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č. 4/2012 Dvouměsíčník pro občany Sezemic, Dražkova, Kladiny, Koloděj, Lukovny, Počápel a Veské

Mistrovství světa  
Belgických ovčáků v Itálii: 

Tomáš Taubner  
se psem D’Artagnan Lebensborn



Ohlédnutí
za vzpomínkovým
veãerem

26. června 2012 uspořádalo 
město Sezemice v sále sezemické radnice 
„Vzpomínkový večer na Fredu Bartoše a Silver A“. 
Zajímavý program byl věnován nejen 70. výročí 
heydrichiády a hrdinné smrti Alfréda Bartoše, 
ale také vzpomínce na řadu sezemických občanů 
– účastníků protifašistického odboje.
Se svými příspěvky vystoupili vedle starosty Sezemic 
přední historici specializovaní na období II. světové války 
PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., publicista Libor Pařízek,
ředitel SOkA Mgr. Ladislav Hloušek, PeaDr. Radovan Brož 
a šéfredaktor Vlastivědných listů Jan Řeháček, DiS. 
Celým večerem příjemně provázela Majka Schillerová.
Součástí vzpomínkového večera byla výstavka zaměřená 
na regionální odboj na Pardubicku a přítomní si tak 
mohli prohlédnout dobové součásti výstroje a výzbroje 
československého zahraničního vojska.
Poděkování patří panu Vladimíru Holubovi,
Milanu Škorvagovi, Alence Bukačové, 
Jindřišce Palonciové, Miladě Ševčíkové a dalším, 
kteří obohatili výstavku zapůjčením svých historických 
artefaktů z II. světové války.
Večera se vedle starosty, místostarosty a dalších 
představitelů města Sezemice zúčastnili vzácní hosté 
ze spřátelené obce Břasy pan Richter, Josef Straka 
a Karel Vlček, dále náměstek hejtmana Pardubického 
kraje Jan Tichý, ředitel Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel fi rmy 
První stavební Chrudim Mgr. Leoš Strouhal a další.
Celou akci si připomeňme několika obrázky…

Mirek Balcar

veãerem
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V SEZEMICÍCH SE MŮŽE SNÁZE TŘÍDIT
DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE
Ve městě byl umístěn speciální červený kontejner.
Občané Sezemic mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých 
drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která or- 
ganizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, ve městě k tomuto účelu umís-
tila speciální kontejner. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu 
a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji 
končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. 
Sezemice jsou dalším městem, v němž je instalován kontejner na drobná 
elektrozařízení. Ta totiž podle údajů kolektivního systému ASEKOL, který 
kontejnery zdarma instaluje, končí v popelnici mnohem častěji než větší 
druhy elektroodpadu. „Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradič- 
ní sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V dů-
sledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů 
vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elek-
trických hraček,“ vysvětluje regionální zástupce společnosti ASEKOL pro 
Pardubický a Královéhradecký kraj Lenka Vorlová. 
Kontejner v Sezemicích má i speciální kapsu určenou na baterie. „Přestože  
naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii 
jsme se od začátku letošního roku rozhodli kontejnery využít i k tomuto 
účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu, a háze-
li je i do našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již v několika městech 
a velmi se osvědčila,“ vysvětluje Vorlová.
Kontejnery na drobný elektroodpad od společnosti ASEKOL vítáme jako 
vynikající doplněk naší stávající sběrné sítě. Sběr elektroodpadu v Sezemi-
cích pravidelně vzrůstá a věříme, že kontejnery tento trend ještě podpoří.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, 
například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. 
Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní veli-
kosti počítače. Větší elektrozařízení – například televizory – mohou obča-
né i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spo-
třebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně 
jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL. 
Místo, kde je v Sezemicích umístěn kontejner na drobné elektro:
ul. Spálená, před městskou knihovnou.

Odbor SM a ŽP

SPLATNOST POPLATKU ZA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU TKO
Připomínáme občanům povinnost uhradit do 31. 8. 2012 druhou polo- 
vinu 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 ho-
tovosti v pokladně MěÚ Sezemice, složit v hotovosti na přepážce České 
spořitelny v Sezemicích nebo zaplatit převodním příkazem na účet města 
č. 19-1205462369/0800, v. s. 3722č.p. Tel.: 466 741 015

Bc. Hana Volfová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBYVATELŮM PARDUBICKÉHO KRAJE
Již více než rok mohou obyvatelé Pardubického kraje zdarma využít sociál-
ní služby podpory a poradenství. 
O. s. Romodrom v Pardubickém kraji pomáhá potřebným lidem při řeše-
ní jejich tíživé sociální situace. Sociální pracovníci sdružení pracují na kon-
taktních místech v okresech Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, 
kde společně s osobami po výkonu trestu či jejich rodinnými příslušníky 
hledají zaměstnání, nebo řeší dluhy a exekuce. Pomáhají vyřizovat sociální 
dávky, jednají s úřady a institucemi, hledají bydlení a poskytují materiální 
pomoc (ošacení a potraviny).
V případě, že i Vy potřebujete konzultovat svou situaci, můžete telefo-
nicky či osobně kontaktovat pracovníky o. s. Romodrom – Vězeňský pro-
gram Pardubice v jejich Pardubické kanceláři, Sukova tř. 1556 (budova, 
kde sídlí Krajský soud Pardubice).
Po–čt 9.00–11.00, 13.00–15.00 hod.
Sociální pracovnice: Sophia Dvořáková
Tel. 774 792 313, e-mail: sophiadvorakova@romodrom.cz
Můžeme za Vámi přijet na domluvené místo.

MĚSTSKÁ POLICIE SEZEMICE
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce srpna přijala městská policie do užívání nový služební 
vůz. Tento má nahradit již dosluhující felicii, která ovšem ve vozovém par-
ku zůstane jako vozidlo záložní. Nová octavia byla financována z rozpočtu 
města Sezemic a smluvních obcí, které přispěly na nákup a vybavení více 
než polovinou. Vozidlo je nadstandardně vybaveno prostředky pro řeše-
ní krizových situací, počínaje profesionálním zdravotnickým vybavením, 
hasícími prostředky nebo pomůckami pro odchyt nebezpečných zvířat.
Ve vozidle je instalována kamera schopná zaznamenat a uchovat obra-
zový i zvukový záznam dění před vozidlem, dále zařízení snímající polohu 
GPS a další údaje o provozu vozidla. Pro používání těchto prostředků jsou 
strážníci pravidelně školeni a cvičeni. Je naší snahou, aby užití těchto pro-
středků spolu s profesionálním přístupem strážníků přispělo ke zvýšení 
bezpečnostního standardu občanů města a smluvních obcí.
Jsme tu pro Vás!

vrchní strážník Lubomír Frei, Městská policie Sezemice

Výkaz činnosti Městské policie Sezemice – I. pololetí 2012
MĚSTO SEZEMICE

Zákon číslo 361/2000 Sb. (přestupky v dopravě)

Domluvou Blokově Celkem

Překročení rychlosti 0 65 65

Ostatní dopravní přestupky 141 78 219

Zákon číslo 200/1990 Sb. (přestupkový zákon)

§ 30 (přestupky na úseku ochrany 
před alkoholismem )

0 0 0

§ 46  
(porušení obecně závazných vyhlášek)

0 0 0

§ 47  
(přestupky proti veřejnému pořádku)

11 3 14

§ 49  
(přestupky proti občanskému soužití)

0 0 2

§ 50 (přestupky proti majetku) 0 0 1

Přestupků celkem 301

Ostatní činnost Počet

Asistence PČR, HZS, ZZS 5

Odchyt psů 13

Doručení písemnosti 1

Zjištěných trestných činů 2

Zjištěných hledaných osob 0

Použití donucovacích prostředků 1

Další činnosti v rámci hlídkové služby

Pravidelné kontroly zaměřené zejména na dodržování obecně 
závazných vyhlášek obce

Noční kontroly zaměřené na veřejný pořádek a ochranu majetku

Dohled při příjezdu školních autobusů

Pořádání dětského dne ZŠ Sezemice

Účast na dětském dni Spartak Sezemice

InformujemeZprávy z radnice

Duben 2012: Jakub Brandýský

Redakce přeje všem hodně zdraví, 
lásky a štěstí.

Rodiče dítěte poskytli písemný souhlas 
s uveřejněním osobních údajů svého děťátka.

Narozeníček

Komise sociální a zdravotní pořádá:
v sobotu 6. října 2012 od 7.30 do 14.00 hodin

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
ve víceúčelovém sále Sezemice

Sbírka: šatstva, ložního prádla, věcí do domácnosti



4 www.sezemice.cz

Prázdniny v knihovně

STAR-MONT Pardubice, s. r. o.
kpt. Bartoše 409, 530 09 Pardubice
www.star-mont.cz

Vážení uživatelé,
28. srpna bude provedena změna základní programové nabídky. Bude 
rozšířen počet programů vysílaných ve formátu DVB-T a budou zařazeny 
i programy v HD rozlišení. Analogový signál základní programové nabídky 
nebude rozšiřován, ale bude pouze zachován do doby životnosti techno- 
logie. Po této úpravě bude následovat postupná digitalizace rozšířené na-
bídky. Pro příjem programů ve formátu DVB-T potřebujete televizní přijí-
mač nebo setopbox s DVB-T tunerem. Pro příjem programů v HD rozlišení 
musí mít Váš přijímač dekodér MPEG-4.

Seznam programů základní nabídky po provedené úpravě:
(seznam programů se může drobně lišit)
Noe, ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Prima Love, Genus, ČT HD, Nova, Cinema, 
Cool, Prima, Barrandov, Markiza, STV1, STV2, Očko, Nova HD, Prima HD, 
JOJ, JOJ+, DOMA, TA3, Fanda, Šlágr

V Pardubicích dne 10. 8. 2011, provozovatel KT

PORAĎTE SE ZDARMA O ZUBNÍCH NÁHRADÁCH!
V září dorazí do našeho města Corega Hlídka, aby zdarma radila nosite-
lům zubních náhrad. Na dentální hygienistku a vyškolenou hostesku se 
lidé budou moci obracet s dotazy a problémy, které souvisejí s částečnými 
i úplnými snímacími zubními náhradami. 

Posádka Hlídky bude k dispozici v centru města na volně přístupném 
prostranství po celý den, od 8.00 do zhruba 17.00 hodin. Přesné místo 
a datum zastávky Corega Hlídky bude ještě upřesněno, sledujte, prosím, 
webové stránky města, plakátovací plochy, nástěnky a také městský roz-
hlas. Využijte možnost bezplatně se poradit s odborníky o zubních náhra-
dách a získejte dárek!

Začátek letních prázdnin jsme mohli přivítat nejen krásným slunečným po- 
časím, ale také akcí nazvanou „Hurá na prázdniny“. Město Sezemice 
spolu se všemi kluby a oddíly připravilo zábavné odpoledne pro celou 
rodinu. Děti si mohly zasoutěžit na různých stanovištích střeleckého klu-
bu, městské policie, knihovny, kynologického klubu, Sboru dobrovolných 
hasičů, Junáka, Spartaku či Prosportu. Nechyběla show se živými zvířátky 
a legračním klaunem. Zpestřením zábavného odpoledne bylo vystoupení 
taneční skupiny Arco, barmanská show Petra Hurty a ohňová show s letní 
diskotékou. Určitě jste si mohli povšimnout, že knihovna Sezemice je pro 
Vás otevřena přes celé prázdniny. S maminkami, nebo-li s Betlemáčkem se 
scházíme tak každé pondělí. Nejen pro ně, ale i pro ostatní rodiny s dětmi 
jsme připravili krásné loutkové představení „Kozel“. Kočovníci z Trusnova 
jim přijeli zahrát veselou loutkovou pohádku plnou písniček a povídání. 
Městská knihovna nezapomněla ani během prázdnin na naše čtenáře. 
V dětském i dospělém oddělení jsou pro Vás připraveny nové knihy všech 
žánrů – historické, dobrodružné, zamilované, horory, naučné i pohádky. 
Věříme, že si zde najde každý tu svou oblíbenou.
Jste soutěživí? Fotíte rádi? Knihovna pro Vás vyhlásila fotosoutěž s názvem 
Před objektivem: kniha a já. Stačí ulovit snímeček, který zobrazuje, kde 
všude se dá číst kniha (u vody, v autobuse, pod peřinou…). Snímek pak 
stačí zaslat na email knihovny. Čekají na Vás krásné ceny a odměněni bu-
dou všichni soutěžící. Vyhlášení proběhne na kulturní akci „Všechno jed-
nou končí, prázdniny se loučí“. Tu pořádá město Sezemice ve spolupráci 

s dalšími partnery. Opět se sejdeme na hřišti Spartaku v pátek 31. srpna 
od 17 hodin. A co Vás tam čeká? Na co se můžete těšit? To vše zjistíte, 
když se za námi přijdete podívat. Určitě nebudou chybět soutěže pro děti, 
odměny a jiná vystoupení. Představíme nové vozidlo Městské policie Seze-
mice. Veškeré informace ohledně akcí a sdělení najdete na našem webo-
vém portálu či facebooku. Moc se na Vás těšíme.

Iva Říhová

Červenec–srpen, dva měsíce, které mají všichni školáci (učitelé nevyjíma-
je) nejraději, se přehouply do závěrečné části a nám nezbývá než připo- 
menout, že nový školní rok začíná v pondělí 3. září. Školáci si ještě užívají 
prázdniny, ale škola se již připravuje na příchod žáků. 
Na prvňáčky a na žáky 6. tříd čekají vymalované třídy s novými lavice-
mi a stolky a tabulí, v ostatních třídách byly provedeny drobné potřebné 
opravy, v tělocvičně se brousily a lakovaly podlahy, ve třídách se opravovaly 
poškozené žaluzie. Vše bude připravené na začátek září.
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 46 žáků, kteří 
od září budou studovat na některém typu střední školy. Osm žáků na-
stoupí na gymnázia, 1 na sportovní gymnázium, 17 na střední odborné 
a průmyslové školy, 1 na soukromé anglické gymnázium, 1 na policejní 
školu, 1 na vojenskou školu, 5 na umělecké školy, 1 na rybářskou ško-
lu, 1 na zdravotnickou školu, 10 na střední odborné učiliště. Dále osm 
žáků přechází do primy osmiletého gymnázia. Všem absolventům přeje-
me úspěšné studium. Žákům 9. tříd bylo závěrečné vysvědčení předáno 
na slavnostním setkání, které se uskutečnilo 27. června v sále sezemické 
radnice. Na tento podvečer žáci připravili velmi zdařilé taneční vystoupení. 
Padlo mnoho námětů, než vybrali tu nejlepší hudbu, nejlepší taneční kre-
ace, vše pečlivě nacvičili, ale výsledek vynikající. Na jedničku s hvězdičkou. 
Však za svá vystoupení byli odměněni velkým potleskem. Také připravili 
prezentace složené z fotografií, které je zachycovaly při různých školních 
aktivitách, a tak si mohli připomenout, jak rostli a co prožívali. Na radnici 
obdrželi nejen vysvědčení, ale někteří dostali i pochvalu třídního učitele 
a ředitele školy. Mnoho úspěchů do dalšího života všem popřáli kromě 
učitelů ředitel školy, starosta obce a zástupci radnice, kteří jim předali 
pozornost od města. V další části si všichni společně zazpívali písničku 
s pěveckým sborem Rolnička. Na konci celé akce žáci poděkovali všem 
učitelům za trpělivost a zaujetí, se kterým se jim vždy věnovali. Celým 
programem žáky provázela třídní učitelka Stanislava Plecháčková a pan 
učitel Pavel Firman, který zastupoval paní učitelku Terezu Sigmundovou. 
Můžeme jim jen popřát, aby se jim splnily všechny sny a aby dělali svým 
nejbližším jen radost.
Konec školního roku byl příjemný i pro žáky ostatních tříd. Prožili krásné 
chvíle na školních výletech a na akcích, které pro ně učitelé připravili.

A byl tu poslední červen – vysvědčení, které provázela radost, jinde mož-
ná smutek, a hurá na prázdniny, za dobrodružstvím, kamarády. 

Další články o akcích školy najdete na www.zssezemice.cz.

Vynikajícího výsledku dosáhla naše škola v republikovém kole 
soutěže Hlídek mladých zdravotníků
V sobotu 16. června se v Blansku konalo republikové kolo soutěže Hlí-
dek mladých zdravotníků, kde naše hlídka ve složení Lucie Vyhnálková, 
Michaela Knotková, Lucie Kačerová, Petr Podmalovský a Sára Šestáková 
skončila na krásném 2. místě. Do Blanska odjížděli mladí zdravotníci s paní  
učitelkou Janou Plecháčkovou již v pátek odpoledne a vraceli se v neděli 
před polednem. 
Na soutěži bylo pro děti připraveno několik soutěžních stanovišť s první 
pomocí, kde musely prokázat své znalosti, např. ošetření popálenin, bez-
vědomí, vymknutý kotník, zlomenina předloktí, dále znalosti z obvazové 
techniky a dopravy ra- 
něných. Soutěž byla 
velmi náročná a děti 
dělilo od prvního mís-
ta pouhých 9 bodů.
Ve škole na děti če-
kalo malé překvapení 
v podobě výborného 
ovocného dortu.
Ke krásnému výsled-
ku dětem gratuluje-
me a přejeme si, aby 
jim soutěžní elán vy-
držel i do dalších let. 

Mgr.  
Jana Plecháčková

Základní škola se hlásí
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V letošním roce slavila Sezemická lávka 60 let. Již v roce 1932 se jel první ročník této sezemické tradice. Ne 
každý měl tehdy kolo, a proto se jezdilo i na vypůjčených strojích. Lávka se rázem stala oblíbenou atrakcí 
a také tradicí sezemické pouti pro všechny členy rodiny i pro jejich pouťové návštěvy. Za tu dlouhou dobu 
měla i svá nezapomenutelná jména. František Kalvoda, zvaný Fanán, se účastnil všech předválečných jízd 
a byl prý opravdovým mistrem. Z poválečné doby vzpomeňme na jména jako Václav Krátký, Jiří Klábeneš. 
Dobu současnou pak reprezentují nestárnoucí Tomáš Karel nebo bratři Bretovi. V pravidlech se léta nic 
nemění, a tak jen stručně zopakujme, že soutěžící mají za úkol přejet 24 m dlouhou a 20 cm širokou lávku 
přes řeku Loučná v co nejdelším čase. V roce 1984 se rozhodli pořadatelé rozšířit disciplíny a přidali k již 
stávajícím kolům jízdu dvojic na trakaři, kde jsou pravidla právě opačná. Ne že by soutěžící neměli přejet 
lávku, to ano, ale tentokrát se započítává čas co nejrychlejší.
Ano, Sezemická lávka slavila 60 let. Pokud byste si ale mysleli, že se slavilo, že byl šedesátý ročník vidět, 
jak se patří, pletli byste se. Ptáte se proč? Bylo krásně a slunečno, vody akorát… odpověď je snadná. Tak 
jako spousta akcí, které jsou závislé na práci dobrovolníků, upadá i Sezemická lávka. Rok od roku se díváme 
na to, jak se kdysi slavná tradice, pýcha sezemické pouti, stává nudným přežitkem. Stále se sice najdou 
dobrovolníci, kteří se postarají o dřevo, o postavení lávky, stále se jezdí a závodí ve dvou kategoriích. Stále 
se také najdou lidé, kteří vědí, jak lávku udělat lépe, jak ji pozvednout a zdokonalit, ale všichni stále zů-
stávají jen u slov. Proto se rok od roku tenčí startovní listina, proto se nehlásí noví mladí závodníci, proto 
se sezemická lávka stala pro Sezemáky, kteří pamatují její slavné éry, nezajímavou. Musíme se ptát proč? 
Copak se nenajde cesta, jak tuto tradici zachránit? Když už máme akci, na kterou bez medializace přijdou 
stovky diváků, nestojí za to se věnovat její přípravě a organizaci? Myslíme si, že ano. Vždyť TJ Spartak 
Sezemice – oddíl kopané, který akci pořádá, má mnoho členů, kteří by mohli pomoci. Vždyť město Sezemice 
podporuje každou dobrou akci a nabízí svoji pomoc, pokud o to pořadatel ovšem stojí a včas požádá. I letos 
jsme nabízeli pomocnou ruku při jubilejním ročníku, a proto nás mrzí, že dopadl organizačně neslavně, tak 
jak je tomu posledních pár let. 
…A tak spolu s Vámi doufáme, že 61. ročník bude něčím víc, než jen zase tou stereotypní akcí jako letos, že 
si organizátoři budou nás, diváků, více hledět. Jsme připraveni v tom pomoci…

Město Sezemice, Komise kultury a školství

Jubilejní 60.
Sezemická lávka

Sezemickou lávku navštívilo 700 diváků. 
Kola (14 soutěžících): 1. Brett Jan (46:80), 2. Karel Tomáš (21:91), 3. Hrobař Petr (18:15)
Trakaře (36 dvojic): 1. Kašpar + Kašpar – bratři (33:20), 2. Lingr + Karel (36:70), 3. Novotný + Tláskal (38:67) 
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SPORTOVNÍ KYNOLOGIE  
Výběrové závody na MČR IPO a MS FCI
Každá sportovní sezóna začíná kvalifikačními závody na jednotlivá mist-
rovství jak jednotlivých plemen, tak všech plemen. První výběrový závod 
se uskutečnil za občasného sněžení ve dnech 7.–8. 4. 2012 v Krchlebech. 
Závodu se celkem zúčastnilo 43 závodníků a tento první závod lze zařadit 
mezi nejtěžší letošní sezóny výběrových závodů zejména díky povětrnost-
ním podmínkám a celkové konkurenci. Z našeho týmu Tomáš Taubner se 
psem D’Artagnan Lebensborn s celkovým součtem 286 bodů (96/94/96) 
vyhrál s náskokem 7 bodů na dalšího v pořadí. Získal nejlepší posluš-
nost závodu a byl mu udělen titul šampiona práce. Jitka Krupičková se 
psem Barney Lebensborn obsadila celkové 4. místo s 269 body (85/86/98) 
a nejlepší obranou soutěže. Dita Finsterle s fenou Forta Marko Gero zís-
kala celkem 268 bodů a celkové 6. místo. Všichni tři závodníci se umís-
tili mezi šesticí nejlepších závodníků, zároveň si odvezli celkové prvenství 
a ocenění za nejlepší poslušnost a obranu. 
Zástupci ZKO Sezemice vyjeli ve dnech 5.–6. 5. 2012 na v pořadí čtvrtý 
výběrový závod do Třince. Tohoto závodu se celkem zúčastnilo 38 závod-
níků. Michaela Kuncová se psem Jaguar de Alphaville Bohemia předvedla 

skvělý výkon, kdy o šest bodů předběhla druhého v pořadí a s celkovým 
součtem 287 bodů (96/93/98) obsadila 1. místo, zároveň získala ocenění 
za nejlepší poslušnost, nejlepší obranu a odnesla si titul šampiona prá-
ce. Dita Finsterle s fenou Forta Marko Gero obsadila výborné 5. místo 
s 270 body (97/86/87) a Jitka Krupičková se psem Barney Lebensborn 
pak 7. místo s 268 body (91/87/89). Jan Jirásek se psem Andreas Extra 
Temperament obsadil 15. místo a Radek Mojžíš s fenou Elfie Zde-Sko 
21. místo. Sezemická výprava si opět přivezla celkového vítěze a ocenění 
za nejlepší poslušnost a obranu závodu. Na Mistrovství České republiky, 
které proběhne na podzim, se ze ZKO Sezemice kvalifikovalo pět závodní-
ků, Michaela Kuncová z prvního místa a Tomáš Taubner z místa druhého. 
Dita Finsterle a Jitka Krupičková, se svými výsledky kvalifikovali na závod 
TOP 15, ze kterého se určuje složení pětičlenného reprezentačního týmu 
na Mistrovství světa všech plemen. V tomto závodě se Dita Finsterle umís-
tila na 4. místě a Jitka Krupičková na 5. místě a obě se tak kvalifikovaly 
na Mistrovství světa všech plemen, které proběhne v září v Maďarsku.  
Dita Finsterle jako CZ-03 a Jitka Krupičková jako CZ-04. Sezemice budou 
tedy bojovat na další akci Mistrovství světa. 
To, že závody dopadly pro náš tým excelentně a klub se zařadil na vrchol 
sportovní kynologie v České republice, je výsledek nejenom vyjmenova-
ných jednotlivců, ale všech těch členů klubu, co se podílejí na výborném 
chodu kynologické organizace, výcviku, obětují plno volného času, jezdí 
podporovat a pomáhat závodníkům. Chtěli bychom za klub poděkovat 
Městu Sezemice, vážíme si všech, co podporují tento sport a fandí nám. 
Věříme, že podporu vracíme reprezentováním Sezemic a České republiky 
na vrcholových republikových i světových kynologických akcích. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA BELGICKÝCH OVČÁKŮ 2012
Ve dnech 3.–6. 5. 2012 se konalo Mistrovství světa belgických ovčáků 
v Římě (Itálie), kam se ze sezemické kynologické organizace kvalifikoval 
Tomáš Taubner se psem D’Artagnan Lebensborn jako jednička šestičlen-
ného českého reprezentačního týmu. Vedoucím české reprezentace byl 
předseda ZKO Sezemice Martin Plecháček, který zajistil všem reprezentan-
tům skvělé podmínky. Závodu se celkem zúčastnili 83 nejlepší závodníci 
na světě z jednotlivých zemí se svými belgickými ovčáky. Tento závod je 
svátkem belgických ovčáků, je nejtěžším a nejprestižnějším závodem spor-
tovní kynologie na světě, kdy po absolvování stopy, poslušnosti a obrany, 
dvacet nejlepších postupuje do závěrečného superfinále, kde absolvuje 
opět poslušnost a obranu. Se sportovní kynologií na této akci zároveň pro- 
bíhá závod mondioringu, agility, obedience a světová výstava plemene. 

Tomáš nejprve v odpoledním velmi teplém počasí absolvoval poslušnost, 
kde si odnesl krásné 94 body. Druhý den pak nastoupil na obranu, kterou 
rozhodčí ohodnotili 91 bodem. Ze sobotní stopy obdržel 93 body. Pes 
neoznačil poslední dřevěný předmět a tato chyba stála Tomáše nejvyš-
ší počet 100 bodů a posunutí se v celkovém pořadí minimálně o sedm 
míst dopředu. Po této základní části to znamenalo 11. místo s celkovým 
počtem 278 bodů. Do nedělního superfinále se nakonec probojovali  
pouze dva čeští zástupci. Tomáš ve finále opět předvedl skvělou posluš-
nost pouze s drobnými chybičkami za 94 body a následně obranu za 92 
body. V celkovém součtu získal 464 body a potvrdil tak 11. celkové umís-
tění a nejlepší umístění z české reprezentace. Česká republika obsadila 
celkové 4. místo. Příští Mistrovství světa se koná ve Slovinsku a věříme, že 
Sezemice budou mít opět na tomto Mistrovství svého zástupce.

STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
I letos jsme začátkem prázdnin pořádali pro střeleckou omladinu soustře-
dění. Od středy 4. 7. do neděle 8. 7. přijíždělo 17 dětí na osmou hodinu 
ranní na místní střelnici. Po důkladné rozcvičce se rozdělily úkoly a šlo se 
trénovat. Mladší ladili formu ze vzduchové pušky a ti starší i z malorážky. 
Tvrdému tréninku neušli ani pistoláři. Nejdříve se odstřílely základní závo-
dy a potom ty zajímavější a napínavější – vyřazovací. V dětech se probudila 
velká soutěživost a radost z dobrého výsledku byla obrovská. První dny 
toho někteří měli „plné zuby“, ale pomalým pravidelným cvičením a posi-
lováním se kondička zlepšila. Trenéři Čihák a Kolář mohli být spokojeni se 
zlepšujícími se výkony. Přijel se na nás podívat i hlavní trenér z ostravské 
základny pan Tomeček. I on byl s průběhem soustředění spokojen a do-
konce si zalehl na palpost a ukázal, že umí. 
A aby nebylo jen u toho střílení, děti hrály vybíjenou, fotbálek a soutěžilo 
se v různých dovednostech. Nesmíme ani zapomenout pochválit naše dva 
kuchtíky – L. Čihákovou a J. Straku, kteří se vzorně starali o hladové a žíz-
nivé krky dětí, trenérů a ostatního personálu (J. Adamová, S. Hozáková, 
R. Vojtěch). Dny utekly jako voda a už tu byl konec soustředění. Na roz-
loučenou dostaly děti malé dárky a s radostí jsme všichni zvolali „střelnice 
ahoj“! Rozhodnutí však bylo jen nakrátko, protože hned příští sobotu  
14. 7. se na naší střelnici sjelo 28 závodníků na 26. ročník střelecké 
soutěže „Štít města Sezemic“. V disciplíně LM 60 ran vleže si z našich 
v kategorii MUŽI nejlépe vedl T. Čihák – 2. místo s 577 body. Patnáctý 
byl L. Adam a šestnáctý V. Hájek. V disciplíně SM 60 ran vleže v katego-
rii ŽENY, DOROST jsme měli nejpočetnější zastoupení. Pěkné 2. místo si  
K. Procházková vystřílela za 579 bodů. J. Novák byl čtvrtý, S. Hozáková 
pátá, L. Hrobařová šestá, O. Kamenický devátý, V. Štěrbová desátá a je-
denáctá J. Adamová.

Na zkušenou si odjel do Německa mladý talentovaný pistolář J. Forman. 
Byl nominován do města SUHLU na IWK mezinárodní závody. Tento první 
křest ohněm ustál a doufejme, že první výjezd do ciziny nebyl poslední.
Na dvoudenní závody jsme se vypravili 4. 8. a 5. 8. do Ostroměře. První 
den se podařilo udělat pěkný výsledek T. Čihákovi. V disciplíně LM 60 ran 
vleže – MUŽI si vystřílel 2. místo za 596 bodů. V disciplíně SM 60 ran vleže 
v mladším dorostu L. Hrobařová obsadila 3. místo s 574 body a se stejným 
počtem bodů K. Procházková získala čtvrtou příčku. Ve starším dorostu si 
J. Novák vystoupil na 3. příčku za 576 bodů.
5. 8. v neděli se střílely polohové závody 3 x 20 (dvacet ran vleže, vstoje 
a vkleče). A opět jsme se mohli pochlubit dobrým umístěním. V kate-
gorii – DOROST si 3. místo vystřílela V. Štěrbová za 556 bodů a čtvrté  
L. Hrobařová za 544 body. Ve starším dorostu J. Novák nasázel do terčů 
564 body a ty ho vynesly na 2. stupeň vítězů. Takže oba dva dny byly pro 
nás velmi úspěšné. Ostravská základna, pod vedením trenéra Tomečka, 
pořádala v Přerově soustředění ve dnech 6. 8.–12. 8. Na něj byli od nás 
pozváni Forman, Novák, Málková, Hrobařová a Štěrbová.
No a co nás ještě čeká do konce prázdnin?
3. kolo ČPTM; Finále ČPTM a Finále Českého poháru – kontrolních závo-
dů reprezentace. Na všechny tyto závody pojedeme do Plzně.
Závěrem přejeme pěkné prožití zbytku prázdnin a volných dnů.

SSK Sezemice

Sport
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TJ SPARTAK SEZEMICE PODZIM 2012

Datum Den ÚZ
A–tým

ÚZ
B–tým

ÚZ
Dorost

ÚZ
Starší žáci

ÚZ
Mladší žáci

ÚZ
El. do 10

ÚZ
El. do 8

25. 8. SO 17.00
Načešice

14.30
Stolany

9.30
Luže

11.15
Chrast

26. 8. NE 17.00
Býšť

29. 8. ST 18.00
Hroch. Týnec

16.30
Prosetín

18.15
Prosetín

1. 9. SO 17.00
Libišany

2. 9. NE 17.00
Hor. Jelení

14.45
L. Bohdaneč

3. 9. PO 17.00
Mikulovice

4. 9. ÚT 17.00
Nemošice

5. 9. ST 16.30
Hor. Jelení

18.15
Hor. Jelení

8. 9. SO 17.00
Rosice

9.30
Slatiňany

11.15
Slatiňany

9. 9. NE 17.00
Litětiny

13.30
Dašice

10. 9. PO 17.00
AFK SKP Pce

11. 9. ÚT 17.00
Dašice

15. 9. SO 16.30
Ostřetín

9.30
Miřetice

11.15
Miřetice

16. 9. NE 16.30
Krouna

14.15
Třemošnice

20. 9. ČT 17.00
Roveň

21. 9. PA 17.00
Ostřešany

22. 9. SO 9.30
Hor. Jelení

11.15
Hor. Jelení

23. 9. NE 16.30
Hlinsko B

16.30
Pardubičky B

14.00
Skuteč

25. 9. ÚT 17.00
FK Pce

29. 9. SO 16.30
Opatovice B

9.30
Prosetín

11.15
Prosetín

30. 9. NE 16.30
Miřetice

14.00
Miřetice

3. 10. ST 17.00
Hor. Jelení

4. 10. ČT 17.00
Hor. Jelení

6. 10. SO 16.00
Luže

13.45
Pardubičky

9.30
H. Městec

11.15
H. Městec

7. 10. NE 16.00
Torpedo

8. 10. PO 17.00
St. Hradiště

9. 10. ÚT 17.00
Paramo

13. 10. SO 15.30
Horní Ředice

14. 10. NE 16.00
Prosetín

10.30
Moravany

9.30
Luže

11.15
Luže

18. 10. ČT 16.30
FK AS Pce

19. 10. PA 16.30
AFK SKP Pce

20. 10. SO 15.30
Kameničky

13.15
Rváčov

21. 10. NE 15.30
Jaroslav

22. 10. PO 17.00
Moravany

23. 10. ÚT 17.00
Moravany

27. 10. SO 14.30
St. Hradiště

9.30
Slatiňany

11.15
Slatiňany

28. 10. NE 14.30
Řečany

12.15
Řečany

1. 11. ČT 17.00
Nemošice

3. 11. SO 14.00
Moravany B

9.30
Miřetice

11.15
Miřetice

4. 11. NE 14.00
Slatiňany

11.45
Slatiňany

10.00
Opatovice

jednoduchý text – Sezemice venku Torpedo – hřiště Mnětice
tučně – Sezemice doma  FK AS Pardubice „B“ – Letní stadion

Mladší závodníci 
Prosportu 

s bronzovým 
medailistou 

z českého čtyřkajaku 
na OH v Londýně 

Danielem Havlem 
u nás na loděnici 

v Lukovně.
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Články respondentů jsou otištěny v plném znění bez korektury.

Inzerce TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍ

PROVÁDÍME:
■  Realizace a rekonstrukce střech
■  Pergoly a přístřešky
■  Dřevěné ploty a různé dřevěné výrobky
■  Okapové systémy
■  Falcované krytiny, taškové krytiny, lehké krytiny
■  Montáže plastových i dřevěných oken
■  Zprostředkování plastových a dřevěných oken
■  Drobné zednické práce
■  Půjčování systémového lešení na rodinné domy
■  Prodej palivového štípaného dřeva

Nyní slevy od 15% do 30%

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

KLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍKLEMPÍŘSTVÍ

Realizace a rekonstrukce střech

Dřevěné ploty a různé dřevěné výrobky

Kladina – Sezemice

Masáž lávovými kameny celého těla
– odstraňuje stres a napětí

– stimuluje krevní a lymfatický systém
– podporuje detoxikaci těla

– zmírňuje bolesti kloubů, revmatismu a křečí
– odstraňuje bolesti hlavy

Masáž zad a dolních končetin – 60 min. – 400 Kč
Masáž celého těla – 120 min. – 700 Kč 

Jana Rudolfová
Tel.: 775 217 930

Kosmetický salon
Jana Rudolfová

– ošetření pleti kvalitní kosmetikou JAFRA
– masáž obličeje a dekoltu
– barvení řas a obočí
– depilace celého těla
– líčení pro každou příležitost – ples, svatba…
– ošetření pleti pomocí ultrazvukového přístroje

Kompletní ošetření obličeje a dekoltu 90–120 min. 500 Kč
Kompletní ošetření obličeje 90 min. 400 Kč
Jana Rudolfová – Tel.: 775 217 930

VÁCLAV KOŠKA zemřel
Dne 20. srpna zemřel v pouhých 58 letech po těžké nemoci pan Václav Koška. Od počátku devadesátých let byl po dlouhou 
řadu let členem zastupitelstva města Sezemice. V roce 2010 byl opět v komunálních volbách zvolen velkou většinou hlasů 
do zastupitelstva našeho města na volební období 2010–2014. Pan Václav Koška nikdy nebyl lhostejný k tomu, co se děje 
v jeho Kladině i v Sezemicích. O tom svědčí nejen dlouhodobá práce v zastupitelstvu, ale i jeho široké spektrum zájmů. 
Od roku 1992 pracoval v živnosti řeznictví a uzenářství v Pardubicích, v Kladině a v Sezemicích. Nejenom Sezemáci, ale 
i lidé z širokého okolí jezdili do Kladiny ke Koškům pro ještě teplé uzené…
Byl členem a velkým fandou kanoistického klubu Prosport Sezemice. Podílel se na přípravě a sponzorování řady význam-
ných sportovních a společenských akcí v našem městě. Když v roce 1969 založil pan učitel Pilař bigbeatovou skupinu 
� e Frauds, byl Vašek, jak mu všichni přátelé říkali, u toho. Bylo jen jeho zásluhou, že svým nadšením a autoritou dal 
kapelu po 20 letech znovu dohromady a zorganizoval několik úspěšných koncertů a zábav. Za to mu kamarádi z kapely 
nikdy nepřestanou být vděčni. 
Pan Václav Koška byl dobrovolným hasičem, členem mysliveckého spolku a především byl člověkem, který vždy dokázal 
navodit veselou náladu, člověkem, kterého jsme měli pro jeho kamarádskou povahu všichni rádi.
Za Tvou práci děkuje město Sezemice.                                                                                                                    Čest Tvojí památce.
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Město Sezemice Vás srdečně zve na akci

„Všechno jednou končí, prázdniny se loučí“
Akce se uskuteční 31. srpna 2012 

v areálu sportoviště TJ Spartak Sezemice od 17.00 hod.
Těšit se můžete na příjemné odpoledne plné zábavy, her a muziky pro celou rodinu.




