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Oldřich Ullrich
V  podvečer v  úterý 21. září 2010 projížděl 

na kole ulicí Za Humny v Sezemicích pan farář 
Milan Vrbiak a pospíchal na bohoslužbu. Stačil 
však zastavit a sdělit mi smutnou zprávu, že před 
krátkou chvílí zemřel pan Oldřich Ullrich. Cho-
díval jsem k panu Ullrichovi na kus řeči a napo- 
sledy jsme si spolu popovídali při mé návštěvě  
8. září. Slíbil jsem, že zase brzy přijdu, ale nebylo 
nám souzeno…

Pan Oldřich Ullrich se narodil 1. májový den 
roku 1914 v  Sezemicích v  muzikantské rodině. 
V  Sezemicích byl i  pokřtěn a  zde také v  kruhu 
své rodiny a  v přítomnosti duchovního 21. září 
zemřel.

Otec pana Oldřicha Ullricha Antonín přišel do Sezemic v roce 1903. Rok poté se 
stal ředitelem kůru a zakladatelem a kapelníkem sezemické kapely.

Dětství prožil Oldřich v malém domku v místě zvaném „Na Plácku“ u  farské 
zahrady na Malém, dnešním Tyršově, náměstí. Odtud, coby kluk, pořádal výpra-
vy za sportem, fotbalem a volejbalem, do míst mezi lipami, kde se později říkalo 
V Parku a ještě později, když se nad náhonem vystavěla terasa, zde bylo vybudováno 
Sokolské hřiště „Sokolák“. Často také při různých příležitostech chodíval před tatín-
kovou kapelou a byl pověřen nošením not.

I ve svém vysokém věku blížícímu se ke stovce rád pan Ullrich vzpomínal na své 
dětství a  vyprávěl příběhy, které se hluboko vryly do  jeho skvostné paměti. Jed-
ním z největších zážitků dětství bylo přistání letadla na Počápelském kopci. Letadlo 
pilotoval Sezemák důstojník letectva inženýr Alois Lacina. Tehdy si žáci 3. třídy 
sezemické školy na vycházce s úžasem prohlíželi detaily letadla a naslouchali slovům 
letce, později plukovníka letectva čs. armády. Dodnes si pan Ullrich pamatoval, že 
prvními automobilisty v Sezemicích byli pan farář Voříšek, pan Šafařík, který řídil 
tovární automobil Leony, pan Honců, výrobce lihovin, a pan Hloupý, který měl 
ševcovnu Na Benátkách. První nákladní automobily měli pan Řehounek a firma 
Leona. Pan Řehounek měl náklaďák s vlekem a jezdil pomalu, takže malý Oldřich se 
svými kamarády často za jízdy naskakovali, aby se kousek svezli…

Obecnou školu vychodil pan Ullrich v  Seze-
micích a poté absolvoval pardubickou reálku, 
kde v  roce 1932 maturoval, a  v  roce 1933 byl 
povolán k dobrovolnému odvodu do čs. armády. 
Vojenskou prezenční službu absolvoval u horské-
ho praporu v Košicích, kde absolvoval školu pro 
záložní důstojníky. V  létě 1934 následovala ab-
solventská služba u hraničářského praporu v Tre- 
bišově. Po  absolvování kadetky zahájil Oldřich 
Ullrich v roce 1934 studium na Vojenské akade-
mii v Hranicích, kde byl v roce 1936 vyřazen jako 
poručík pěchoty.

Na  dovolenou do  Sezemic jezdíval důstojník 
čs. armády Oldřich Ullrich již do domku v ny-

nější Smetanově ulici, kam se Ullrichovi v  třicátých letech přestěhovali. Od roku 
1936 sloužil Oldřich Ullrich jako aktivní důstojník na Slovensku ve funkci velitele 
čety a později velitele roty u horského pluku v Dolním Kubíně a to až do 15. března 
1939. Na svůj návrat ze Slovenska nevzpomínal Oldřich Ullrich s trpkostí. Pozitiv-
ně viděl i v této těžké době, že se k němu slovenští vojáci, jeho bývalí podřízení, cho-
vali velmi slušně, což nebylo možné říci o všech českých důstojnících, kteří se vraceli 
ze Slovenského štátu do protektorátu Čechy a Morava. Věděl, že je tomu tak proto, 
že se po dobu svého působení na Slovensku choval ke svým podřízeným, slovenským 
vojákům, slušně i on, jejich český důstojník…

Od prvních dnů okupace se Oldřich Ullrich zapojil do činnosti vojenské odbojo-
vé organizace Obrana národa pardubické skupiny plukovníka Tacla. Nejen Obrana 
národa si představovala, že válka brzo skončí a proto je třeba rychle zorganizovat od-
boj. Pobočku Obrany národa v Sezemicích tvořili spolu s ním dva kamarádi a spolu-
žáci z pardubické reálky poručíci Josef Šimůnek a Jiří Valenta a další Sezemák štábní 
kapitán Zeman. Úkolem sezemické pobočky Obrany národa bylo získávat spoleh-
livé lidi pro plánovanou sabotážní činnost a  vyhledat a  navrhnout tři místa pro 
vysílačku. Pro vysílačku byla vytipována domácnost štábního kapitána Zemana, dále 
místo u rybníka Labská a jako třetí místo zdejší fara. Dalším dílčím úkolem bylo 
získat ke spolupráci další lidi. Jedním z úkolů byla i příprava na odchod důstojníků 
čs. armády za hranice. Spojkou sezemické pobočky s Pardubicemi byl záložní dů-
stojník Skutil. Prostřednictvím sítí Obrany národa odešli 2. srpna 1939 přes Polsko 
dva mladí sezemičtí poručíci Josef Šimůnek a Jiří Valenta. Krátce po jejich odchodu 
měl odejít za hranice i poručík Ullrich. Nejprve měl odcestovat z Pardubic vlakem 
do Frýdlantu nad Ostravicí. Když již čekal ve frontě na lístky na nádraží, objevila 
se spojka Božena Bišková (dcera obchodníka Biška ze Sezemic) a předala panu Ull-
richovi písemnou zprávu s pokynem, aby svůj odjezd zrušil. Prozrazení vedlo k pří-
mému ohrožení spojky sezemické pobočky Obrany s Pardubickým vedením pod-
poručíka Skutila, který unikl na poslední chvíli zatčení a byl přes Maďarsko poslán 
do Anglie. Nastala ztráta spojení mezi sezemickou pobočkou a Pardubicemi, které 
nebylo zdvojeno, a k odchodu poručíka Ullricha za hranice již nedošlo. Na tomto 
místě se sluší připomenout, že jedním ze spoluzakladatelů odbojové skupiny Obra-
na národa a členem jejího ústředního vedení byl sezemický rodák, původně učitel, 
divizní generál in memoriam František Horáček, který byl popraven za tzv. prvního 

stanného práva v září 1941. Zmínit je třeba i tu skutečnost, že řada občanů Sezemic 
působila za války v dalších odbojových organizacích.

Po demobilizaci pracoval Oldřich Ullrich jako úředník, poté byl jako většina vo-
jáků z povolání přednostně nasazen k Luftschutzu (civilní protiletecká obrana) a ná-
sledně k Todtově organizaci v Německém Brodě. K tomuto období se panu Ullri-
chovi vázala vzpomínka, jak při své administrativní činnosti odpovídal na německy 
psané dotazy s oblibou v českém jazyce. Po skončení války, již v květnu 1945, byl 
poručík Ullrich reaktivován. Krátkou dobu působil v jezdeckých kasárnách v Par-
dubicích, ve Vysokém Mýtě, v Lanškrouně, po povýšení v Jičíně a v Benešově nad 
Ploučnicí a koncem 40. let byl přeložen k pěšímu pluku do Litoměřic, kde sloužil 
v hodnosti štábního kapitána, ve funkci velitele roty.

Ještě ve 40. letech minulého století očekával Oldřich Ullrich slibnou vojenskou 
kariéru. V srpnu 1949 byl však postaven mimo službu a prvního března 1950 byl 
z armády z funkce velitele 1. roty 2. pěšího pluku propuštěn bez udání důvodů. 

Od té doby se mohl pouze domnívat, co bylo pravým důvodem jeho propuštění 
z  armády. Zda jeho přátelství s podplukovníkem Hynkem, velitelem litoměřické 
posádky, který byl jedním z  těch, kteří připravovali převrat, nebo skutečnost, že 
jako voják z povolání odebíral anglický tisk, nebo důvěra Oldřicha Ullricha, kterou 
projevoval některým tzv. nespolehlivým vojákům vykonávajícím základní vojen-
skou službu.

Po vyhození z armády pracoval krátce jako účetní v Pardubicích. Zde byl ze svého 
místa z politických důvodů vyhozen a do svého odchodu do důchodu pracoval ma-
nuálně na montážích po celé republice převážně jako zedník – šamotář. 

Po  svatbě se pan Ullrich odstěhoval do  dnešní Nerudovy ulice, kde bydlel až 
do konce svého života.

Na snahu zmírnit křivdu čekal Oldřich Ullrich celých 56 let. Ministerstvo obrany 
ČR mu dne 23. ledna 2006 vydalo Osvědčení o mimosoudní rehabilitaci. Tak se 
pan Oldřich Ullrich dočkal ve svých téměř dvaadevadesáti letech snahy o nápravu 
křivdy. 16. února 2006 při slavnostním obědě v sezemické restauraci U Anežky byla 
rehabilitace pana Oldřicha Ullricha stvrzena slovy zástupců armády za přítomnosti 
starosty města Sezemice Bohuslava Kopeckého a místostarosty Františka Matúšů.

Zejména po odchodu do důchodu a  trvalém návratu do Sezemic v  roce 1975 
se pan Oldřich Ullrich věnoval svým koníčkům a stal se uznávaným genealogem. 
Spolu se svým dlouholetým přítelem Ottou Balcarem pravidelně navštěvoval četné 
archivy a pravidelně jednou týdně i SOA v Zámrsku, kde se věnoval badatelské čin-
nosti. Za svůj život zpracoval dlouhou řadu rodokmenů. Jeho práce odhalují rodové 
a rodinné souvislosti rodů sahajících daleko za hranice Sezemic.

Byl rovněž významným regionálním historikem. Nezávislou badatelskou činností 
spolu se svým kamarádem Ottou Balcarem prokázali, že dům, kde působil první 
sezemický rychtář (zvaný Bendovský dům), nebyl dům č. p. 92 na Velkém náměs-
tí, jak je mylně v  regionální historické literatuře uváděno, ale dům, který stával 
na opačné straně silnice, kde dnes stojí dům č. p. 61. To ovšem nevylučuje skuteč-
nost, že dům č. p. 92 s krásným štítem ve stylu selského baroka (dnes je zde kadeř-
nictví) je jednou z nejstarších chráněných památek v Sezemicích – v roce 1711 byl 
po požáru na původních kamenných základech znovu vystavěn…

Své práce Oldřich Ullrich pravidelně publikoval především v  časopise Zprávy 
Klubu přátel Pardubicka, kde působil až do konce svého života v  redakční radě. 
Byl dlouholetým dopisovatelem do Sezemického zpravodaje a Sezemických novin, 
dopisovatelem do Genealogických a heraldických listů. Od roku 1978 sepsal více 
než padesát historických publikací. Jeho příspěvky se zabývají nejrůznější tématikou 
a jsou zaměřeny zejména na historické události našeho kraje.

V rámci cyklu Hovory o Pardubicku byla v nedávné době věnována panu Ullri-
chovi zasloužená pozornost – byl promítán videofilm připravený jeho přáteli panem 
doktorem Jiřím Kotykem a  panem učitelem Karlem Gottwaldem. Videofilm byl 
zpracován v rámci projektu Krajské knihovny v Pardubicích nazvaném: „Významné 
osobnosti Pardubicka“. O osudech a činnosti pana Oldřicha Ullricha se můžeme do-
číst i ve Vlastivědné abecedě doktora Pavla Theina, která je publikována ve Zprávách 
Klubu přátel Pardubicka.

Pan Oldřich Ullrich byl dlouholetým členem Čs. strany lidové a po léta působil 
jako předseda její místní organizace v Sezemicích.

Na jeho poslední cestě z chrámu Nejsvětější Trojice na hřbitov v Sezemicích ho 
spolu s rodinou v sobotu 25. září doprovodil starosta Sezemic Bohuslav Kopecký, 

zástupci redakce Zpráv klubu přátel Pardu-
bicka a jeho přátelé, kterým bude pan Ullrich 
chybět.

Pane Oldřichu Ullrichu, děkujeme za  Vaši 
lásku i přátelství, za spolupráci s radnicí a s re-
dakcí Sezemických novin, za práci v redakční 
radě Zpráv Klubu přátel Pardubicka, za Váš 
pokorný a  pozitivní přístup k  životu, prostě 
za vše, co jste po celý svůj život dělal pro druhé.

Čest Vaší památce.

Použité prameny: 
O. Ullrich: Vyprávění ze svého křesílka v domě 
č. p. 79 v Nerudově ulici v Sezemicích
J. Janiš: ZKPP, č. 1–12/2008, Vlastivědná 
abeceda Dr. Pavla Theina

Mirek Balcar
Z výstavy pořádané  
k 780 letům Sezemic, 2007



Usnesení ze zAseDÁní zAstUpitelstvA městA ze dne 14. 9. 2010
Usnesení č. z/41/5/2010
zastupitelstvo města projednalo průběžnou kontrolní zprávu a tuto
i. schvaluje
ii. schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
Usnesení č. z/42/5/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a bere na vě- 
domí zprávu o činnosti rady města od posledního řádného zasedání zas-
tupitelstva města.
Usnesení č. z/43/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 435/4 v k. ú. Počaply 

nad Loučnou o výměře 53 m2 ostatní plocha – silnice z majetku 
Pardubického kraje do majetku Města Sezemice

ii.  ukládá
 1.  požádat Pardubický kraj o bezúplatný převod pozemku dle bodu I 

tohoto usnesení
 2.  zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s převodem po-

zemku dle bodu I. tohoto usnesení
Usnesení č. z/44/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  bere na vědomí skutečnost, že dosud není ukončeno správní řízení 

o vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 142 správního řádu, zda 
na pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. Počaply nad Loučnou se nachází 
pozemní komunikace

ii.  konstatuje, že záměr města prodat pozemek p. p. č. 250/1 v k. ú. Po-
čaply nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

iii.  schvaluje převod pozemku p. p. č. 250/1 v k. ú. Počaply n. Loučnou, 
formou kupní smlouvy, kde prodávajícím je Město Sezemice a kupují-
cím jsou manželé T za následujících podmínek:

 1.  kupní cena je stanovena ve výši 850 Kč/m2

 2.  kupující uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy
 3.  kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu před podpisem kupní 

smlouvy
Usnesení č. z/45/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 705/3 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn od 12. 3. 2010 do 29. 3. 2010, 
záměr města převést pozemky p. č. 705/4, 786/2, 786/3 vše v k. ú. 
Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn od 30. 7. 2010 do 16. 8. 2010 
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje směnu pozemků 705/3, 705/4, 786/2 a 786/3 v k. ú. Seze-
mice nad Loučnou, které jsou ve vlastnictví města, za pozemky (5/6) 
p. č. 728/20, 728/21, 728/22, 1999, 2000/1, st. p. č. 851/2 a 850/1 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou, které jsou z 1/6 ve vlastnictví VŘ, ze 
4/6 ve vlastnictví VŘ, za těchto podmínek:

 1.  směnnou smlouvu vyhotoví Město Sezemice na své náklady
 2.  náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí uhradí Město 

Sezemice
 3.  daňové přiznání podá Město Sezemice
 4.  daň z převodu uhradí každý z účastníků směnné smlouvy sám za 

sebe
iii.  schvaluje převod 1/6 pozemků p. č. 728/20, 728/21, 728/22, 1999, 

2000/1, st. p. č. 851/2 a 850/1 v k. ú. Sezemice n. Loučnou z vlastnic-
tví dědiců po zemřelém MŘ do majetku města za kupní cenu 150 Kč 
za 1 m2

Usnesení č. z/46/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a rozhodlo po-
zemek p. p. č. 229/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou neprodávat
Usnesení č. z/47/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a neschvaluje 
převod části pozemku p. č. 458/11 v k. ú.  Veská
Usnesení č. z/48/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 746/1 a p. č. 797/5, 

797/7, 797/8 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z majetku Pozemkového 
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/49/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 435/3 v k. ú. Počaply 

nad Loučnou do majetku Města Sezemice

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

Usnesení č. z/50/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města prodat části pozemku p. č. 1730/15 v k. ú.

Sezemice n. Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec. zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje prodej částí pozemku p. č. 1730/15 nově označených dle 
geometrického plánu č. 1157/207/2010 jako p. č. 1730/24, 1730/25, 
1730/26 v k. ú. Sezemice nad Loučnou do majetku společnosti CZ 
STAVEBNÍ HOLDING, a. s. za kupní cenu ve výši 850 Kč/ m2 za těchto 
podmínek:

 1.  veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (geometrický 
plán, vklad vlastnického práva do KN, daň z převodu nemovitostí 
a další náklady) uhradí CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s.

 2.  uzavřít dohodu o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Seze-
mice a společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. jako stavebníkem, 
kde bude mimo jiné uvedeno, že Město Sezemice jako vlastník 
pozemku, na kterém má být vybudovaná přístupová komunikace 
a inženýrské sítě nepřevzalo žádné závazky, ze kterých by vyplývalo 
zbudovat a dokončit ZTV v lokalitě „Koutecký“

 3.  kupní smlouva bude uzavřena poté, co bude proveden zápis ro-
zestavěných rodinných a bytových domů do katastru nemovitos- 
ti umístěných na pozemcích města (dle geometrického plánu  
č. 1157/207/2010 na p. č. 1730/24, 1730/25, 1730/26 v k. ú. Se-
zemice nad Loučnou) 

iii.  souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemky, na kterých bu-
dou vybudovány komunikace včetně další infrastruktury, z vlastnictví 
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. do vlastnictví Města Sezemice, dárce 
předloží zastupitelstvu města geometrický plán, kde budou upřesně-
ny pozemky včetně výměr

iv.  souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na infrastrukturu (kanalizace, 
voda, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněné plochy včetně ploch 
pro kontejnery, apod.) za symbolickou kupní cenu 1000 Kč. 

v.  souhlasí s uzavřením:
 1.  smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky dle bodu II.
 2.  smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky dle bodu III.
 3.  smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod infrastruktury dle 

bodu IV
vi.  ukládá uzavřít smlouvu mezi Městem Sezemice a CZ STAVEBNÍ HOL-

DING, a. s. na vybudování odpočinkové zóny v předpokládané ceně 
dle projektové dokumentace, na tuto částku bude firmou CZ STAVEB-
NÍ HOLDING, a. s. vystavena jako jistina směnka, která bude uložena 
u notáře

vii.  ukládá uzavřít smlouvu mezi Městem Sezemice a CZ STAVEBNÍ HOL-
DING, a. s. o rozšíření protipovodňových opatření až po dům č. p. 40 
v k. ú. Sezemice nad Loučnou

viii.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti dle tohoto usnesení
Usnesení č. z/51/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést část pozemku p. č. 910/29 v k. ú. 

Sezemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  schvaluje směnu části pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad 
Loučnou označenou dle geometrického plánu č. 1166-23/2010 jako 
díl „d“ o výměře 57 m2 z majetku Města Sezemice do majetku pana 
JF, za část pozemku p. č. 910/67 v k. ú. Sezemice nad Loučnou ozna- 
čenou dle geometrického plánu č. 1166-23/2010 jako díl „a“ o vý-
měře 3 m2 a nově označený pozemek p. č. 910/108 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou o výměře 36 m2 z majetku pana JF do majetku Města 
Sezemice za podmínek:

 1.  JF uhradí rozdíl cen za pozemky ve výši 22 650 Kč Městu Sezemice 
před podpisem směnné smlouvy. 

 2.  dle usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 6. 2010 č. Z/27/3/2010.
iii.  ukládá 
 1.  zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením směn-

né smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení
 2.  uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných vztahů týkající se vybudová-

ní a údržby přístupové komunikace k jeho budoucímu rodinnému 
domu (přístupová komunikace k rodinnému domu bude vybudo-
vána na náklady JF)

Usnesení č. z/52/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr města převést pozemek p. č. 377/6 v k. ú. Se-

zemice nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  bere na vědomí doručené nabídky na odkoupení pozemku p. p. č. 
377/6 v k. ú. Sezemice 

Zprávy z radnice
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iii.  schvaluje převod pozemku p. č. 377/6 v k. ú. Sezemice nad Louč-

nou z majetku Města Sezemice do majetku firmy HB Stavební, s. r. o. 
se sídlem Sezemice, Třebízského 177, IČO 27533468, za kupní cenu 
ve výši 600 Kč/m2, náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (vklad 
vlastnického práva do KN, daň z převodu nemovitostí a další náklady) 
uhradí kupující

Usnesení č. z/53/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a s odkazem 
na usnesení č. z/55/5/2009 a z/78/8/2009
i.  schvaluje prodej pozemku p. č. 938/2 v k. ú. Sezemice nad Louč-

nou dle geometrického plánu č. 1167-28/2010 manželům DL a VL; 
na tento prodej se nevztahuje bod II. 5 usnesení zastupitelstva města 
č. Z/78/8/2009 ze dne 15. 12. 2009

ii.  schvaluje
 1.  smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Sezemice a man-

želi DL a VL, kde předmětem smlouvy je pozemek označený jako 
pozemková parcela č. 938/1 o výměře 2152 m2 v k. ú. Sezemice 
nad Loučnou

 2.  kupní smlouvu mezi Městem Sezemice a manželi DL a VL, kde 
předmětem smlouvy je pozemek označený jako pozemková parce-
la č. 938/2 o výměře 631 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou

iii.  bere na vědomí, že pozemek označený jako pozemková parcela 
č. 938/3 o výměře 318 m2 v k. ú. Sezemice nad Loučnou zůstane 
v majetku Města Sezemice

iv.  souhlasí s vybudováním infrastruktury a komunikací na pozemku 
p. č. 938/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou za podmínky, že infrastruk-
tura i komunikace bude vybudována na náklady DL a VL a poté bude 
stavba bezúplatně převedena do vlastnictví města

Usnesení č. z/54/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  konstatuje, že záměr Města směnit část pozemku p. č. 423/1 v k. ú. 

Počaply nad Loučnou byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

ii.  souhlasí se směnou části pozemku p. č. 423/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 116 m2 dle předběžného geometrického plánu 
č. 432-11/2010 ve vlastnictví města Sezemice za pozemky p. č. 419/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 910/29 a p. č. 
290/1 orná půda o výměře 51 m2 ve vlastnictví AM za následujících 
podmínek:

 1.  paní AM předloží geometrický plán v originále ve 4 vyhotoveních, 
náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatelka

 2.  paní AM uhradí další náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy 
(znalecký posudek na předmětné pozemky, náklady spojené s návr-
hem na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí)

 3.  paní AM uhradí rozdíl v ceně zjištěné znaleckým posudkem, cena 
ve znaleckém posudku bude určena jako zjištěná cena v místě ob-
vyklá,

 4.  zastupitelstvo města před uzavřením směnné smlouvy odsouhlasí 
kupní cenu pozemků

 5.  Město Sezemice vyhotoví na své náklady směnnou smlouvu
 6.  každý z účastníků podá daňové přiznání
iii.  ukládá předložit zastup. města k odsouhlasení kupní cenu pozemků
Usnesení č. z/55/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  bere na vědomí 
 1.  nabídku pana ZD na převod vodovodního a kanalizačního řadu 

v k. ú. Zminný a k. ú. Veská formou kupní smlouvy za kupní cenu 
ve výši 1000 Kč

 2.  vyjádření Vodovodů a kanalizací Pardubice, a. s. ze dne 28. 7. 2010, 
značka Ok/2010/v/16 ve věci „Lokalita Pod Dubem – technický stav 
kanalizace, vyjádření k možnosti provedení nepeněžitého vkladu“

ii.  neschvaluje převod infrastrukturního majetku v k. ú. Zminný a k. ú. 
Veská z majetku pana ZD do majetku města Sezemice  

Usnesení č. z/56/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a
i.  ruší bod III. usnesení č. Z/8/1/2008 ze dne 26. 2. 2008
ii.  schvaluje směnu části pozemku ve vlastnictví Města Sezemice 

č. 705/17 (bude vyhotoven geometrický plán, kde část požadované-
ho pozemku bude mít výměru 837 m2), který vznikl z pozemku p. p. 
č. 705/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou, za pozemky ve vlastnictví 
Obce Choteč – st. p. č. 861, st. p. č. 927 a 2003/10 (celkem 837 m2),

iii.  schvaluje 
 1.  převod p. p. č. 2002/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví 

Obce Choteč do vlastnictví Města Sezemice za kupní cenu 200 Kč 
za 1 m2

 2.  převod st. p. č. 859/2, 859/3, 860, 862, 928, 929, 930, 931, 932 
a 933 v k. ú. Sezemice nad Loučnou z vlastnictví Obce Choteč do 
vlastnictví Města Sezemice za kupní cenu 325 Kč za 1 m2

 3.  za podmínky:
a)  kupní cena bude uhrazena z rozpočtu města pro rok 2011 do 

31. 7. 2011
b)  náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy uhradí Město 

Sezemice
c)  Obec Choteč jako prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí

iv.  souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod 
pozemků dle bodu II. a III.

v.  bere na vědomí, že Město Sezemice uzavře s firmou EVČ, a. s. kupní 
smlouvu, podle které předmětem prodeje budou pozemky dle důvo-
dové zprávy a s tímto převodem souhlasí

vi.  ukládá zabezpečit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu IV.

Usnesení č. z/57/5/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a podle § 16 
zák. č. 250/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje roz-
počtové změny č. 1–12 uvedené v rozpočtovém opatření dle závazných 
ukazatelů č. 3/2010
Usnesení č. z/58/5/2010
zastupitelstvo města dle § 15 zákona 250/2000 sb., ve znění poz-
dějších předpisů projednalo předloženou zprávu a schvaluje vy-
účtování hospodaření města k 30. 6. 2010
Usnesení č. z/59/5/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a rozhodlo, že 
nebude vydávat obecně závaznou vyhlášku podle § 10 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
která by měla řešit regulaci rušení nočního klidu a hlučných činností“

Usnesení ze zAseDÁní zAstUpitelstvA městA ze dne 11. 10. 2010
Usnesení č. z/60/6/2010
zastupitelstvo města projednalo důvodovou zprávu a podle § 6 
odst. 5 zák. č. 83/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)
i.  vydává opatření obecné povahy číslo OOP 1/2010, kterým se vydává 

Územní plán Sezemice a zároveň ruší platnost Územního plánu sídel-
ního útvaru Sezemice, který byl vydán obecně závaznou vyhláškou  
č. 1/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Se-
zemice včetně I. a II. změn a doplňků a III. a IV. změny, včetně obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2003 o závazných částech V. změny ÚPSÚ Seze-
mice, kterou se mění vyhláška č. 1/2001, o závazných částech ÚPSÚ 
Sezemice včetně I. a II. změn a doplňků a III. a IV. změny a obecně 
závazná vyhláška č. 4/2006 o závazných částech VI. změny územního 
plánu sídelního útvaru Sezemice, kterou se mění vyhláška č. 1/2001, 
o závazných částech ÚPSÚ Sezemice včetně I. a II. změn a doplňků 
a III. a IV. změny ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o závaz-
ných částech V. změny ÚPSÚ Sezemice.

ii.  vyrovnává se s připomínkami č. 1–č. 4 uplatněnými při veřejném 
projednání 

Usnesení č. z/61/6/2010
zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a 
i.  schvaluje odměny pro jednotlivé komise a výbory za práci v roce 

2010 takto:
 Finanční výbor: 28 800 Kč
 Kontrolní výbor: 18 000 Kč
 Komise sportu: 36 000 Kč
 Komise pro občanské záležitosti: 44 000 Kč
 Komise školství a kultury: 30 000 Kč
 Komise zdravotní, sociální a péče o rodinu a děti: 16 000 Kč
 Komise rozvoje bydlení a majetková: 15 000 Kč
 Komise likvidační:  3 600 Kč
 Komise pro projednávání přestupků:  1 200 Kč
ii.  pověřuje radu města, aby schválené částky rozdělila jednotlivým čle-

nům výborů a komisí, a to s přihlédnutím na návrh předsedů výborů 
a komisí

Květen 2010:  Karolína Čtvrtečková, vojtěch Řezka, 
matouš pospíchal

Červen 2010: matěj Kopecký, Barbora slabá, michal Dostál

Červenec 2010: matyáš Bárta

Redakce přeje všem dětičkám hodně zdraví, lásky a štěstí.

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

narozeníček
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V pátém pokračování rubriky Sezemice objektivem se Vám představí 
fotografující senior. 
František Plaček starší nám poslal zajímavé snímky Sezemic a okolí svého 
bydliště.
Vánoční číslo bude věnováno fotografiím M. Balcara.



Máme za sebou adaptační období, které v tomto školním roce bylo pro 
nás jiné a organizačně náročnější. Přesto máme radost, že jsme změny 
uskutečnili a zvládli. V nových třídách zřízených v budově Spartaku se 
nám podařilo vytvořit příjemné prostředí pro nově přijaté děti.

Nyní něco z organizace tohoto školního roku. Od října mají děti možnost 
navštěvovat kroužky – logopedie, keramika, flétna, angličtina, aerobik 
a břišní tance.
V rámci prevence proti úrazovosti jsme s předškolními dětmi navštívili par-
dubické dopravní hřiště. Tady si děti vyzkoušely jízdu na koloběžkách pod 
dohledem policisty s respektováním dopravních předpisů a značení.
V listopadu pojedeme do Arboreta Vysoké Chvojno. Zde si děti prohléd-
nou různé druhy jehličnatých a listnatých stromů, navštíví oboru se zvířaty 
za doprovodu zaměstnance Arboreta. Pokračujeme ve spolupráci s Eko-
centrem Paleta v Pardubicích. Děti se zúčastní projektů Chléb – o po-
chopení původu potravin, škodlivosti plýtvání a vyrobí si vlastní chlebové 
placky a projektu Krmítka – o výrobě krmítka pro zpěvné ptáky, o při-
blížení podzimu jako období příprav na zimu. Děti seznámí s přírodními 
materiály a s různými technikami při použití těchto materiálů.
V soutěži „Drakiáda“ budou jednotlivé třídy bojovat o nejlepšího draka.
V prosinci plánujeme již tradiční akce – mikulášskou besídku ve třídách 
a společné předvánoční setkání v sále Sezemického domu. Děti všech tříd 
si pro své blízké připraví vystoupení, které se bude konat 15. 12. 2010.
Přejeme si, aby se nám vše vydařilo, dětem se u nás líbilo, aby byly spo-
kojené a šťastné.                                        Vaše mateřská škola Sezemice

V letošním školním roce nastoupilo do naší školy 388 žáků, z toho 219 
na první a 169 na druhý stupeň. A co je v prvním školním měsíci potkalo? 
Prvňáčci pomalu přivykají na školní režim, zvykají si na své denní povin-
nosti. Ostatní se již plně zapojili do školního procesu. I v letošním školním 
roce se žáci šestých tříd v měsíci září zúčastnili turistického adaptačního 
kurzu v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Pod vedením našich pedagogů, 
paní učitelky Evy Valentové, Jany Plecháčkové a Petra Fialy, děti denně 
soutěžily, hrály dobrodružné hry a samozřejmě poznávaly krásy Krkonoš. 
Při vycházkách v okolí penzionu Blesk, kde byly ubytovány, zažily mnoho 
pěkných chvil. Předposlední den bravurně zdolaly i túru nejobtížnější – 
na horu Sněžku. Ke krásnému zážitku přispělo i slunečné počasí, které 
vydrželo celý týden. Věříme, že společně strávený týden přispěl k utužení 
kolektivu i zdraví našich dětí. Na začátku října se obě čtvrté třídy se svými 
třídními učiteli Jaroslavou Mazalovou a Janem Václavkem a vychovatel-
kami školní družiny Květou Knauteovou a Petrou Jelínkovou zúčastnily 
podzimní školy v přírodě na Benecku v Krkonoších. Žáci si po celý týden 
užili pestrého celodenního programu – účastnili se postřehového závo-
du, turnaje ve stolním tenisu, pohybových a sportovních soutěží, spací 
a noční hry, představili na závěrečném maškarním karnevalu své originální 
a vtipné masky. Také pedagogy pobavili scénkami a dalším připraveným 
programem. Ozdobili si pro štěstí vlastnoručně nalezený kámen a vyrobili 
si náramky pro sebe i pro své blízké. Cílem školy v přírodě bylo vedle vyžití 
na čerstvém krkonošském vzduchu také stmelení kolektivu dětí obou tříd. 
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují školních sportovních soutěží pořá-
daných v rámci Olympiády žáků základních a středních škol, soutěží po-
řádaných DDM Beta Pardubice a atletických oddílů AC Pardubice a Hvěz-
da Pardubice. Dne 23. 9. se skupina vybraných žáků a žákyň zúčastnila 
závodů v přespolním běhu. Běželo se v Pardubicích v parku na Vinici. 
V kategorii starších žáků se z naší školy nejlépe umístil Michal Vosyka 
z 8. A na 12. místě z 67 startujících a mezi staršími žákyněmi byla z naší 
školy nejlepší Anna Hronová, a to na 15. místě z 57 startujících. Družstvo 
chlapců obsadilo pěkné 5. místo z 13 zúčastněných škol.

Ve dnech 21. a 30. září vybraní nejrychlejší žáci bojovali v Pardubicích 
na Městském atletickém stadionu na Dukle o titul Nejrychlejší chlapec 
a dívka Pardubic 2010. Letos se uskutečnil již 45. ročník této soutěže. 
Mezi nejlepší na stupně vítězů vystoupili Monika Hloupá 7. A a Jan Rudolf 
8. A, oba shodně obsadili druhá místa. V soutěži štafet se naše dvě štafety 
žáků umístily na druhém a třetím místě. V soutěži škol jsme obsadili krás- 
né páté místo ze čtrnácti zúčastněných. Jako každý rok i letos na podzim 
se rozběhla soutěž v orientačním běhu pod názvem Liga škol v OB. Se čtyř-
mi žákyněmi naší školy jsme se zúčastnili prvních dvou kol již 41. ročníku 
této soutěže základních škol. Děvčata  se pravidelně umisťují na předních 
místech ve svých kategoriích. Ve druhém kole, které se konalo 6. 10. 
v Pardubicích na mapě Studánka v kategorii D12 vyhrála Ilona Šrenkelo-
vá, v kategorii D14 byla Anna Hronová druhá a Kateřina Šrenkelová čtvr-
tá. Naše škola obsadila páté místo z deseti zúčastněných pardubických 
škol. Tato soutěž pokračuje na jaře dalšími dvěma koly a krajským finále. 
Naše škola podruhé uspěla se žádostí o evropské peníze. Obdobně jako 
projekt minulý, je i tento zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností 
žáků naší školy. Od loňského roku mají žáci nový předmět – Komunikační 
dovednosti. V letošním a příštím školním roce z celkové finanční částky 
3,1 mil Kč je v plánu pořídit 6 interaktivních tabulí, několik stanovišť PC, 
počítáme s dovybavením školní zvukové aparatury. 
Velkým přírůstkem se pochlubí školní knihovna, kam přibude kromě kom-
pletního počítačového vybavení téměř 50 titulů (900 kusů knih), přes 20 
titulů audio nahrávek a pro učitele nových 15 titulů – 140 kusů knih. Cí-
lem projektu je zvýšení kvality ve vzdělání. V tomto a příštím školním roce 
budou učitelé naší školy vytvářet metodické a studijní materiály pro výuku 
předmětu Komunikační dovednosti. Pro žáky a učitele jsou v rámci tohoto 
projektu připraveny zajímavé a pestré vzdělávací aktivity. 
Projekt je kompletně financován Evropskou unií z Operačního programu 
„Vzdělání pro konkurenceschopnost“(OPVK) v prioritní ose „Počáteční 
vzdělávání“. Na přípravě i následné realizaci tohoto velmi rozsáhlého 
projektu se podílí vyučující školy. Za práci pro žáky a získané finanční 
prostředky na zkvalitnění výuky si zaslouží poděkování. Manažer tohoto 
projektu je pan učitel Petr Fiala. 

Podzim v knihovně jsme odstartovali účastí v celostátní akci nazvané  
Týden knihoven. Ústředním mottem této akce byla Knihovna pro všechny. 
Naše knihovna připravila řadu zajímavých akcí. Každý den byl věnován 
jedné z cílových skupin – dětem, rodičům na rodičovské dovolené, senio-
rům, rodinám, handicapovaným uživatelům a národnostním a jazykovým 
menšinám. Cílem této akce bylo nabídnout všem atraktivní využití vol-
ného času, a to nejen stávajícím, ale také novým čtenářům. V knihovně 
jsme mohli přivítat a zároveň zaregistrovat zdarma nové členy. Umožněn 
byl volný přístup na internet, připravena byla bohatá nabídka nových knih 
a také jsme přimhouřili oči nad dlužníky. Chybět samozřejmě nesměli naši 
čtenářští „dorostenci“. Pozvali jsme proto děti z družiny, aby se zúčastnily 
podzimní dílny a pomohly nám tak svými krásnými výrobky obléci knihov-
nu do podzimního kabátu. Týden knihoven zakončilo nedělní rodinné od-
poledne. Vytvářeli jsme v něm dekorace z kaštanů a žaludů a ti nejmenší 
vybarvovali obrázky na téma podzim. Den jsme zakončili procházkou. Zá-
řící sluníčko nás trošku, ale o to příjemněji překvapilo, a tak jsme změnili 
plány a místo lampiónového průvodu jsme na fotbalovém hřišti vypustili 
lampiony přání. Ani nevíme, kolikrát se na nich opakovalo zdraví, štěstí 
a pohoda, ale pohled na ně byl krásný. Tím odpoledne ale zdaleka nekon-
čilo, pokračovali jsme společně do Sezemického domu. Tam byly pro děti 
připraveny hry, soutěže plné sladkostí, živá hudba, tanec, tombola a v ní 
dvěstě cen. Nejen večer, ale i celý týden byl velmi pestrý a příjemný a dou-
fáme, že Vás pobavil. A teď k tomu, co nás do konce roku ještě čeká. 
Začneme veletrhem v Havlíčkově Brodě, který odstartuje besedy nad no-
vinkami s dětmi ze základní a mateřské školy. Následovat bude strašidelný 
týden 1.–5. 11. 2010, zakončený lampiónovým průvodem, doufejme že 

tentokrát již potmě.
Chybět nebude adventní 
víkend 26.–28. 11. 2010. 
Plánujeme také prodejní 
výstavu především dět-
ských knih ke Dni pro 
dětskou knihu, který byl 
letos stanoven na 27. 11. 
2010. O všech akcích Vás 
budeme podrobně infor-
movat na www stránkách 
a ve Vaší knihovně…
P. Procházková, I. Říhová
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Zprávy z mateřské školy

Základní škola se hlásí

Knihovna



AGilitY
Nejdříve musíme splnit jeden restík, dlužíme Vám fotečky z Dětského dne. 
Najdete je na „Rajčeti“ ve fotogalerii http://sezemiceagility.rajce.idnes.cz/ 
13500625/
Vaše ratolesti tam uvidí i plno svých kamarádů, protože, kdo u nás soutě-
žil a nestyděl se, měl by se najít, neboť fotek je přes 200.
A co bylo dál? O prázdninách jsme tradičně stanovali na cvičáku a pak se 
hlavně jezdilo po závodech, kde se dalo. Havlovice, Vysoké Mýto, Česká 
Třebová, Nemošice, Nymburk, Třebíč, Plzeň, Opatovice… Zastoupení jsme 
měli i na Dožínkách v Hradci Králové.
Zúčastnili jsme se Mistrovství ČR v Žamberku a Mistrovství ČR mládeže 
v Třebíči. Kačka s Terkou přivezly poháry ze soutěží družstev. Dokonce 
k nám připutoval za kategorii S družstev i pohár nejcennější. Ale na po-
háry časem sedne prach, a tak není nad to, užít si se psy hlavně legraci 
a na to šampióna opravdu nepotřebujete.
Zrovna nedávno si kamarádka pořídila pro radost dalšího psa, berňáčka, 
s tím, že on závodit nebude. Pesan to slyšel a za pár dní ji sežral čistě ná-
hodou celé kopačky. Když nebude běhat on, tak panička také ne.
A jak to pokračovalo? Kopačky pořídila nové a Alfíka přihlásila na závody.
Na pohár to sice nebylo, ale psí spokojenost veliká.
Ač se blíží zima, úsměv nám nemrzne a netradičních plánů máme spous-
tu, ale o tom až příště…
Koho zajímají podrobnosti z našich akcí, mrkněte na www.agility.tym.cz, 
je tam o nás vše, včetně vtípků ze života se psy.

stŘeleCKÝ KlUB sezemiCe
První srpnové závody jsme absolvovali na pěkné střelnici v Ostroměři. V so-
botu 7. 8. odjeli na disciplínu LM, SM 60 ran vleže T. Čihák, S. Hozáková, 
J. Novák a K. Procházková. V mužích si slušné 3. místo vystřílel s 595 b. 
T. Čihák. V ženách se umístila na 4. místě s 584 b. S. Hozáková. V doros-
tu K. Procházková s 553 b. na 19. místě a J. Novák vybojoval s 579 b.  
10. místo. V neděli 8. 8. se na téže střelnici konal polohový závod LM, SM 
3x20. V kategorii muži si T. Čihák vystřílel 571 bodů a 2. místo bylo jeho. 
V dorostu zabodoval J. Novák. Rozhodčí mu napočítal 565 bodů a tímto 
výsledkem získal 1. příčku. Oběma byla přiznána I. výkonnostní třída.
Již dvě kola ČPTM mají za sebou pistolář J. Forman a puškař J. Novák. 
Na třetí kolo odjeli 14.–15. 8. do Plzně. 
Výsledky: v sobotu 14. 8. ve VzPi 40 ran dosáhl na 1. místo s 366 b.  
J. Forman. V puškovém závodě si J. Novák v disciplíně VzPu 40 ran vy-
střílel s 382 b. 2. místo a ještě v SM 60 ran vleže s 574 b. 11. místo. Oba 
soutěžili i v neděli 15. 8. V pistoli LP 60 ran si J. Forman vystřílel pěkné 
3. místo. Na puškaře J. Nováka v polohovém závodě SM 3x20 ran čekalo 
opět 11. místo za 534 b. S napětím jsme očekávali zprávu z ČSS, zda se 
oba kluci probojovali do finále ČPTM. Vyšlo to!
A tak se 3.–5. 9. jelo na finále do Plzně. Tady jsou výsledky ze soboty. 
V dorostu VzPi 40 ran skončil J. Forman s 361 b. na 4. místě. Taktéž i do-
rostenec J. Novák si v disciplíně SM 3x20 ran vystřílel 550 b. a opět tu je 
čtvrté místo. Doufali jsme, že už těchto míst máme dost a neděle bude 
jiná. Pro pistoláře J. Formana byla. Ten si v LP 60 ran vylepšil zásahy do ter-
čů a za 501 b. získal 2. místo. Zato J. Novák si ve VzPu 40 ran s 380 b. toto 
4. místo podržel (na třetí místo mu chyběl jeden jediný bodík). V druhém 
startu v disciplíně SM 60 ran vleže se J. Novák ocitl na 9. místě za 580 b.
Velkým svátkem pro veškerou střeleckou obec je mistrovství ČR z ku-
lových zbraní. To se konalo o víkendu 10.–12. 9. na plzeňské střelnici  
v Lobzích. Za sezemický klub byli nominováni T. Čihák, J. Adamová,  
S. Hozáková, V. Štěrbová, J. Novák a J. Forman. Hned první den mis-
trovství jsme měli velký úspěch. V mužské disciplíně LM 60 ran vleže si 
na startovní pole zalehlo 82 závodníků, mezi nimi i T. Čihák. Závod se 
mu vydařil. Po součtu zásahů do terče, mu rozhodčí napočítali 597 b., 
tím získal 3. místo a mohl se zúčastnit finálového závodu. V něm se utkal 
s prvními osmi závodníky. I zde dobře nastřílel a obhájil své 3. místo. Na 
slavnostním vyhlášení mu byl předán od zástupců ČSS diplom a bronzo-
vá medaile. Dorostenec J. Forman se v pistolové disciplíně LP 60 ran umís-
til na deváté příčce s 471 b. V sobotu 11. 9. nás mile překvapila S. Ho-
záková. Ta se v disciplíně SM 60 ran vleže v ženské kategorii probojovala 
na 7. místo s 584 b. a takříkajíc se vetřela mezi ženskou elitu. Ve stejném 
závodě J. Adamová skončila na 19. místě s 561 b. Kladně hodnotíme 
fakt, že jako nejstarší závodnice udržela krok i s mladšími soupeřkami a to 
už je co říct. V. Štěrbová se v dorostu v SM 60 ran vleže také ocitla na 19. 
místě s 569 b. V kategorii muži LM 3x40 ran si T. Čihák vystřílel 21. místo 
s 1123 b. Trenér F. Čihák mohl jásat i nad výkonem J. Nováka. Z deva-
desáti zalehnutých dorostenců na střelišti si Jakub v disciplíně SM 60 ran 
vleže vystřílel slušné 9. místo s 581 b. a je to vskutku dobrý výkon, umístit 
se do první desítky v republice. V neděli, třetí den mistrovství, závodí už 
jenom J. Novák a potvrzuje, že má dobrou formu. V disciplíně SM 3x20 

v dorostu získal 7. místo s 551 b. a opět je v první desítce v republikovém 
žebříčku. I když se říká, že samochvála smrdí, na tomto mistrovství jsme 
ukázali, že něco umíme a dobře reprezentujeme klub i město Sezemice.
Na soutěž s názvem „Velká cena Hradec Králové“ jsme jeli 18. 9. Tady 
jsme si změřili své střelecké umění s německými a polskými závodníky. 
V dorostu se J. Novák v SM 60 ran vleže umístil na 3. místě nástřelem 
583 b., V. Štěrbová skončila těsně za ním, to bylo 4. místo s 579 b.  
a K. Procházková na 9. místo s 564 b. Muže zastupoval T. Čihák. 
Ten si v LM 60 ran vleže vystřílel 4. místo s 590 b. a v LM 3x20 se probojo-
val na pěkné 2. místo s 564 b. V dorostu ve stejné disciplíně získal nejlep-
ší ocenění, tj. 1. místo nástřelem 562 b. J. Novák. V. Štěrbová skončila na 
5. místě s 515 b. I pistoláři si jeli zasoutěžit 19. 9. na pardubickou střelnici 
Pod Vinici. V závodě LP 60 ran si z našich nejlépe vedl P. Hrobař, který se 
s 498 b. usadil na 5. místě, J. Forman s 474 b. na 9. místě a S. Hozáková 
na 14. místě se 443 b.
V sobotu 25. 9. jsme na naší střelnici uspořádali soutěž pro veřejnost z řad 
střelců i nestřelců. Ti si mohli zastřílet v disciplíně 30 ran na 25 m z malo-
rážné pistole značky Drulov, která byla jedinou povolenou zbraní. Spolu-
pořadatelem byla i holická firma PPK Holice, která zapůjčila jak soutěžní 
zbraně, tak i věnovala hlavní cenu – pistoli DRULOV. Všichni se snažili, ale 
zvítězit může jen jeden. Tím vítězem a majitelem hlavní ceny se stal Josef 
Čapek z SSK Pardubice nástřelem 268 bodů.                        SSK Sezemice

OrientAČní Běh
V neděli 3. 10. 2010 od 14.00 hodin se v Malých Kolodějích uskutečnil 
již třetí ročník orientačního běhu. Pro účastníky byly připraveny čtyři tratě 
rozdělené dle věku a sil jednotlivců. 
Závodníci při prezentaci obdrželi mapu s vyznačenou trasou a průkazku 
pro označování kontrol. První tři tratě byly v terénu vyznačeny fáborky.
první kategorie: na trati dlouhé 1 km na děti čekalo 8 kontrol a kaž-
dá kontrola byla označena obrázkem pohádkové postavičky, proto jsme 
i letos tuto trasu nazvali Pohádková. Na této trati závodily děti již od dvou 
let, neběžely samy, ale vzaly si na pomoc rodiče nebo staršího kamaráda. 
Na start se postavilo 16 závodníků a všech 16 úspěšně proběhlo cílovou 
rovinkou v tomto pořadí: A. Hykyšová a M. Petrásová, P. Rudolfová, L. Ko-
lovratník, E. Krejčíková, O. Walder, A. Závorková, V. Mimiči, K. Roubíčko-
vá, D. Rubeš, S. Marečková, A. Holubová, N. Szwajczewská, A. Doskočil, 
A. Hemžská, L. Vyhnálková.
Druhá kategorie: tato trať byla dlouhá 2 km a závodníci museli ozna-
čit 15 kontrol. Druhá kategorie byla určena pro děti od 5 let a mohly 
běžet ve dvojici. Na startu bylo 25 závodníků a i zde se všichni závodní- 
ci úspěšně dostali do cíle v tomto pořadí: H. Petrásová a M. Provazníko-
vá, M. Hemžský, M. Hloupá, J. Doskočilová, J. Remeš, L. Walder, J. Jozíf  
a N. Jozífová, A. Krejčíková, M. Kolovratník, A. Szwajczewská a L. Rou-
bíček, V. Rudolfová, B. Štajmarová, A. Ševčík a A. Mareček, T. Kučerová, 
M. Lýr, A. Rubešová a M. Benda, P. Holubová a M. Chvojka, K. Bláhová 
a T. Bláhová.
třetí kategorie: tato kategorie byla určena pro děti od 10 let, její délka 
byla 3 km a závodníci na této trati do svých průkazek označili 21 kontrol. 
Trať skrývala pro závodníky překvapení v podobě střelby na cíl, kterou 
pro ně přichystal pan J. Jozíf. Na startu jsme měli 4 závodníky a všich-
ni proběhli cílem v tomto pořadí: T. Houška a A. Kalousek, K. Josková  
a A. Kanálková.
Čtvrtá kategorie: tato trať byla určena všem odvážlivcům, jelikož zde 
se závodníci museli spolehnout pouze na vyznačenou trať na mapě. 
Na startu každý závodník obdržel buzolu a mohl se pustit do boje. Na tra-
ti dlouhé 2,7 km musel označit do průkazky 8 kontrol, pár závodníků 
nám v lese bloudilo, ale vše mělo šťastný konec a do cíle se vrátili všichni. 
Odstartovalo 12 závodníků a cílem proběhli v tomto pořadí: M. Kment, 
L. Urban, R. Kment, J. Svoboda, K. Čermáková a M. Hloupá, J. Havelková  
a M. Babčati, T. Řeháček a P. Zvěřina, P. Hloupý a P. Zvěřina.
Všem účastníkům letošního běhu gratulujeme, děkujeme za jejich účast 
a již nyní se těšíme na čtvrtý ročník orientačního běhu. Tak za rok nashle-
danou! Dále děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací. Bez nich by 
nebylo možné závod uskutečnit. Organizátoři: S. Petrásová, M. Kment,  
R. Kmentová, N. Kudrnová, M. Klenor, L. Pařízková, J. Chejnová, J. Jozíf, 
M. Remešová, D. Pařízková, J. Walderová, P. Walder.
Sponzoři: Petr Petrás, oddíl OB Lokomotiva Pardubice, Drahuška Pařízko-
vá, Markéta Remešová, Pavel Walder.

v OBCi velKé KOlODěje se UsKUteČní tYtO AKCe:
31. 10. 2010 – Lampionový průvod, začátek v 16.00 hod.
28. 11. 2010 – Rozsvěcení vánočního stromečku, začátek v 15.30 hod. 
a opět bude vánoční trh, hudební vystoupení, svařák, čaj, cukroví, 
prskavky, lodičky ze skořápek…
5. 12. 2010 – Mikulášská besídka, začátek v 16.00 hod. 
v hostinci U Pařízků Jana Walderová
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Městská knihovna Vás srdečně zve na STrAŠidElNÝ TÝdEN, 
který se bude konat od 1. 11. do 5. 11. 2010. 

Čeká na Vás strašidelná dílna, strašidelné čtení 
a chybět nebude ani strašidelná procházka 

s lampiony…

Městská knihovna Vás 
srdečně zve na AdVENTNÍ VÍKENd. 

V pátek 26. 11. 2010 tradiční Adventní dílna, 
v sobotu 27. 11. 2010 Den pro dětskou knihu 
– prodej dětských knih, čtení, hraní, povídání 

a v neděli 28. 11. 2010 rozsvícení 
vánočního stromečku s koledami…

Město Sezemice Vás srdečně zve na tradiční 
MiKUlÁŠSKOU BESÍdKU, 
aneb Nadělovati se zase bude. 

V neděli 5. 12. 2010 
v sále Sezemického domu 

od 16.00 hod.

Východočeská tiskárna, spol. s r. o., 
Město Sezemice a restaurace Sezemický dům

Vás srdečně zvou v pátek 10. prosince 2010
od 18.00 hodin do sálu Sezemického domu

na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
Úvod koncertu zahájí

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, dirigent Tomáš Židek

Program úvodu:
Thomas Tallis (1505–1585) O nata lux
Hans Leo Hassler (1564–1612) Dixit Maria
Jiří Strejc (*1932) Variace Rorátních písní
Josef F. N. Seger (1716–1782) Christus Nobis Natus est
Josef B. Foerster (1859–1951) Vánoce, op. 179

Další část se ponese v duchu symfonického díla Antonína Dvořáka (1841–1904) 
„Mše D Dur – Lužanská“

Spoluúčinkují: Chrudimská komorní fi lharmonie
Komorní sbor Orfeus, sbormistr Josef Línek

Smíšený sbor Cantus amici, sbormistr Miloslav Drahoš
Provedení díla řídí pan MARTIN PROFOUS.


