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Kultura je když ...
To se vezme 30 deka nadšení,
5 deka polohrubý muziky, 5 deka
muziky hladký a pro drsňáky lžíce trhanky.
Přidáme 2dcl ochotníků, 2dcl
mažoretek a 5 deka loutek. K
tomu za stálého míchání přidáme
2 špetky celuloidu a těšíme se z
toho, jak nám to pěkně kyne... (a
nebo taky ne).
A nebo z druhého konce:
Kultura je když ... To se vezme
sečení trávy na Hiltonu, výměna sedadel letního kina, revize
dětského hřiště, oprava scaneru
v knihovně, úklid po prodejcích
ve Spektru, korektury měsíčního
plakátu Měxus, věčné přenášení
a převážení židlí, stolů, reprobeden a kabelů, výlepy plakátů,
psaní grantů
Anebo do třetice: kultura je
když: se Vám zčistajasna v parku u pošty objeví zázrak zvaný
LUCERNA. Lucerna od pana
Jiráska. Hra tisíckrát hraná a stále neobehraná, českými ochotníky dílo milované a českými

diváky stále obdivované. Děkujeme Vám, ochotníci z Bystřice
(u Benešova), že jste nejenom
mě, ale určitě i všem z půldruhé
stovky věrných diváků potěšili
a pohladili duši. Vaše prvomájová deštivá Lucerna nás zcela jistě
osvítila nesdělitelným zážitkem.
Něco obdobného jsem však také
zažil při školním představení
Dětského divadélka Čekánek

o několik dnů dříve. To, že dětští herci hrají tak, že žasnete
a zíráte s otevřenou pusou, nebylo
poprvé. Například před rokem při
vystoupení skautského dětského
divadla z Jindřichova Hradce při
Dobových slavnostech na Kozím
hrádku, a pak před několika měsíci, při premiéře středoškolského
divadélka Múzika ve Spektru
a jejich úchvatné úpravě Gogolovy Ženitby. A nyní do třetice –
Divadélko Čekánek. Jejich Vodnická pohádka byla pohádkově

Pokračování na str. 2

Festival pěveckých sborů - Koťata

Výlet do Bavorského lesa
- vrchol hory Luzný

Divadélko Čekánek - Vodnická pohádka

Novinky ze Sezimova Ústí

dokonalá. Patnáct dětských herců
z 1. stupně čekanické školy excelovalo na prknech Spektra v hodinovém “majstrštychu”. Pohyb po
jevišti, mluvený projev, nádherné
kulisy, režie, hudba a přirozenost.
A tak, kdybych měl rozhodnout
o mém kulturním zážitku roku,
byla by to nejspíš pohádka
z Čekanic.
Tolik z přihrádky ochotnické.
Ale vlastně ... nepatří do téhle
škatulky třeba i pěvecké sbory?

Lucerna v podání ochotníků z Bystřice
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Takový Jarní festival pěveckých
sborů v Sezimově Ústí je přeci
opravdovým balzámem na duši.
Ochotníci i pěvecké sbory mají v
našich krajích už pěkně bohatou
tradici a zcela jistě si jak herci,
tak i zpěváci v sobě uchovávají podvědomě ducha národního obrození a nám divákům či
posluchačům se ho snaží předat
tou nejkrásnější formou, rodným jazykem. A tak přeji našemu
Nokturnu, Nokturňáčku, Koťatům i Akcentu a stovkám dalších
pěveckých sborů rozesetých po
naší vlasti čistý hlas.
Nesobecky závidím všem
režisérům, dirigentům, sbormis-

trům, všem objevitelům zapomenutých her, písní, nápěvů, všem, kdo
dokáží objevovat a těšit se z polozapomenutého a zasutého. Těšit se
z toho, jak TO upravit, doladit, jak
TOMU dát nový tvar i ducha.
Dokud dokážeme obdivovat
a objevovat, potud jsme.
Přiznám se, že velký objevitel
ze mne asi už nikdy nebude, ale
v duchu to asi jsem.
A snad i proto se snažíme především pro Vás objevovat drobné střípky z nepřeberné nabídky
toho, co jiní umí, co je baví a o co
jsou ochotni se s Vámi podělit.
A tak jako ve mě kdysi probudil obdiv pro českou zemi

Bohuslav Balbín knihou Krásy
a bohatství české země (od té
doby se snažím rozhlížet se jinýma očima), tak se snažíme i my
předat Vám něco ze sebe, z krásy
a bohatství kolem nás.
Zda se to podaří, záleží i na Vás.
Není nic smutnějšího, než když
kapela či herci hrají pro pár diváků.
A tak si přeji, abyste nám zachovali
svou přízeň a přišli se podívat, cože
jsme to pro Vás připravili.
A jsem přesvědčen, že až se
ve Spektru opět objeví jakýkoliv
ochotnický spolek, že i Vy jim
přijdete zatleskat a ve vstupném
jim přispějete na cestu, kterou
za Vámi diváky vážili. A že je

cesta pokaždé dlouhá, od první
čtené zkoušky, přes premiéru, až
do chvíle setkání s Vámi, to snad
všichni víme.
Na závěr snad mohu prozradit, že se těším až si mnozí
z Vás s chutí přijdou na podzim
poslechnout třeba krásné lidové
heligonky, a že v jednání jsou
i dvě opravdové perličky – komponovaný pořad o životě a díle
českého vlastence Jana Jakuba
Ryby a koncert legendární brněnské kapely Progres 2.
Přeji Vám hezký den a přijďte
pobejt!
Vladimír Doležal
ředitel Měxus

Informace ze schůze Zastupitelstva města
Sezimovo Ústí konané dne 6. 5. 2010
Zastupitelstvo města schválilo:
- smlouvu o dotaci na zajištění
obslužnosti MHD Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí
v roce 2010
- smlouvy na poskytnutí dotace
na zlepšení tepelně technických
vlastností budov ZŠ a MŠ
- zřízení předkupního práva
k areálu tenisu ve prospěch TJ
Spartak MAS Sezimovo Ústí
- zřízení
zástavního
práva
k pozemku parc. č. 2985/2, k. ú.
Sezimovo Ústí pro Raiffeisenbank a.s. (pozemek pod domem
č.p. 1113, na jehož výstavbu
uvedená banka poskytla úvěr)
- doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sezimovo Ústí, 9. května 489,
spočívající v rozšíření majetku
předávaného městem k hospodaření o pozemek st. 497/3

o výměře 28 m2 a budovu č.p.
1075 - občanská vybavenost, k.
ú. Sezimovo Ústí.
- bezúplatný převod pozemku č.
parc. 195/55 – ostatní plocha,
zeleň, obec a k. ú. Sezimovo
Ústí, o výměře 574 m2, z vlastnictví Stavebního bytového
družstva, Martina Húsky 109,
Tábor, do vlastnictví města
Sezimovo Ústí
- koupi pozemků pod částmi
komunikací v ulicích Lipová,
Pionýrů, Průmyslová a Rudé
armády v Sezimově Ústí od
obchodní společnosti SILON
s.r.o. za cenu 330 450,- Kč.

- zápis z 13. jednání finančního
výboru ZM
- přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za rok 2009
bez připomínek
- možnost zveřejnění dvoustranných smluv uzavřených s a.s.

ENERGOINVEST dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném
znění, o svobodném přístupu
k informacím.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Zastupitelstvo města vzalo na
vědomí:
- vyhodnocení hospodaření města za rok 2009
- informaci o stavu dotačních titulů

Informace ze schůzí Rady města Sezimovo Ústí
konaných v dubnu 2010
Rada města předkládá zastupitelstvu města ke schválení:
- návrh obecně závazné vyhlášky
č. 1/2010 o stanovení okruhu
vzdálenosti, v němž nesmí být
povoleno provozování výherních hracích přístrojů
- doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sezimovo Ústí, 9. května 489,
spočívající v rozšíření majetku
Novinky ze Sezimova Ústí

předávaného městem k hospodaření o pozemek st. 497/3
o výměře 28 m2 a budovu č.p.
1075 - občanská vybavenost,
k. ú. Sezimovo Ústí.
- navýšení dotace ve výši
200.000,- Kč na pokrytí zvýšených nákladů na provedení
zimní údržby chodníků a komunikací ve městě
- bezúplatný převod pozemku

č. parc. 195/55 – ostatní plocha, zeleň, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 574 m2,
z vlastnictví Stavebního bytového družstva, Martina Húsky
109, Tábor, do vlastnictví města
Sezimovo Ústí
- otázku zveřejnění smluv uzavřených s a.s. ENERGOINVEST
- koupi pozemků pod částmi
komunikací v ulicích Lipová,
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Pionýrů, Průmyslová a Rudé
armády v Sezimově Ústí od
obchodní společnosti SILON
s.r.o. za cenu 330 450,- Kč.
Rada města schválila:
- u zavření Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o nájmu souboru
movitých a nemovitých věcí,
v platném znění, mezi městem
Sezimovo Ústí a obch. společPokračování na str. 3
05/2010

ností ENERGOINVEST, a.s.,
se sídlem U Zvonařky 448/46,
Praha 2 – Vinohrady, v předloženém znění za podmínky, že
zastupitelstvo města rozhodne,
že pohledávka města Sezimovo
Ústí za společností ENERGOINVEST, a.s. uvedená v Dodatku č. 4 neexistuje

- prodloužení pronájmu skautského areálu na dobu 20 let ode
dne podpisu dodatku k nájemní
smlouvě za symbolické nájemné ve výši 100,- Kč ročně neziskové organizaci JUNÁK – svaz
skautů a skautek, středisko
317.03 Černá růže Sezimovo
Ústí

- aby výnos z provozu výherních
hracích přístrojů za rok 2009 ve
výši 356.063,- Kč byl použit na
krytí dotací města v roce 2010
pro subjekty, které se zabývají
sportovní a kulturní činností
- partnerství projektu „Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Ve dnech 26. až 30. dubna
2010, v našem městě 27.4.2010,
se uskutečnilo další, již šesté,
pokračování celorepublikového
preventivního projektu „ZEBRA
SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“, za přispění partnerů projektu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a České rady dětí

NOVINKY
ze Sezimova Ústí
Číslo: 5/2010
Náklad: 3400ks
vydává: Městský úřad
Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí
Šéfredaktor: JUDr. Miroslav
Nosek
tel.: 381 201 124
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Monika Škrábková
tel.: 605 757 246
e-mail: obchod@abaktiskarna.cz
Sazba: studio mašina
e-mail: studio@mashina.cz
tisk: ABAK tiskárna s.r.o. Tábor
Cena: do všech domácností
v Sezimově Ústí zdarma
Novinky ze Sezimova Ústí

a mládeže. Akce proběhla pod
dohledem Policie ČR v součinnosti s městskou policií. Strážníci přímo u přechodu vysvětlovali dětem, kde dělají chybu při
přechodu vozovky a jak mají
správně přes silnici po vyznačeném přechodu přejít. Cílem projektu bylo preventivně působit na

chodce i ostatní účastníky silničního provozu, odbourávání mýtu
o absolutní přednosti chodců na
přechodech pro chodce a při této
příležitosti je obdarovat drobným
propagačním materiálem městské policie a PČR.
Martina Machálková
městská policie

rekondiční pobyty v Hotelu
MAS v Sezimově Ústí“ s tím,
že Hotel MAS bude poskytovat
pro návštěvníky města turistické informace.
Ze zápisů vypracovaných starostou města Pavlem Samcem
připravil
JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Z ČINNOSTI POLICIE ČR
V měsíci dubnu byl policisty
obvodního oddělení v Sezimově Ústí řešen případ vloupání do
osobního motorového vozidla
FIAT DOBLO v ulici Nerudově,
kdy neznámý pachatel po rozbití
dveřního okénka vnikl do vozidla, odkud odcizil mobilní telefon, finanční hotovost 2.100,-- Kč
s veškerými doklady majitele
a na vozidle způsobil škodu nejméně za 15 tis. Kč. Z tohoto důvodu upozorňujeme na nebezpečnost nechávat ve vozidlech osobní
věci a cennosti, neboť mnohdy
výše škody způsobené pachateli na vozidlech několikanásobně
převyšuje škodu na odcizených
věcech ve vozidlech. I z tohoto
důvodu jsou na několika místech
po městě rozvěšeny cedule s nápisy: Vozidlo není trezor.
Dále bylo místní policií zaznamenáno několik případů podvodného jednání pachatelů při nabízení různých služeb a úvěrových
smluv. Proto je zapotřebí ze strany zákazníků, aby se přesvědčili,
zda se opravdu nejedná o podvodníky těžící z důvěřivosti lidí.
Stálým problémem v Sezimově Ústí, jak již bylo uvedeno
v minulých měsíčních příspěvcích, jsou drobné krádeže, a to
převážně v obchodech a v různých kulturních zařízeních jako
je např. diskotéka, kino, divadlo,
sportovní zařízení apod. Nejlépe,
jak na zloděje vyzrát, je si své
věci řádně hlídat a nespouštět je
z očí.
Též se zdější policie zaobírá
odcizením malého motocyklu
(skútru) zn. YUKI SPEEDY
stříbrné barvy, který byl odcizen
v ulici Průmyslová v noci z 26. na
27.4.2010. Majitel tohoto vozidla
vyčíslil škodu nejméně na 10 tis.
Kč. Z toho důvodu žádáme veřejnost o pomoc při pátrání na takových nebo podobných případech.
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Bez pomoci veřejnosti je naše
činnost velmi omezena.
Stále častěji jsou policisty
zjišťovány přestupky způsobené
alkoholismem a jinými toxikomániemi. Několikrát v měsíci dubnu byly provedeny namátkové
večerní kontroly v restauracích,
pivnicích a nonstop barech za
účelem zjištění, zda nejsou podávány alkoholické nápoje osobám
mladším 18ti let. Bohužel, obsluha restaurace U Křivánků byla
poslána k řešení do přestupkové
komise v Sezimově Ústí právě
pro tento výše jmenovaný přestupek. Tyto kontroly jsou pořádány
naším oddělením PČR ve spolupráci s Městskou policií v Sezimově Ústí. Touto cestou bych jí
chtěl za tuto činnost poděkovat.
prap. Jiří Matyš
policejní inspektor
OOP ČR Sezimovo Ústí

Úřední hodiny
městského úřadu
Pondělí
8:00 - 11:30 |
12:30 - 17:00
Úterý
13:00 - 15:00
Středa
8:00 - 11:30 |
12:30 - 17:00
Čtvrtek
13:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:30
05/2010

Třídíme odpad – 12. díl – Více o recyklaci papíru
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
Vážení čtenáři,
v minulém díle jsme nahlédli
pod pokličku recyklace papíru.
Již víme, že principem recyklace papíru je jeho rozvláknění
a získání papírenských vláken.
Tato vlákna se dají bez problémů
použít na výrobu nového papíru.
Dá se říci, že naprostá většina
papíru, který si koupíte, již obsa-

huje vlákna ze starého sběrového
papíru, i když to na první pohled
není poznat. Ze sběrového papíru se vyrábí kancelářský papír,
papírové obaly, vlnitá lepenka,
papír pro noviny a časopisy,
obaly na vajíčka apod. Výroba
nového papíru ze starého však
není jedinou možností, jak využít
starý sběrový papír. Existuje celá
řada způsobů, jak využít některé
z jeho předností, např. izolační
schopnosti. I v České republice

poděkování:
• Děkuji panu starostovi a sboru

pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Bystřická

• Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za milé
přání k mým narozeninám.
Miroslav Novák
• Děkuji sboru pro občanské

záležitosti, panu starostovi a pí
Vlčkové za předání gratulace a
dárku k mým narozeninám.
Jaroslava Zakouřilová

• Děkujeme městskému úřadu a
sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárky k našim
narozeninám. Paní Veselé velký
dík za příjemné posezení.
Marie a Karel Krátkých
• Děkuji zastupitelům a panu
starostovi za blahopřání k mým
narozeninám.
Karel Daňa
• Děkuji městskému úřadu a

sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k mým narozeninám.
Hana Petráňová

• Chtěla bych touto cestou

pochválit pečovatelky a poděkovat děvčatům Alence, Kristě a
Helence za jejich nelehkou práci a vlídné slovo, na které i při
plném vytížení nezapomenou.
Za pana Miloslava Lacinu A. Secká, Kutná Hora

• Děkuji panu starostovi za
milé přání k mým narozeninám.
Vedení města a všem spolupracovníkům přeji hodně úspěchů
v jejich práci.
Helena Bednářová
• Děkuji vedení města a sboru
pro občanské záležitosti za přání k mým narozeninám.
Ladislav Krejčí
• Děkuji vedení města a sboru
pro občanské záležitosti za pěkné blahopřání k mým narozeninám.
Eleonora Varmužová
• Děkuji vedení města a sboru
pro občanské záležitosti za hezké přání k mým narozeninám.
Do další práce pro naše město
Vám přeji hodně úspěchů.
Hana Slavatová

existuje zařízení, které dokáže ze
sběrového papíru vyrábět tepelné
izolace nebo izolační nástřiky na
stavební konstrukce. V zahraničí
se dokonce papírenská vlákna
přidávají do asfaltových směsí, které se nanášejí na silnice.
Takový asfalt prý více odolává zimním posypům. Existují i
možnosti organické recyklace.
Vybrané druhy sběrového papíru
se mohou míchat s prasečí kejdou
a kompostovat. Takový kompost

je velmi vhodný pro použití na
zemědělské půdě. Použití sběrového papíru je velmi rozmanité,
přičemž se využívá zejména jeho
přirozených vlastností. Velkou
výhodou je jeho rozložitelnost
přírodní cestou. Ne nadarmo se
množství vyrobeného recyklovaného papíru neustále zvyšuje.
Nezapomeňte, třídění odpadů
dává starým věcem nový život.
… příště Třídění nápojových
kartonů

řádková inzerce:

Telefony
měst. úřadu

• Prodám byt 1+1 v os. vl. v
Sezimově Ústí 2. RK prosím
nevolejte.
Mobil: 605 157 276

• Prodám pěkný dr. byt s balkónem 2+0 na SNL. RK prosím nevolejte.
Mobil: 606 842 365.

• Koupím baťův domek v
Sezimově Ústí nebo jej vyměním za dva byty v OV tamtéž.
Děkuji za nábídky.
Tel.: 777 807 152
• Pronajmu garáž u Hiltonu
cena za rok 6.000, Kč.
tel.: 777 728 319

• nabízím montáž a prodej
kvalitních plastových oken a
dveří. Tel.: 381 275 952,
603 506 150
Alexandr Daňhel

• Prodám mrazáček 50 l, cena
dohodou. Tel. 774341277
• PRONÁJEM - byt 2+kk
(52m2), 3.p. s výtahem, nezařízený, balkon, sklep, TáborMaredův vrch, parkování,
nejlépe od června 2010.
Tel. 774236184

• Pronajmu byt 3+1 v cihlovém domě v Sezimově Ústí 2.
Tel. 723154051 (po 18.00
hodině)
Novinky ze Sezimova Ústí
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ústředna – 381 201 111
fax: 381 263 179
• Pavel Samec, starosta
381 201 136, 602 431 940
• Miroslav Vocílka, místostarosta - 381 201 137,
602 568 813
• JUDr. Ing. Miroslav Nosek,
tajemník - 381 201 124,
777 794 871
• Jitka Bláhová, sekretariát
381 201 127
• Naděžda Řezáčová, matrika
381 201 112
• Jana Beranová, odd. soc.
služeb - 381 201 113
• pečovatelská služba
777 794 874
• Miroslav Píbil, ved. stavebního úřadu - 381 201 118
• Petr Klíma, životní prostředí,
- 381 201 143
• Ing. Miroslava Svitáková,
ved. odb. ekonomiky a plánování - 381 201 134
• Jana Koubová, poplatky
popelné - 381 201 129
• Ludmila Zimová, poplatky
psi - 381 201 121
• městská policie
723 149 972, 381 276 003
• Jaroslav Kupsa, ředitel správy města - 381 200 430
777 794 872
• Karel Homolka, ved. technických služeb - 381 200 432
• Mgr. Vladimír Doležal,
ředitel MSKS (kultura)
381 276 710, 607 935 164
Jitka Kovandová - knihovnice
S.Ú. 1 - 381 201 145

Jiřina Kalenská - knihovnice
S.Ú. 2 - 381 276 043

www.sezimovo-usti.cz

e-mail: info@sezimovo-usti.cz
epodatelna@sezimovo-usti.cz
05/2010

Výměnný pobyt švýcarských žáků v Sezimově Ústí
Po dvou letech se uskutečnil
další výměnný pobyt švýcarských
žáků z partnerské obce Thierachern v Sezimově Ústí, na němž
se podílely obě základní devítileté
školy rovným dílem. Proběhl ve
dnech 10.4. – 15.4. 2010.
Nyní si můžete přečíst, jak
jsme celý týden prožívali.
Sobota – Den velkého očekávání. Jací budou naši noví kamarádi? Konečně zvoní telefon. Už
jsou tady! Už přijíždějí! Autobus
zastavuje před školou a v její
aule se odehrává první seznámení všech zúčastněných. Rozděleno. Nikdo nezůstal osamocený.
Náměstí se vylidňuje. Poslední
odjíždějí dospělí a také švýcarský
autobus.
Neděle – Den výletů. Zatímco
čeští a švýcarští učitelé poznávají
perlu jižních Čech, zámek Hluboká nad Vltavou, a s velkou dávkou

štěstí se jim vydaří i výlet na Kleť
(zatažená obloha se při výstupu na
rozhlednu rozestoupila), jednotlivé rodiny úspěšně zvládají svůj
naplánovaný program (některé
také zámek Hluboká) a mladí lidé
zjišťují hloubku svých jazykových znalostí.
Pondělí – Den školy. Každá
škola má k dispozici čtyři vyučovací hodiny. Na „nové“ nejprve jednotlivé švýcarsko - české
dvojice zvládají dotazník o svých
zemích i o sobě navzájem, aby si
potom oddechly při výrobě dárkové taštičky. Po obědě sraz na
Žižkově náměstí. Každá dvojice
má v ruce kvíz o Táboře. Víš, jak
je široká nejužší ulička v Táboře? Které oko má zakryté socha
Jana Žižky na náměstí? Texty jsou
v angličtině, obě strany s tím mají
co dělat. Všichni to zvládli. Ti
nejlepší, dvojice Lukáš Wiesner
a jeho švýcarská kamarádka, si

odnášejí sladkou odměnu, ale
zbylo něco i na další místa. Po
procházce Táborem a po nákupech rychle domů. Večer čeká na
všechny ještě sportovní zápolení.
Disciplíny jako přelez, přeskoč,
oběhni, či kolikrát přeskočíš švihadlo za 30 vteřin apod. nezaskočily nikoho.
I organizace šlape jako na drátkách. Vždyť jenom závodníků je
80. Tělocvičny znějí povzbuzujícími pokřiky. Vítězná družstva jsou
dekorována medailemi. Žáci toho
však nemají ještě dost a porovnávají svoje síly ve volejbalovém
turnaji. Skončil remízou. Rozcházíme se, vítězové i poražení jsou
spokojeni. To nejdůležitější je, že
už mluvíme bez zábran a rozumíme si!
Úterý – Den hlavního města.
České děti doprovázejí své kamarády k autobusu. Na Švýcary
čeká Praha, na české děti škola.

V Sezimově Ústí je zataženo,
v Praze dokonce svítí sluníčko.
Stihli všechno. Hrad, Václavské
náměstí, Staroměstské náměstí…
Nádherné.
Středa – Den kuriozit. Nejkratší, největší, nejdelší… Pelhřimov, město rekordů, vítá své další
návštěvníky. Pak čeká ještě Chýnovská jeskyně, unikátní modelací jeskynních prostor a barevností
stěn a stropů. Každý si odváží
kamínek pro vzpomínku. Poslední
večer.
To to uteklo.
Čtvrtek – Den odjezdu. Loučení, pozdravy, poslední záběry
fotografů, slzy dojetí. Mávání.
Autobus mizí za zatáčkou. Bylo
to krásné, bylo to krátké.
Za měsíc v Thierachernu na
shledanou!
Hana Hemerková
Základní škola
Školní náměstí 628

ČESKÉ BUDĚJOVICE, směr Plzeň (u Globusu)
1. Přijet
2. Naložit
3. Odjet

NEJLEPŠÍ CENY A NEJŠIRŠÍ VÝBĚR V KRAJI !

České Budějovice, České Vrbné 2380 – směr Plzeň (u Globusu)
te l .: 389 50 4 7 1 1 -2, fax: 389 5 04 713 • in fo.807@bauhaus.cz • www.bauhaus.cz
Otev í ra cí d o ba: Po - Pá 7 0 0 - 21 0 0 h od. , S o - Ne 8 00 - 21 00 ho d.
Novinky
ze Sezimova
Zpravodaj
SezimovoÚstí
Usti 10-04.indd 1
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KUPÓN
NA PYTEL
DŘEVĚNÉHO
UHLÍ 3 kg
ZDARMA !
((platnost kupónu do
31. 5. 2010 včetně;
kup 1 osoba/ 1 den)
1 pytel/ 1 kupón/

05/2010
20.4.2010 11:13:44

Beneš spojuje základní školy
Za uplakaného deštivého rána
vyrazilo 27 žáků z devátých tříd
ZŠ Školní nám. 628 v Sezimově
Ústí s dvěma učiteli autobusem
za svými kamarády do spřátelené ZŠ Kožlany, aby jim oplatili
jejich říjnovou návštěvu. Obě
města spojuje osobnost druhého
československého prezidenta E.
Beneše. Zatímco v Kožlanech se
v roce 1884 Beneš narodil a pak
zde chodil do školy, v Sezimově
Ústí strávil poslední část svého
života, v roce 1948 zde zemřel
a je tu i pochován.
Během návštěvy kožlanští žáci

provedli své kolegy ze Sezimova
Ústí zdejším muzeem, částí naučné stezky, ukázali jim samozřejmě
svou školu a během počítačové
prezentace v učebně jim pověděli zajímavosti o svém městě.
Po dobrém obědě a předání upomínkových předmětů následoval
poslední bod programu a tím byl
volejbalový turnaj. I když byli
domácí ve všech třech zápasech
poraženi, nesli svou prohru statečně a při odjezdu nám přišli
zamávat až k autobusu.
P. Kubec
Z. Krejčová

Projekt Evropa
Řecká bugatsa, finský vdolek,
švýcarské fondue a ruské pirožky,
to je výčet kulinářských specialit,
které si vyrobily jednotlivé třídy
2. stupně ZŠ Školní náměstí 628,
aby podpořily dojem prezentace
evropské země v rámci projektového dopoledne věnovaného
vybraným evropským zemím.
Každá třída si dva týdny dopředu
vylosovala svou zemi a během
této doby shromažďovala o ní
nejrůznější informace, případně
vhodné rekvizity.
V pátek 30. dubna 2010 měly
třídy dvě hodiny na to, aby
informace vhodně uspořádaly, vytvořily plakát a připravily
pětiminutový projev. Poté v tělocvičně probíhala prezentace jednotlivých tříd před ostatními.
A tak zatímco fiktivní cestovní

Novinky ze Sezimova Ústí

kancelář lákala svým projevem
a prospekty k návštěvě Finska,
9. B se soustředila na nejdůležitější historické okamžiky
z dějin Řecka, k prezentaci Ruska nastoupily „Marfušky“ z 8. A,
aby mimo jiné připomněly kultovní pohádku Mrazík, Švýcaři
z 6. A si získali sympatie většiny
ostatních spolužáků svými dresy
a rekvizitami, ale i zajímavostmi
ve své prezentaci. Věděli byste
například, že Švýcaři vynalezli
nejen stoličku na dojení krav, ale
i suchý zip?
Tato netradiční forma vyučování měla úspěch u žáků i učitelů a všichni se těší, že příští rok
„procestují“ další světadíl.
Z. Krejčová
P. Kubec

Příměstský tábor
léto v Centru Kaňka
Tábor/Kaňka o.s. Občanské
sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s.
nabízí v průběhu léta příměstský
tábor pro děti od 4 do 12 let. Program bude probíhat od pondělí do
pátku, od 7 do 16 hodin. Dětem
bude k dispozici keramická dílna,
výtvarný ateliér, muzikoterapeutická pracovna, malá tělocvična,
herny, velká zahrada a další prostory Centra Kaňka. Děti prožijí
tématické týdny se soutěžemi,
vyráběním, sportováním a hra-

ním: 19. - 23. 7. Námořníci, 26.
- 30. 7. Správný kluk a správná
holka, 2. 8. - 6. 8. Zvířata a 19. 13. 8. Indiáni. Cena 1.800,- Kč/
týden zahrnuje program, celodenní stravu, pitný režim a veškerý materiál.
Kontakt
pro
přihlášení:
Kaňka o.s., Helsinská 2731,
Tábor, michalova@kanka.info,
776752242,
www.kanka.info
(přihlášky nutné do 30. 6. 2010)
Mgr. Irena Lintnerová
(Heřmánková) ředitelka

Rej čarodějnic
Letos se už potřetí sešli v naší
škole čarodějové, čarodějnice
a různá strašidla. Tentokrát si však
nepřipravili podvečerní program
pro své rodiče, jak tomu bylo předešlé dva roky, ale paní učitelky si
pro ně přichystaly zábavné i poučné činnosti na celé dopoledne.
Pátek 30. dubna se zdál být
obyčejným školním dnem. Hned
po příchodu do školy se však naši
žáci, ale i paní učitelky, začali
měnit v různé příšery a nadpřirozené bytosti. Úderem osmé
hodiny jich byla plná školní tělocvična. Tady se všechny sešly,
aby se vzájemně představily.
Čarodějnická porota pak dosta-
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la nelehký úkol: vybrat Miss
čarodějnici každé třídy. A protože kostýmy dětí byly opravdu
nádherné, pořádně se při výběru
zapotila. Nejlepší masky byly
odměněny, ale každé strašidlo si
odneslo alespoň malou sladkost.
Po celé dopoledne pak čarodějnice létaly podle čarodějnického jízdního řádu do jednotlivých tříd, kde už na ně čekaly
zajímavé úkoly. Navštívily bylinkový ráj, kde poznávaly čarovná
koření, ochutnaly bylinkové čaje
a naučily se namíchat kouzelný
lektvar. V čarodějnickém ateliéru
vyráběli malé čarodějnice a jejich
Pokračování na str. 7
05/2010

pomocníci kocoury. V hudební
dílně vymýšlely zaříkadla a tančily čarodějnické tance. Jinde se
naučily luštit záhadné nápisy, létat
na koštěti, překonávat močál,
připravit si největší lahůdky čarodějnického jídelníčku a prováděly
i další činnosti, které musí každé správné strašidlo zvládnout.
Před dvanáctou hodinou opustily
všechny příšery školní budovu
a vydaly se písničkami pobavit,
ale také děsivým křikem a zvukem řehtaček a houkaček postrašit
obyvatele Sezimova Ústí.

Čarodějnické dopoledne bylo
skutečně kouzelné. Spokojené
byly děti, kterým se proměna
školy líbila, a jejich nadšení pro
všechny činnosti udělalo radost
i paním učitelkám. Velké poděkování patří i rodičům, kteří pomohli dětem s přípravou kostýmů.
Letošní rej čarodějnic je za
námi, ale jistě se už všichni těší,
co veselého i zajímavého přinese
ten příští.
Radka Panská
ZŠ Švehlova, Sezimovo Ústí I

Kulturně historická komise představuje
Cyril Nohel, Marie Sedláčková, Jaroslava Vosátková

Moje dnešní pamětnické
vyprávění bych ráda pojala jako
takovou malou rodinnou ságu.
Někdy po polovině měsíce
února jsem byla pozvána na návštěvu k paní Marii Sedláčkové. To
jsem ani netušila, že ten den slaví
kulaté narozeniny.
Začala mi vyprávět o svém
životě. Narodila se na Moravě ve
vesničce Blažovice u Brna. Otec,
který vystudoval elektrotechniku,
zde nemohl najít práci, aby uživil
rodinu, hledal zaměstnání, kde se
dalo. Jedna žádost šla i do Škodových závodů v Plzni. Tam otec
v roce 1937 nastoupil. Škodovka
tehdy začala vyrábět soustružnické automaty. V létě 1937 se za
ním do Plzně stěhovala i rodina –
manželka a dvě dcery. Přišel však
rok 1938, mobilizace a v březnu
1939 okupace. Plzeň už nebyla
bezpečné město, a tak po bombardování Plzně, kdy byl dům, ve
kterém bydleli, poničen, odvezli
rodiče dcery na rodnou Moravu
k příbuzným.
Přišlo
osvobození
Plzně
6. května 1945. Byla svoboda,
bylo však i mnoho práce s budováním hodně poničené fabriky
i domů.
V roce 1951 se připravovalo převedení výroby automatů
z Plzně do Sezimova Ústí. Pánové
Nohel, Kobylka, Řapek a Kodad
1. dubna 1951 nastoupili do firmy
Kovosvit.
Po 15 letech života rodiny
v Plzni začínal otec s prvorozenou
dcerou žít a pracovat v Sezimově
Novinky ze Sezimova Ústí

Ústí. Bydleli jako skoro každý na
hotelu. Marie se zaučila pro práci
instrumentářky u zubaře a začala
pracovat v zubní ordinaci dentisty Hrubého. Sídlo ordinace bylo
zpočátku na vrátnici Kovosvitu
ve velmi stísněných podmínkách.
Později se přestěhovalo do domu
za Vodními stavbami, kde pracovali v prostoru bytu. Možná, že si
pamětníci na tuto dobu vzpomenou.
V roce 1952 se Marie provdala
za Václava Sedláčka, který přišel
do firmy Silon z Valašských Klobouk. Zde pracoval jako elektromontér. Narodila se jim nejprve
dcera a po té i syn. Rodiče i sestra
paní Sedláčkové zapustili kořeny
také v Sezimově Ústí. Dostali zde
byty, žili blízko sebe.
Pan Sedláček odešel pracovat
do Prahy na ÚACHP – Ústav pro
automatizaci chemického průmys-

lu, kde pracoval jako montér pro
nově vznikající chemické továrny. Jednu z nich zařizovali v roce
1964 v Číně, kam se za ním na
prázdniny mohla vydat i jeho rodina. Rok 1965 mu byl osudným. Při
cestě zpět z montáže na Slovensku
nepřežil autohavárii a zemřel. Paní
Sedláčková po 13letém manželství
zůstala sama s dětmi. Štěstím byla
blízkost rodičů a sestry Jaroslavy.
Ta se svojí rodinou – manželem,
synem a dcerou rovněž bydlela
v Sezimově Ústí. Po očním úrazu
velmi těžce sháněla práci. Až ji
zaměstnali v Kovosvitu na telefonní ústředně. Tam vlastně začala její novinařina, a tak ji mnozí
jako redaktorku závodních novin
Kovosvit znají a pamatují si na ni.
To, že otec vedl obě dcery ke
sportu a že byly v mládí sokolky,
způsobilo, že v roce 1975 se stala
organizovanou členkou Klubu čes-
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kých turistů a později jednatelkou.
A dnes ji můžete co chvíli potkat
na rozhledně Hýlačka, která od
roku 1990 patří opět turistům, kteří se o ni starají se vší pečlivostí.
A nestarají se jen o Hýlačku, ale
i o 638 km značených tras, které se
musí obnovovat, ošetřovat značky
apod. V roce 2008 obdržela paní
Vosátková při Táborských slavnostech Cenu města za celoživotní
aktivní činnost v Klubu českých
turistů, Klubu za Starý Tábor,
Společnosti pro zachování husitských památek a za práci s dětmi
je nositelkou „Sedmého stupně
březového lístku“.
Závěrem se vrátím ve svém
vyprávění tam, kde jsem začala,
k otci obou děvčat.
Pana Cyrila Nohela si mnozí budou pamatovat nejen jako
pracovníka Kovosvitu, ale i jako
Pokračování na str. 8

05/2010

poslance MNV, kam ho navrhla
tělocvičná jednota. Nově se utvořil sbor pro občanské záležitosti
a tam vznikla pro pana Cyrila
Nohela nová práce.
Začal oddávat novomanžele,
začalo se s vítáním nových občánků do života, ale také i loučení se
zemřelými. První vítání občánků
bylo v Sezimově Ústí v roce 1956.
Celých 10 let trvala jeho práce
v národním výboru.
Tím bych snad mohla ukončit
svoji ságu. Věřím, že mnohým

připomene tu dobu, dobu mládí
a ti, co ji nezažili, si jistě rádi přečtou moje vyprávění.
Já jsem si toto psaní „užila“.
Pan Nohel byl velký písmák
a zanechal svým potomkům krásně zpracované vyprávění o tom,
jak šel život, prostě kroniku rodu
Nohelů a já jsem měla tu čest si
v ní číst.
Za KHK
Anna Slunečková
kronikářka

Výsledky ve sportovní gymnastice
V neděli 11. dubna zahájily sezimovoústecké sportovní
gymnastky jarní závodní sezónu.
Na memoriálu Zuzany Hartlové
v Pelhřimově se sešlo na sto šedesát závodnic v pěti kategoriích
z devatenácti oddílů Čech i Moravy. Závod byl vypsán v trojboji kladina, prostná a přeskok.
V kategorii mimi (6 let a mladší) skončila Adéla Borovičková
na čtvrtém místě. Výborně si ved-

ly mladší žákyně (7 - 8 let), kde
mezi padesáti šesti závodnicemi
zvítězila Beata Zůbková a třetí
místo obsadila Barbora Růžičková. Mezi žákyněmi B (11 – 13 let)
skončila Aneta Matyšová devátá.
O další úspěch se mezi juniorkami (14 – 15 let) postarala Kristýna
Blafková, která vybojovala druhou příčku.
Jiří Prokop

Gymnastika
V sobotu 8. května se uskutečnil VI. ročník poháru města
Českých Budějovic ve sportovní gymnastice žen. Závod byl
vypsán ve dvojboji bradla-prostná
v pěti kategoriích a zúčastnilo se
ho na sedmdesát závodnic z deseti oddílů. Z gymnastek Spartaku
Sezimovo Ústí zaznamenala největší úspěch Bára Říhová, která
zvítězila v kategorii základní stupeň. Mezi mladšími žákyněmi si
nejlépe vedla Barbora Růžičková,
která skončila čtvrtá, páté místo
obsadila Veronika Míková a desáté
Kamila Vargová.V kategorii starší
žákyně obsadila Tereza Lapková
sedmé a Anna Rychtecká desáté
místo. O další cenný výsledek se
postarala mezi žákyněmi B Aneta
Matyšová, která vybojovala druhou příčku. Pohár si odvezla také
Kristýna Blafková za třetí místo
mezi juniorkami B.
Také sezimovoústečtí gymnasté
měli o víkendu napilno. Na republikovém finále pořádaném ČS ASPV
v Doubí u Třeboně vybojovali
o tomto víkendu dvanáct medailí.

V devítičlenné výpravě Jihočeského kraje bylo osm závodníků
Spartaku S. Ústí. V kategorii nejmladších žáků I. získal František
Vaněček titul přeborníka republiky a doplněn dobrými výkony
Jiřího Uhlíře a Matouše Nývlta si společně se svými kolegy
vystoupil pro pohár pro nejlepší
družstvo ještě jednou. Mladší žáci
II., Ondřej Havel, Petr Macháček a českobudějovický David
Višvader předvedli výkony, které
jim zajistily taktéž první místo
v družstvech. Petr Macháček si
odvezl z Doubí ještě medaili za
druhé místo jednotlivců, Ondřej
Havel skončil těsně před medailovým umístěním na místě čtvrtém. Ani starší žáci Lukáš Havel,
Michal Blažek a Vilém Mára
nezaváhali. Mezi jednotlivci obsadil Michal Blažek třetí, Vilém
Mára čtvrté a Lukáš Havel páté
místo. Společně v soutěži družstev převzali pohár za místo první.
Jiří Prokop

Výsledky poháru města Č. Budějovic ve sportovní gymnastice žen a rep.
finále ASPV v Doubí u Třeboně ve sportovní gymnastice mužů:
nahoře zleva nejmladší žáci I.- Petr Macháček, David Višvader, Ondřej Havel
dole zleva mladší žáci II.- Jiří Uhlíř, František Vaněček, Matouš Nývlt

Foto: zleva Klára Miklánková - KSG Moravská Slávie Brno, Beata Zůbková,
Barbora Růžičková obě Spartak Sezimovo Ústí
Novinky ze Sezimova Ústí
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Pozvánka do městských knihoven
Knihovna Sezimovo
Ústí I (městský úřad)

Výpůjční doba:
pondělí, středa 13-17 hodin
úterý, pátek 9-11,30 hodin
čtvrtek 9-11,30 12-15 hodin
Telefon: 381 201 145
E-mail:
mk1@sezimovo-usti.cz
www: http://mk1.euweb.cz/
on line katalog :
http://82.99.180.154:81/katalog/
Knižní novinky:
• Hoffman Paul: Levá ruka
boží: Sci-fi. Dobrodružný příběh
o životě v drsném světě, jenž se
ocitl kdesi mezi dvěma katastrofami.
• Vondruška Vlastimil: Znamení Jidáš: Historická detektivka.
• Tarantino Quentin: Hanebný
pancharti: Příběh z druhé světové
války z nacisty okupované
Francie. Kompletní původní scénář.
• Larsson Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm: Kriminální
román.
• Sheldon Sidney: Nebezpečí
pravdy: Politický thriller.
• Brown Dan: Ztracený symbol:
Honba za legendárním zednářským pokladem.
• Meyer Stephenie: Hostitel:
Fantasy s prvky milostného
románu.
• Francis Dick: Vyrovnaný účet:
Detektivní román z dostihového
prostředí.

• Kopřiva Pavel: Respektovat
a být respektován: Autoři se
v knize zabývají tématem výchova dětí, škola, komunikace
a vztahy v rodině.
• Soukupová Hana: Prožívat
několik životů: Deset let v osudech pěstounských rodin.
• P. Luniaczek: Putování za jihočeskou lidovou architekturou: 36
výletů po jižních Čechách.

Knihovna

Sezimovo

Ústí II – K Hájence 666

Výpůjční doba:
úterý 9-11, 12-15 hodin
středa 12-18 hodin
čtvrtek 9-11, 12-16 hodin
pátek 9-12 hodin
Telefon: 381 276 043
E-mail: mk2@sezimovo-usti.cz
http://www.knihovnasezimovousti.
wz.cz/
on line katalog : http://85.13.99.19/
katalog/
Knižní novinky:
• L. Skořepová: Tajnosti herecké a historky rozverné: Herecká
zpověď Luby Skořepové.
• K. Janečková: Srdce v písku:
Osudy dvou mladých lidí, exotické prostředí, přírodní katastrofa.
• M. Clarková: Zrychlený tep:
Román plný napětí s detektivní
zápletkou.
• B. Cartland: Útěk do ráje:
Román pro ženy, příběh plný lásky a romantiky.

• J. Rollins: Klíč soudného dne:
Sigma Force čelí největší hrozbě
lidstvu.
• R. Cook: Agonie: Román
z lékařského prostředí.
• R. Kessler: V prezidentově
tajné službě: Pohled do zákulisí
života agentů a jejich chráněnců.
• L. Riceová: Když zhasne
hvězda: Psychologický román
o radostech a strastech každodenního života.
• C. King: Skryté touhy: Osiřelá
Olivia je svěřena do pěstounské
péče tyranskému strýci.
• S. Brown: Dům s minulostí:
Poutavý román oblíbené autorky.
• Tajuplný hrad: Knížka pro
nejmenší, okýnka jsou plná překvapení.
• Moje malá knížka: Knížka
o obrovských strojích, pro kluky
a holčičky.
• P. Luniaczek: Putování za jihočeskou lidovou architekturou: 36
výletů po jižních Čechách.
Nabídka tří knižních titulů
s možností zakoupení na obou
městských knihovnách
Sezimovo Ústí: Zánik ● vznik
● Urbanistické proměny
Sezimovo Ústí za přispění firmy
Kovosvit MAS, a.s. vydalo v roce
2006 publikaci o Sezimově Ústí.
Její autoři jsou Otakar Jankovec
a Eva Žáčková. Publikace se dělí
na několik tematických částí základní údaje o městě, jeho pro-

měnách a urbanistickém vývoji.
Dále se autoři zabývají výstavbou Sezimova Ústí 2 a historií
strojírenského závodu Kovosvit
MAS. Text knihy doprovázejí
historické i současné fotografie,
mapy a výkresy. Cena 150,- Kč
(původně 348,-Kč).
Sezimovo Ústí – město, které se
zrodilo dvakrát
Dárková publikace je vydavatelský počin z nakladatelství Růže,
které tuto publikaci vydalo pro
město Sezimovo Ústí v roce 2009
za podpory Jihočeského kraje.
Cena 200,- Kč.
Jihočeská lidová architektura Petr Luniaczek
V dubnu 2009 vyšla nová kniha
českobudějovického amatérského fotografa, turisty a publicisty
Mgr. Petra Luniaczka s názvem
„Putování za jihočeskou lidovou architekturou“. V brožované
publikaci formátu A5 s laminátovou barevnou obálkou je na
128 stranách podrobně popsáno
36 výletů za tímto fenoménem,
který proslavil jižní Čechy i za
jejich hranicemi, a to ve všech
sedmi bývalých okresech dnešního Jihočeského kraje. Dále v
ní je 70 barevných fotografií na
32 stranách příloh na křídovém
papíru, plus 10 barevných fotografií na obálce a též 50 černobílých fotografií přímo v textu.
Cena 120,- Kč.

Plán akcí na červen 2010 v Plané nad Lužnicí
Kultura
2.6. Podvečer nejen pro seniory u Maxima od 16 hodin,
k tanci i poslechu hraje JO-LIBAND, Pepa Lidral, Alča a Danka.
2.6. Den otců – hravé odpoledne pro všechny tatínky a jejich děti – od
17 hodin u sauny, pořádá Jitka Břečková z MC Kopretina.

kého Čochtana, „Vodnickou pohádkou“ v podání místních ochotníků,
dětským rájem, skupinami „A proč ne“ a „Midiband“ a mnoha dalšími
překvapeními.

26.6. Dětské rybářské závody, pořádá Místní organizace
rybářského svazu v Plané nad Lužnicí.

Na konci měsíce června proběhne „Pasování prvňáčků na

6.6. Pouť v Plané nad Lužnicí.

čtenáře“, pořádá knihovna v Plané nad Lužnicí.

7.6. V 17 hodin – vernisáž výstavy žáků Teodora Buzu
– „Žeň skupiny žen a čtyř mužů“.

Výstavy

19.6. „Vodnický den aneb Planá sobě“ – již tradiční den

„Žeň skupiny žen a čtyř mužů“ – výstava žáků Teodora Buzu – vernisáž 7. 6. v 17 hodin.

všech dobrovolníků v Plané – tentokrát s návštěvou sezimovoústecNovinky ze Sezimova Ústí
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Galerie G2

Plánujeme

parketě“ – černobílá fotografie.

17. 7. Country festival “Plánské léto“.

Od 2. dubna do 14. července – Stanislav Klváček „Co se děje na

Městská knihovna Planá nad Lužnicí
Výstava „Bornoviny aneb Mach, Šebestová a utržené sluchátko“ – výstava dětských ilustrací k připomenutí 80. výročí narození Adolfa Borna –
ve spolupráci se žáky 3. tříd.
Galerie u Rudolfa
Stálá výstava autorů spolupracujících s touto galerií.

Tradiční „Setkání seniorů s místními rybáři u rybníka“ s občerstvením
a hudbou.
„Slavné vily Jihočeského kraje“ - výstava v obřadní síni v červenci
a srpnu (z místních slavných vil jsou zastoupeny „Lamačova, Beladova
a Hnojnova“).
Koncert trubačů na lesnice a borlice frekventantů Letní trubačské školy v Chlumu u Třeboně pod vedením Šárky Kvičínské.

Poděkování
Sledoval jsem pozorně přípravy a vystoupení dětí ke Dni maminek, které proběhlo dne 13. 5.
v sále Spektrum a napadlo mne
použít přirovnání z jedné knihy,
ve které Marie Fischerová píše:
,,Stačí jen přimhouřit na chvíli
oči a propadnete se do minulosti.
Na kolenou máte knihu s velkými hůlkovými písmeny a říkáte

si nahlas, EMA MÁ MÁMU,
MÁMA MÁ EMU a převracíte
stránky dopředu, před očima se
vám míhají obrázky, písmenka,
obrázky.“
Na první stránce té knihy je
vytištěno slovo Slabikář.
A když pozvednete oči o malinko výš, vidíte před sebou maminku. A pak je zvednete ještě

výše a z jeviště se ozývá poděkování dětí našim maminkám:
,,Maminky, děkujeme!“
Chtěl bych touto cestou poděkovat dětem a pedagogům 1.
ZŠ v Sezimově Ústí za dárek,
který pro naše maminky připravili. Dárek, to je vlastně osobní
poselství, které říká mám tě rád,
a který jistě udělal radost nejen

obdarovaným, ale i těm, kteří ho
dávali. Poděkování samozřejmě
patří i paní Hlubinkové, která
mimochodem oslaví příští rok
krásných 20 let činnosti kroužku
sborového zpěvu.
Vám všem děkuji za krásný zážitek.
Vrkoč Karel

Pozvánka na červen
Vodnický den

Dobové slavnosti

Jestli si myslíte, že vodníci nejsou, tak tady vám říkám, že jsou,
a jací! Tak třeba u nás v Sezimově Ústí na Kozském potoce u Kozího
hrádku. Každoročně tu můžeme potkat sezimáckého Čochtana.
Vodníci jsou samotáři, ale jednou za čas se sjedou z celé oblasti
a mají okresní konferenci.
Z našeho okresu se sjíždí tentokrát do Plané nad Lužnicí. 19. 6.
od 14.00 hodin se právě zde koná VODNICKÝ DEN. Pořad plný
pohádek, soutěží, her a hezké muziky pro děti i dospěláky pro vás
připravila Planá nad Lužnicí za přispění Sezimova Ústí.

Historická vystoupení, posezení s přáteli, divadélka, řemeslné dílny, dobré jídlo a pití. To vše se odehraje 3. 7. od 14.00 hodin na XII.
ročníku dobových slavností na Kozím hrádku, které pro vás připravilo
městské středisko kultury a sportu v rámci programu za historickými
tradicemi.
Uvidíte zde šermířské souboje, praporečníky, dobové tance, divadelní scény, ohňovou show a samozřejmě je připraven program pro
naše nejmenší.

Hrátky na hrádku

Psal se rok 2008. Městské středisko kultury a sportu společně
s muzikantem Lukášem Herčíkem iniciuje setkání folkových kapel
pod názvem SVÍTÁNÍ. Nikdo z nás tehdy netušil, že zakládáme neopakovatelnou tradici společných folkových koncertů, které se postupně rozrůstají i o účast mimooblastních folkových kapel jihočeského
regionu. Třetí ročník folkového festivalu Svítání se uskuteční 4. 7. od
15.00 hodin na Kozím hrádku.
za Měxus Vrkoč Karel

Na nedělní odpoledne 20. 6. od 14.00 hodin jsme pro vás připravili zábavné odpoledne na Kozím hrádku. Děti se zde hravou formou zapojí do připravených vystoupení, zazpívají si písničky, zatančí
si, a protože jsme tentokrát přizvali ke spolupráci občanské sdružení
Ochrana fauna z Votic, dozví se také mnoho zajímavostí. Samozřejmě
nebudou chybět ani pohádky.
Pořad je určen pro děti a celé rodiny.

Festival folkových kapel

Reklamní servis
Helsinská 2760, Tábor

Palackého 354
390 01 Tábor
tel.: 381 253 826
mob.: 607 886 405

www.mashina.cz
Novinky ze Sezimova Ústí
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PROGRAM LETNÍ KINO - ČERVEN
Pátek 4. června od 21.30 hodin - Komedie

Sobota 19. června od 21.30 hodin - Dokument

Nor., do 15 let nepřístupný, titulky, 103 minut
Ulrik se právě vrátil z basy. Moc toho nenamluví, nic ho netrápí, nic
moc od okolí nevyžaduje. Chce jen v rámci možností vést spořádaný
rodinný život. Není to ale jednoduché. Jediní, kdo Ulrika bez debat
vítají, jsou jeho staří přátelé, gangsteři lokálního charakteru...
Režie: Hans Petter Moland • Hrají: S. Skarsgard, B. Floberg
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Aerofilms

ČR, přístupný‚ 108 minut
Před šesti let nalákali stovky lidí na neexistující hypermarket
a natočili provokativní dokument Český sen, který vzbudil velké ohlasy a získal řadu ocenění po celém světě. Nyní přicházejí s
výbušnou dokumentární komedií o americkém radaru v Čechách.
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Bezva chlap (A Somawhat Gentle Man)

Sobota 5. června od 21.30 hodin - Sci-fi thriller

Český mír

Neděle 20. června od 21.30 hodin - Komedie

Babylon A. D. (Babylon A. D.)

USA, do 12 let nevhodný, titulky, 97 minut
Šéf ruské mafie, který má pod kontrolou celou východní Evropu, vydává riskantní rozkaz: eskortovat nebezpečnou ženu z Ruska do New
Yorku. Ta se však během cesty chová podezřele. Jak je možné, že
dívka dokáže řídit starou ruskou ponorku, umí plynně 19 jazyků a zná
věci, které se nikdy neučila?
Režie: Mathieu Kassovitz • Hrají: V. Diesel, G. Depardieu
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Intersonic

I love you Phillip Morris (I love You Phillip Morris)
USA, do 15 let nepřístupný, titulky, 102 minut
Šťastně ženatý muž se dostane do problémů a odpykává si trest ve
vězení. Zde se setká s Phillipem Morrisem, do kterého se bezhlavě
zamiluje... Inspirováno skutečnou událostí. Skutečný Steven Jay Russel se proslavil mnoha bizarními útěky z vězení, které realizoval vždy
v pátek 13. Bylo mu naměřeno IQ 169.
Režie: Glenn Ficarra, John Requa • Hrají: J. Carrey, E. McGregor
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bioscop

Neděle 6. června od 21.30 hodin - Romantický

Pátek 25. června od 21.30 hodin - Komedie

USA, přístupný, titulky, 113 minut
Romantický film o rebelujícím mladíkovi, jenž se zamiluje do mladé
dívky. Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou způsobenou
tragédií v obou rodinách.
Režie: Allen Coulter • Hrají: R. Pattinson, E. de Ravin
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood

USA, do 12 let nevhodný, titulky, 100 minut
Čtyři kamarádi ze studií, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a ideály mládí. Netuší, že se jim
přání splní a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém
večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich „současný“ život začíná podruhé…
Režie: Steve Pink • Hrají: J. Cusack, C. Robinson
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Palace Pictures

Nezapomeň na mě (Remember Me)

Pátek 11. června od 21.30 hodin - Drama

Škola života (An Education)
VB, do 12 let nevhodný‚ titulky, 101 minut
Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá studentka ochutnává počátky ženství, sní o výjimečných zážitcích a životě zahaleném do cigaretového dýmu „gauloisek“. Vítejte v poválečném, předbeatlovském Londýně. Maloměšťácký život se jí ale
zásadně změní, když potká charismatického, světáckého třicátníka...
Režie: Lone Scherfig • Hrají: C. Mulligan, P. Sarsgaard
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm
Sobota 12. června od 21.30 hodin - Drama

Mamas & Papas

ČR, do 12 let nevhodný, 110 minut
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky
chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.
Režie: Alice Nellis • Hrají: Z. Bydžovská, P. Franěk
Vstupné: 80 Kč • Uvádí: Falcon

Neděle 13. června od 21.30 hodin - Akční komedie

Exmanželka za odměnu (The Bounty Hunter)

USA, přístupný, titulky, 110 minut
Lovec odměn dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou
bývalou manželku, reportérku. Oba bývalí partneři stupňují finty, kterými
se jeden druhého snaží obelstít – do chvíle, než zjistí, že jim jde oběma
o život. Pokud chtějí přežít, budou muset překonat nástrahy společně....
Režie: Andy Tennant • Hrají: J. Aniston, G. Butler
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Pátek 18. června od 21.30 hodin - Rodinný

Alenka v říši divů (Alice in Wonderland)

USA, přístupný, dabing, 108 minut
Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který nezapomene. Když ji
na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku bohatý, ale přihlouplý nápadník, uteče pryč. Cestou pocítí zvláštní nutkání následovat Bílého králíka, spadne do jeho nory a dobrodružství může začít...
Režie: Tim Burton • Hrají: J. Depp, M. Wasikowska
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Novinky ze Sezimova Ústí

To byl zítra flám (Hot Tub Time Machine)

Sobota 26. června od 21.30 hodin - Komedie

Muži, co zírají na kozy (The Men Who Stare at Goats)
VB, do 12 let nevhodný, titulky, 94 minut
Reportér Bob se snaží zapomenout na rozpadlé manželství a hledá
velký námět pro svůj příští článek. Potkává agenta speciální jednotky
Cassadyho, který mu odhalí existenci tajné vojenské jednotky, jejímž
cílem je změnit válku tak, jak ji známe. Zakladatel této jednotky zmizel a Bob se přidává k pátrací misi, kterou vede Cassady...
Režie: Grant Heslov • Hrají: G. Clooney, E. McGregor
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: SPI
Neděle 27. června od 21.30 hodin - Dobrodružný

Souboj Titánů (Clash Of The Titans)

USA, do 12 let nevhodné, titulky, 106 minut
Boj o moc staví muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi
bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný člověkem – se spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává
na nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů. Musí se utkat
s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami...
Režie: Louis Leterrier • Hrají: S. Worthington, R. Fiennes
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Warner Bros

Na červenec připravujeme:

Užívej si, co to jde; Kung Fu Kyborg; Všichni jsou v pohodě; Kuki se
vrací; Zelená zóna; Sex ve městě 2; Jak vycvičit draka; Robin Hood;
Moon; Princ z Persie; Cesta; Iron Man 2; Beastie Boys, 50 kamer a 40
tisíc očí; Kouzelná chůva; Doktor od jezera hrochů ...a další

Školní představení (Spektrum): Alvin a Chipmunkové 2 (1. 6.)
Zájemci o pravidelné zasílání programu (týdenní
+ měsíční) elektronickou poštou mohou svůj požadavek zaslat na adresu m.gargula@sezimovo-usti.cz

strana 11

05/2010

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - ČERVEN
ÚTERÝ 1.6. od 9.00 do 11.00, školní hřiště při 2. ZŠ

Školní představení:

DĚTSKÝ DEN

Zábavné dopoledne pro děti. Akce kulturně historické komise a Měxus ve spolupráci se školskými zařízeními města.

ÚTERÝ 15. 6. od 10.00 hodin, sál SPEKTRUM

VODNICKÁ POHÁDKA

Autorská pohádka v podání divadélka Čekánek při ZŠ Čekanice.

PŘIPRAVUJEME:

ÚTERÝ 1.6. od 16.30, sál SPEKTRUM

KRÁLOVSKÉ REGGAE

Pohádkový muzikál na motivy pohádky ,,O princezně, která ráčkovala“ v podání dětí 1. ZŠ Sezimovo Ústí. Pořad ke Dni dětí. Vstup
zdarma

SOBOTA 19. 6. od 14.00 hodin, sportovní centrum Planá nad
Lužnicí

VODNICKÝ DEN

Odpoledne plné her, pohádek pro děti a hezké muziky.
Pořádá město Planá nad Lužnicí ve spolupráci s Měxus Sez. Ústí.
Vstup zdarma

SOBOTA 3. 7. od 14.00 do 23.00 hodin, Kozí hrádek

DOBOVÉ SLAVNOSTI

NEDĚLE 4. 7 od 15.00 do 23.00 hodin, Kozí hrádek

SVÍTÁNÍ - festival folkových kapel.

Výstavy:

Knihovna S.Ústí I - Krásy české země na pohlednicích – Jaroslav
Benedik (červen až září)
Pamětní síň I., II. a III. odboje v Sezimově Ústí
Základní škola Školní nám. 628, Sezimovo Ústí II, otevřeno úterý od
10-18 hod. http://www.odboj.unas.cz/

NEDĚLE 20.6. od 14.00 hodin, Kozí hrádek

Pronájmy
17. 6. COP
20. 6. HŠ Yamaha - závěrečný koncert
24. 6. ZŠ Helsinská - školní akademie

HRÁTKY NA HRÁDKU

Zábavný pořad plný písniček, her a soutěží pro malé i velké.
Účinkuje: Divadélko MÚZIKA, Divadélko na schůdkách, Pepa
Lidral, Ochrana fauny ČR. Vstupné: 40,-Kč

Divadélko Múzika hraje Gogola
Současně s Čapkovou „Doktorskou pohádkou“, která zaznamenala značný úspěch v minulé
sezóně a hraje se dosud, uvádí sezimoústecké Divadélko Múzika
komedii N.V.Gogola „Ženitba“.
Mistrný překlad Leoše Suchařípy
pro mladé herce scénicky upravil vedoucí souboru a režisér M.
Smetana a komedii nazval „Ožeň
se, Ivane!“. Všeobecně se očekávalo, jak si s rozsáhlejší divadelní hrou všichni poradí. Po řadě
úspěšných pohádek a poetických
pořadů to podle účinkujících je
pořádná „kláda“, jak se v divadelní mluvě říká.

Novinky ze Sezimova Ústí

Premiéra byla již 25. února a
dopadla nad očekávání dobře. Téměř stovka převážně dospělých
diváků přijala tento počin studentského kolektivu se značným
ohlasem a nadšené poděkování
souboru od ředitele městského
střediska kultury a sportu Mgr.
Doležala to pak potvrdilo. Avšak
na další představení se bohužel
čekalo velmi dlouho.
Jako první přijala nabídku
Střední průmyslová škola v Táboře, a tak Múzika v pátek 9. dubna
zajela do Tábora a v trochu menším sále, než je Spektrum v Sezimově Ústí, předvedla svého „Go-

gola“ studentům průmyslovky ve
dvou představeních. Nezklamala
a zklamáni nebyli ani diváci.
Další školní představení se
uskutečnilo 28. dubna pro Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí, neboť naprostá většina
herců komedie na této škole studuje. Napjaté očekávání bylo na
obou stranách. V hledišti čekali
mladí diváci na to, co jim jejich
spolužáci předvedou, a za oponou
s patřičnou trémou zase čekali
mladí herci, jak jejich výkony
spolužáci přijmou. Když se ozval
první smích a správná reakce obecenstva, z herců spadla tréma
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a diváci se od začátku bavili.
Před účastí na přehlídce
v Havlíčkově Brodě, kde je soubor 7. května, to byla výborná
generálka, i když režisér tam
samozřejmě nějaké ty chybičky
našel. Avšak usoudil, že se Múzika nemusí bát nabídnout svou
komedii „Ožeň se, Ivane!“ dalším středním školám i dospělému
obecenstvu, a to nejen v Sezimově Ústí a v Táboře. Otázkou však
je, jak dlouho zase bude na své
další představení čekat.
Mgr. Miloš Smetana
vedoucí Múziky
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