoprávní kolaudaci podniku sek-
ce II, na pondělí dne 18. února 1935 o 8,5 hod. u obecního úřadu v Se-
zemicích.
Rekonstrukce – sekce II – Usnesením ze dne 13. dubna 1938 bylo
rozhodnuto o rekonstrukci sekce II.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci odpadního potrubí, které
odvádí vodu z pozemků o celkové rozloze 50 ha, byla posouzena jako
velmi naléhavá. S počtem 12 dělníků byla rekonstrukce ukončena 
15. září 1938. Kolaudace proběhla 24. 11. 1938.

Výňatek úmluvy o náhradě nákladů provádění a udržování stavby vo-
dohospodářské meliorace.
Čl. 10
1. Za účelem zajištění řádného udržování stavby zavazuje se stavebník

utvořiti a doplniti podle § 24 zákona ze dne 27. 3. 1931 č. 49 Sb.
zákona udržovací jistinu v celkové částce 23 500 Kč.

a) na udržování hlavních odpadů a hlavních přívodů vody

b) na udržování odvodnění pozemků
Archiv Pardubice – p. Marie Marková
Příloha: dopis vodního družstva ze dne 18. března 1941 – viz. obrázek

Některá zapomenutá pojmenování našeho města

Jsou u nás místa, nyní už zastavěná, která mají svou minulost. Možná,
že dříve narození si na ně vzpomenou. Byla většinou pojmenována
podle tamějšího blízkého obyvatele.
Víte, kde byl Matrkův kopec? Prudší svah uprostřed obce, který ožíval
hlavně v zimě a kde malí i velcí našli vždy zábavu – sáňkování. Nebudu
napínat. Na rohu Riegrovy ulice a ulice Na Vrchách, dnes bydlí blízko
pan Josef Peml, opravář hodinek, naproti je vkusně opravený dům bý-
valé paní Valentové-Berákové. Zde bylo naše shromaždiště a start sáň-
kařů. Nebyl tam jen dům Zamazalových, ale volný svažitý kopec a z ně-
ho jsme jezdívali dolů přes pozemek nyní Hlušičkových až kolem
Henebergerových (jejich dědeček pan Rázek byl známý sezemický po-
krývač). Cíl jízdy byla břízenka u bývalých jatek – později truhlárny –
a ještě daleko za ní. Cesta končila v proutěnce, místa, kde pan Pultar –
bydlel v dnešní Bezdíčkově ulici – vysázel kolem dnes již zasypané
stružky košíkářské vrby. Z jejich prutů splétal košíky, malé bramboráčky,
nebo velké dvouušáky. Prodával bytelná proutěná košťata. Odbočil

jsem. Jmenovaná sáňkařská dráha ožila v době zimních prázdnin ve
dne malými školáky, večer pak sezemskou mládeží. Ta využívala vel-
kých koňských saní pánů Tichých, říkalo se jim Hasaráci. Byli dva. Je-
den starší hluchoněmý, s druhým jste se dorozuměli. Oba, pracovití hos-
podáři, byli velmi silní, takže jim nedalo moc práce za malé pomoci
jiných vytáhnout saně opět nahoru. Malé děti sáňkovaly na kopečku
u paní Vítové-Schejbalové podél hřbitovní zdi a zase až do břízenky.
Vůbec u hřbitova bylo ještě několik sáňkařských drah. Ta nejprudší by-
la na Rázkově kopci, dnes ulice Na Vrchách, ovšem ne tak bezpečná,
protože cílem neměl být dole Svobodův dům, ale zkušeným sáňkařům
se podařilo vždy odbočit vlevo nebo vpravo. V našem mírně kopcovitém
terénu jsme si dovedli nalézt i jiná místa k zimním radovánkám. Byl to
třeba Kořínkův kopec na západním okraji města, nebo další – Poborák,
svah za továrnou Leona. Dnes je zde postavena krásna hala Východo-
české tiskárny, jiné místo bylo na Vinici. Tehdy nám tato místa postačo-
vala. Od nás málokdo mohl jezdit na hory.
A na jaře a v létě? Stačil nám plácek pod kaštany vedle truhláře Bendy
(dnes u Kadrmasů), i rajčůr – Na jízdárně – s vrbami u hřbitova, skupi-
na několika domů kolem obchodu pana Bišky. Zde jsme hráli na pika-
nou, ve Spálence se „tloukl špaček“. Někdy to odneslo i sousedovo ok-
no. Kluci hráli kopanou apod.
V minulém století zmizely i dřevěné doškové chaloupky. Hájkova vedle
kováře Sedláka, u Kladiny Christenova s doškovou střechou. Sem cho-
dily mladé maminky pro výbornou a myslím, že hygienicky tehdy nezá-
vadnou studniční vodu, říkali jsme u Christenů. Vůbec u nás bylo po-
dobných obecních studní víc: na plácku na začátku Spálenky,
u Stehlíků/Reinberků, na rohu Palackého ulice – u Svobodů (naproti ko-
várně pana Sedláka), Za Humny a na Velkém náměstí. Některé studny
se zachovaly dodnes, a když nešel vodovod, vždy posloužily. U studní
se scházívaly sousedky, aby si popovídaly.
Sousedské hrátky se odehrávaly hlavně za letních večerů i na lavič-
kách. Jednou z nich byla vždy plně obsazená sousedy – ponejvíce sou-
sedkami – lavička naproti Biškova krámu. Obyvatelky hořejší části Se-
zemic se scházely u Macháčků pod košatým vlašským ořechem na
začátku Bezdíčkovy ulice. V Kunětické ulici sedávaly sousedky pod mo-
hutnou lípou na lavičce u Kočů. Nebyla televize, Internet, rozhlasových
přístrojů pomálu a povídat se chtělo. Václav Pánek

Denní mzda
na dělníka 7,00 Kč
zedníka 12,00 Kč
tesaře 15,00 Kč
kameníka 20,00 Kč

Meliorace 1 ha pozemků
polních 4 800 Kč
lučních 5 400 Kč
zahradních 6 200 Kč

Poslední došková chalupa u Christenů. Její střecha nevydržela v r. 1970
tíhu sněhu a musela být zbořena. Dnes na onom místě bydlí rodina
Jakoubkových – ul. Jiráskova – ke Kladině.
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Klubová výstava vítězů německých ovčáků 2006

12.–13. 8. 2006 Sezemice (u Pardubic)
Naše kynologická organizace pořádala ve dnech 12.–13. 8. 2006 Klu-
bovou výstavu vítězů německých ovčáků. Celá akce by se neobešla
bez podpory sponzorů, Klubu Německého ovčáka, Města Sezemice
a lidí z kynologické organizace Sezemice a mnohých dalších. Zvláštní
díky patří hlavnímu sponzorovi firmě Royal Canin, která darovala pohá-
ry pro všechny oceněné psy a také věnovala kvalitní krmení. Z dalších
sponzorů jmenujeme alespoň Giom, VČES, IPAK s. r. o. Sezemice, 
Autoopravnu Radouš & Blažek. Ti všichni přispěli ke zdaru celé akce.
Jako místo konání byl vybrán sportovní areál v Sezemicích. K dispozici
byla dvě travnatá hřiště, na kterých probíhalo posuzování psů a fen
a v případě pracovních tříd i zkouška povahy, kterou figurovali Miloš 
Faltys, Josef Kubec a Jiří Mach. Náhradníkem byl Martin Plecháček.

Celá výstava byla rozděle-
na do dvou dní a to násle-
dovně: V sobotu probíhala
zkouška povahy pracov-
ních psů a fen, byly před-
vedeny odchovy po ple-
menících a následovalo
statické posouzení všech
tříd. Pracovní třídy byly 
posuzovány rozhodčími
z Německa. Psy posuzo-
val pan Andreas Rudolph
(rozhodčí SV, Körmeister)
a feny pan Lutz Wischalla
(rozhodčí SV). Tento den
byly vyhlášeny výsledky
pro třídy dorostu a veterá-
nů. Sobotní den výstavy 
uzavíral tradiční slavnostní
večer, který se konal v Se-
zemickém domě.

V neděli bylo dopoledne ukončeno posuzování tříd mladých a dospíva-
jících, které probíhalo na tréninkovém hřišti. Po obědě se všichni přesu-
nuli k hlavnímu hřišti a sledovali finále tříd pracovních. Nejprve nastou-
pily k posouzení feny, které úspěšně obstály ve zkoušce povahy. Pan
Wischalla nejprve nechal nastoupit všechny feny podle předběžného
pořadí, které si vytvořil během statického posuzovaní a prvního předve-
dení v pohybu, a hodnotil je. Na základě tohoto hodnocení ještě došlo
k nějakým přesunům v pořadí. Po ukončení posuzování nastoupily
všechny feny do kruhu a pan Wischalla provedl celkové zhodnocení
a zadal známky: Vyjádřil celkovou spokojenost s kvalitou předvedených
jedinců a v některých případech vyzvedl i jejich prezentaci. Zadal cel-
kem 5xVA, 18xV a 2xVD. Pořadí prvních pěti fen: VA-1, CAC Ornela Dl-
há roveň (kat. č. 74), VA-2, res. CAC Sara z Folinku (kat. č. 76), VA-3
Hanny Hartis Bohemia (kat. č. 58), VA-4 Cibette Dlhá roveň (kat. č. 45),
VA-5 Kirra Hartis Bohemia (kat. č. 64). Následovalo finále třídy pracov-
ních psů. Systém posuzování se opakoval i u druhého z německých roz-
hodčích (A. Rudoplh). I on na závěr vyjádřil celkovou spokojenost s kva-
litou předvedených psů, podrobněji popsal prvních pět z nich a zadal
celkem 5xVA, 19xV, 3xVD. Pořadí prvních pěti psů: VA-1, CAC, BOB 
Janos von der Noriswand (kat. č. 16), VA-3 Apoll Hartis Bohemia
(kat. č. 1), VA-3 Kirr Hartis Bohemia (kat. č. 18), VA-4 Excel Shreidon
(kat. č. 12), VA-5 Apolo Gard Bohemia (kat. č. 2). Nejlepší pes a fena
z tříd pracovních se ještě utkali o titul BOB – nejlepší jedinec plemene,
z tohoto souboje vyšel vítězně Janos von der Noriswand. Závěrem po-
děkovali oba němečtí rozhodčí vystavovatelům za sportovní chovaní
a kvalitní předvedení svých svěřenců a pořadatelům akce za téměř bez-
chybnou organizaci výstavy. Oba byli velmi spokojeni s provedením
zkoušky povahy a hodnotili ji velmi kladně. Výstavu uzavírala soutěž
chovatelských stanic. K posouzení se jich dostavilo pět. Rozhodčí, pá-
nové Jiří Zavadilík a Ladislav Šafář, vyhodnotili předvedené odchovy
chovatelských stanic následovně: Na prvním místě se umístila chova-
telská stanice Hartis Bohemia před chovatelskou stanicí Dlhá roveň
a chov. st. Fauben.
Doufáme, že námi pořádaná výstava zanechala dobrý dojem u rozhod-
čích, vystavovatelů i diváků a že od nás všichni odjížděli spokojeni.

za ZKO Sezemice Petra Šenová

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA KRÁTKÉ TRATĚ – 21.–23. ČERVENCE 2006

1000 m
C1 muži
Doktor Martin 1.
Halda Jan 5.
C2 muži
Mohaupt O. + Mornštejn (PCE) 9.
C4 muži
Halda + Koudelka + Nečas + Polák (3x KVS) 3.
K2 ženy
Svobodová + Kolářová K. (SHK) 5.
C1 junioři
Stehno Vítězslav 8.
C2 junioři
Stehno + Valný (ONV) 5.
C4 junioři
Stehno + Valný (ONV) + Kozák + Slaba (2x KAD) 3.
K1 juniorky
Kolářová Edita 5.
K2 juniorky
Ryšavá + Škálová (DEC) 4.
Kolářová + Dlasková 7.
K4 juniorky
Kolářová + Ryšavá + Hájková (USK) 
+ Krauzová (CHO) 1.
C1 dorostenci
Spálenský Marek 2.
C2 dorostenci
Spálenský + Kislinger 4.
Brett + Polívka (KAD) 10.
K1 dorostenky
Doktorová Andrea 6.
K2 dorostenky
Doktorová + Braunerová (SKM) 5.

500 m
C1 muži
Doktor Martin 1.
Halda Jan 4.
C2 muži
Mohaupt O. + Mornštejn (PCE) 10.
C4 muži
Halda + Koudelka + Polák + Nečas (3x KVS) 3.
K2 ženy
Svobodová + Kolářová K. (SHK) 5.

K4 ženy
Svobodová + Kolářová K. (SHK) 
+ Beželová (JAB) + Zemanová (LIB) 4.
C1 junioři
Stehno Vítězslav 5.
C2 junioři
Stehno + Valný (ONV) 5.
C4 junioři
Stehno + Valný (ONV) + Slaba + Kozák (2x KAD) 2.
K1 juniorky
Kolářová Edita 2.
K2 juniorky
Ryšavá + Škálová (DEC) 3.
Kolářová + Dlasková 9.
K4 juniorky
Kolářová + Ryšavá + Hájková (USK) + Krauzová
(CHO) 1.
C1 dorostenci
Spálenský Marek 2.
C2 dorostenci
Spálenský + Kislinger 7.
C4 dorostenci
Spálenský + Kislinger + Luňáček (TYN) 
+ Theodor (KVS) 2.
K1 dorostenky
Doktorová Andrea 4.
K2 dorostenky
Doktorová + Braunerová (SKM) 5.
K4 dorostenky
Doktorová + Braunerová (SKM) + Sladkovská 
+ Kosíková (2x TSE) 3.
C2 žáci
Zaťko + Šonka 1.
C4 žáci
Zaťko + Šonka + Dlouhý J. + Dlouhý V. (3x TYN) 3.
K1 žačky
Dobružská Eva 9.
K2 žačky
Dobružská + Šamšulová (OLO) 8.
K4 žačky
Dobružská + Šamšulová + Fasnerová (2x OLO) 
+ Veselá (SPA) 3.
MC1 benjamínci
Štefl Radek 2.

Bednář Radim 2.
Dumek Martin 7.
C2 benjamínci
Bednář R. + Mareš 2.
Dumek M. + Štefl 4.
MK1 benjamínci B
Halda Jakub 3.
Mareš Kristián 5.
Ryšavý Vojtěch 7.
K2 benjamínci
Halda + Ryšavý 6.

200 m
C1 muži
Doktor Martin 1.
Halda Jan 7.
C4 muži
Halda + Nečas + Polák + Koudelka (3x KVS) 4.
K2 ženy
Svobodová + Kolářová K. (SHK) 7.
K4 ženy
Svobodová + Kolářová K. (SHK) + Beželová (JAB) 
+ Zemanová (LIB) 5.
C1 junioři
Stehno Vítězslav 4.
K1 juniorky
Kolářová Edita 2.
Ryšavá Barbora 13.
Dlasková Alexandra 16.

Závodníci kanoistického klubu Prosport Sezemice se
v průběhu prázdnin zúčastnil čtrnáctidenního soustře-
dění na Zvíkově a následně týdenního soustředění
v Račicích, kde se na jeho konci konalo od 21. do 23.
července 2006 Mistrovství České republiky na krátké
tratě. Všichni zúčastnění se s vypětím všech svých sil
snažili dosáhnout těch nejlepších výsledků, a proto 
také náš klub získal celkem 23 medailí, z čehož měl 
6 zlatých, 9 stříbrných a 8 bronzových.
Nyní se závodnicí připravují na loděnici v Lukovně na
Mistrovství České republiky na dlouhé tratě, které se
bude konat 2.–3. září 2006 v Ostrožské Nové Vsi, a sa-
mozřejmě na Pohár Sezemic, který se koná v sobotu
9. září 2006 v Kuněticích „U Přívozu“.

Ondřej Mohaupt
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Zpráva z fotbalového dění TJ Spartak Sezemice

Tak nám opět začal nový fotbalový ročník 2006/2007, respektive jeho
podzimní část.
A mužstvo pod novým trenérským tandemem Jiřím Ujcem z Pardubic
a jeho asistentem Pavlem Reinbergem sehrálo 1. mistrovské utkání
s Holicemi B a zvítězilo na jeho hřišti 3:2. O naše branky se podělili:
Zdeněk Lába, Miloš Plecháček (10 m) a Petr Bělohubý. Radost z vítěz-
ství nám však kalí zlámaná ruka Petra Plecháčka při pádu v souboji
o míč. Přidal se tak k ostatním zraněným, kterými jsou:
– Filip Knížek, po roční přestávce si v přípravném utkání obnovil zraně-

ní kolena, takže ho operace zřejmě nemine.
– Tomáš Jindra, v tréninku si přivodil výron v kotníku (noha v sádře).
– Jan Kotraš – na turnaji ve Chvojenci v zápase s Dašicemi utrpěl dvo-

jitou zlomeninu nohy. Od fotbalu si delší čas odpočine.

Pozitivní zprávou je, že se po 18 měsících vátil do mužstva uzdravený
Miloš Plecháček (operace kolene).
Optimální sestava se nám tedy rozsypala a doufáme, že to s těmito zra-
něnými již skončilo. Všem přejeme brzké uzdravení.
B mužstvo sehrálo 1. zápas ve Vysokém Chvojně a překvapivě pro-
hrálo vysoko 5:1. Jedinou branku dal Miloš Chvála z pokutového kopu.

Poděkování: Děkujeme i touto cestou panu Miroslavu Gombárovi za
dlouholetou trenérskou činnost u mladších žáků, kterou již ukončil. Na-
hradil ho však jeho zeť, Martin Holeček, který povede toto družstvo spo-
lu se svým švagrem Josefem Procházkou.

Oznámení: 2. ročník memoriálu p. Oldřicha Ševčíka (turnaj družstev
elévů) se uskuteční ve čtvrtek 28. září 2006

Za výbor oddílu kopané Václav Papík

TERMÍNOVÁ LISTINA – SPARTAK SEZEMICE „PODZIM 2006“

Den Datum „A“ mužstvo ÚZ „B“ mužstvo ÚZ Dorost ÚZ Starší žáci ÚZ Mladší žáci ÚZ
So 12. 8.
Ne 13. 8. Holice „B“ 17.00 Chvojno 17.00
So 19. 8. H. Ředice „B“ 17.00
Ne 20. 8. Tesla „C“ 17.00
So 26. 8.
Ne 27. 8. Chvaletice 17.00 Chvojenec „B“ 17.00 Ostřetín 14.30
So 2. 9. Ostřetín 17.00 Dašice 09.30
Ne 3. 9. Újezd 17.00 Chvojenec 14.00 Řečany n/L 10.30
So 9. 9. MFK Pardubice Hl.
Ne 10. 9. Lipoltice 17.00 Roveň „B“ 17.00 Opatovice 14.30 St. Hradiště 14.30 MFK Pardubice Hl.
So 16. 9. Opatovice „B“ 16.30 Opatovice 09.30
Ne 17. 9. Torpédo 16.30 Ostřešany 14.00
So 23. 9. Mikulovice „B“ 16.30 Ostřešany 10.00
Ne 24. 9. Opatovice 16.30 Pardubičky 14.00 Bukovka 10.00
Čt 28. 9.
So 30. 9. FK Pardubice Hl. Paramo 09.30 Litětiny 11.15
Ne 1. 10. Pardubičky 16.00 Dašice „B“ 16.00 FK Pardubice Hl.
So 7. 10. Veliny 16.00 Lány n/D 13.30 Moravany 13.30
Ne 8. 10. St. Čívice 16.00 Roveň 13.30
So 14. 10. Máteřov 13.30 Chvaletice 11.15
Ne 15. 10. H. Jelení 16.00
So 21. 10. Býšť 15.30
Ne 22. 10. Dašice 15.30 H. Ředice 13.00 Ostřešany 10.00
So 28. 10. Chvojenec 14.30 Přelouč 11.15
Ne 29. 10. Jaroslav 11.45 Býšť 11.45
So 4. 11.
Ne 5. 11. Živanice 14.00 St. Hradiště 11.00

Tučně vytištěný název = domácí oddíl

SSSSEEEEZZZZEEEEMMMMIIIIââââTTTTÍÍÍÍ     HHHHAAAASSSSIIIIââââIIII     SSSSLLLLAAAAVVVVIIIILLLLIIII
Sbor dobrovolných hasičů v Sezemicích oslavil
125. výročí svého vzniku vskutku originálním způ-
sobem. Za účasti kolegů z Velkých Žernosek, kde
Sezemičtí vydatně pomohli v roce 2002 při zápla-
vách, a delegace z družebního francouzského
Neuville, dostali vodu vedením dlouhým 2480
metrů z Kunětic až na nádvoří hradu na Kuňce.
Při tomto rekordním kousku jim pomáhaly SDH
z Kunětic, Přelouče, Rokytna, Rábů, Starého
Hradiště, Čeperky, Volče a Svojanova, odkud ús-
pěch korunovala parní stříkačka z roku 1918.
„Jsou naší pýchou a patří ze všech sdružení ve
městě stále k nejaktivnějším a nejspolehlivějším“,
řekl nám starosta Bohuslav Kopecký. Jak nás in-
formoval starosta jubilujících hasičů Zdeněk Ben,
mají nyní 42 členů, z toho 17 jich je v zásahové
městské jednotce. Nejstarším je 67letý Jiří Ha-
nousek, o 28 mladších a starších žáků se stará
Karel Lohniský s kolegy. Tím nejpozději naroze-
ným je prvňáček Martin Petrus. Ročně v průměru
mají sezemičtí hasiči na kontě přes 50 výjezdů.
Do dalších let jim přejeme, aby jich bylo co ne-
jméně.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří se
podíleli na této akci.Fo
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DDDDiiiigggg iiii ttttaaaa llll     PPPPhhhhoooottttoooo     EEEExxxxpppprrrreeeessss
Sladkovského 486, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 612 481

Vám nabízí:
– zhotovení fotografií z kinofilmÛ, CD nosiãÛ, z karet

digitálních fotopfiístrojÛ
– reprodukce ze star˘ch za‰l˘ch foto 
– fotografie v matu a lesku do velikosti 24x38 cm
– reportáÏe ze svateb, rodinn˘ch oslav, sportovních akcí apod.
– pfiíznivé ceny v dobré kvalitû
– v‰e zpracováváme na digitálním minilabu Konica Super R2
– podrobné informace na www.fdpatelier.cz
– zpracování je moÏné pfies internet na adrese:

fdpatelier@iol.cz

Sbûrny v Sezemicích:
DROGERIE p. Îoha, Mezi Mosty
KVùTINY p. Koláfiová, Masarykova 483

Upozornûní
UpozorÀujeme rodiãe dûtí, které nav‰tûvují

Základní ‰kolu v Sezemicích, 

Ïe Mûsto Sezemice pfiispívá pro ‰kolní rok

2006–2007 tûmto dûtem na dopravu 

formou pfiíspûvku na ãipové karty.
Franti‰ek Matú‰Û, místostarosta

SSSSEEEEZZZZEEEEMMMMIIIICCCCKKKKÁÁÁÁ    LLLLÁÁÁÁVVVVKKKKAAAA    PPPPOOOO    PPPPAAAADDDDEEEESSSSÁÁÁÁTTTTÉÉÉÉ    ââââTTTTVVVVRRRRTTTTÉÉÉÉ
KdyÏ se fiekne slovo tradiãní, je to nûco jako jistota, spolehnutí, Ïe
se to bude opakovat. A proto se i letos mohli milovníci tradic spo-
lehnout, Ïe nepfiijdou o pouÈovou zábavu, kterou je Sezemická
pouÈová lávka. Její 54. roãník se uskuteãnil 20. srpna tradiãnû na
bfiezích fieky Louãná a tradiãnû jí pofiádal TJ Spartak Sezemice –
oddíl kopané. Disciplíny byly i letos tradiãní: jízda na kole a jízda
dvojic na trakafii pfies 22 m dlouhou a 20 cm ‰irokou lávku. Leto‰-
ní pûkné poãasí pfiilákalo na bfiehy fieky skuteãnû hojn˘ poãet di-
vákÛ, a tak mûl závod hezkou atmosféru. I pûkné ceny darované
sponzory jistû stály za pov‰imnutí. Závodníci tedy mûli opravdu
dost dÛvodÛ, snaÏit se a mít co nejlep‰í ãas. V disciplínû kola, jak
jistû vût‰ina z Vás ví, se zapoãítává nejpomalej‰í ãas. Stejnû jako
v loÀském roce ji vyhrál Brett Jan, a to v ãase 48 sek. I dal‰í jména
se objevila v loÀském roce na stupni vítûzÛ. Byli to Brett Ivo a Mi-
lan Uhlífi. V leto‰ním roce mûli oba závodníci shodn˘ ãas 30 sek.,
a tak spoleãnû obsadili druhé a tfietí místo. Zdá se, Ïe jak Milan,
tak i bratfii Brettové se sv˘mi skvûl˘mi v˘kony, na které se skuteã-
nû byla radost dívat, budou dlouho kralovat této disciplínû. O to
vût‰í bude snaha soupefiÛ je v pfií‰tím roce porazit, o to více se má-
me na co tû‰it. Velkou úãastí se letos mÛÏe pochlubit disciplína
trakafi. 25 dvojic se snaÏilo pfiejet lávku v co nejrychlej‰ím ãase.
Mûli pouze jedin˘ pokus, a tak do sv˘ch jízd dali skuteãnû v‰e
a rozhodnû se bylo na co dívat. Vidûli jsme rÛzné styly jízdy, rÛzné
kost˘my a doplÀky. Sly‰eli jsme rÛzné taktické rady i povzbuzová-
ní. Pozornosti divákÛ neu‰el pfiedev‰ím manÏelsk˘ pár, ve kterém
se vydala na traÈ jediná Ïena závodu. A i kdyÏ manÏelé Rudolfovi
svojí jízdou neobsadili stupnû vítûzÛ, byli jistû motivací. Doufejme,
Ïe pfií‰tí rok si takto zpfiíjemní nedûlní dopoledne více párÛ a my
budeme moci tfieba vyhlásit jejich samostatnou kategorii, ale to
bych pfiedbíhala. DluÏím Vám jména vítûzÛ, tak tedy byli to: na 
1. místû Joska Roman a Pícha Ale‰, na 2. místû Brett Jan a Brett Ivo,
ano, vy, ktefií pochybujete, jsou to skuteãnû bratfii, ktefií kralují
v disciplínû kola, a na 3. místû Kunát David a Holub Bohumír. I le-
tos soutûÏ zpestfiili zahrádkáfii soutûÏí „Vo moãáka Pardubického
kraje“. Diváci mûli sami moÏnost ochutnat v˘robky soutûÏících,
ale tfieba i posvaãit chleba se sádlem. Tak takov˘ byl 54. roãník Se-
zemické pouÈové lávky. Vy, ktefií jste tam byli, chutnali, fandili
a bavili se, mi snad dáte za pravdu, Ïe se vydafiil a vy, ktefií jste si
ho nechali ujít, se mÛÏete spolehnout, Ïe se 55. roãník bude tra-
diãnû konat jiÏ za rok. Tû‰ím se tam s Vámi na shledanou.

Petra Procházková

HLEDÁME pracovníky pro obsluhu a seřízení skládacích strojů

Kontakt: Ing. Zdeněk Kamenický, tel.: 466 049 007, 777 798 137

Požadujeme:
✔ zájem o práci
✔ min. vyučení ve strojní profesi 
✔ práci ve 3 směnném provozu

Nabízíme:
✔ zaučení v oboru polygrafie
✔ trvalý pracovní poměr
✔ práci v rozvíjející se firmě
✔ odpovídající finanční ohodnocení
✔ zaměstnanecké výhody

Husovo náměstí 54
533 04 Sezemice


