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Stavební činnost v našem městě v roce 2010
V souvislosti s programem
ministerstva životního prostředí,
který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových
domech, zaznamenává stavební
úřad v Sezimově Ústí již několik žádostí o stavební povolení.
Jedná se především o společenství vlastníků bytových jednotek,
která žádají o celkové zateplení
vnějších stěn, střešních konstrukcí a výměnu oken. Stavební
úřad vydal již stavební povolení
na bytové domy č.p. 662 a č.p.
642 v Dukelské ulici a na bytový
dům č.p. 629 v Nerudově ulici a
jsou vyřizovány žádosti na bytové domy č.p. 618 a č.p. 1167
v Lipové ulici. Pro další zájemce z řad společenství vlastníků
bytových jednotek a bytových
družstev uvádíme, že o dotaci je
možno žádat na krajských pracovištích Státního fondu životního
prostředí, kde žádosti o podporu podávají právnické osoby a
fyzické podnikající osoby (podnikatelé, bytová družstva apod.).
Fyzické osoby
nepodnikající
(majitelé rodinných domů apod.)
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si na krajských pracovištích pouze
nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti
A (zateplení) a B (pasivní domy).
Fyzické osoby nepodnikající
pak podávají žádosti o podporu
z programu „Zelená úsporám“ na
pobočkách pověřených bank.
K žádosti o stavební povolení
na zateplení bytového domu předkládá stavebník projekt vypracovaný autorizovanou osobou.
Součástí projektu je i energetické zhodnocení stavby, statický
posudek a požárně bezpečnostní
řešení stavby a závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jčk, územní pracoviště Tábor.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem
životního prostředí, zemědělství
a lesnictví je třeba posoudit,
zda ve větracích otvorech atik
a jiných otvorech panelových i
zděných bytových domů nehnízdí rorýs obecný, který je chráněný zákonem o ochraně přírody a
krajiny č.114/1992 Sb. Pokud se
toto zjistí, vydá krajský úřad rozhodnutí, ve kterém stanoví podmínky pro ochranu tohoto živo-

čicha. Při zjištění hnízdění jiného
druhu ptactva je nutno předložit
stanovisko MěÚ Tábor, odboru
životního prostředí.
V případě, že se na fasádě objektu bytového nebo rodinného
domu nachází venkovní vedení
ve vlastnictví BKS Capital Partners a.s., doloží stavebník vyjádření této firmy ke stavbě spolu se
smlouvou o případném přeložení
veřejné komunikační sítě. Toto
platí i v případě, že se na objektu
nachází kabelové vedení jiných
vlastníků.
Stavební úřad upozorňuje
investory, aby při zateplování
bytových domů (případně provádění i jiných stavebních úprav),
kde dochází při manipulaci se
stavebním materiálem k přejíždění chodníků, cyklistických stezek, zeleně atd. byly dodržovány
podmínky uváděné stavebním
úřadem ve stavebním povolení
(limit nápravového tlaku automobilů max. 6 t, používání
přejezdových můstků).
Další výstavba pokračuje i
v lokalitě na „Nechybě“, kde bylo
již uvedeno do užívání 39 rodin-
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ných domů a další se průběžně
povolují. Schválený nový územní plán města rozšířil území určené k výstavbě rodinných domů
východním směrem a předmětná plocha má kapacitu cca 180
rodinných domů. Předpokladem
k pokračování výstavby je dle
územního plánu vyčerpaní 70%
zastavěnosti v 1. etapě výstavby,
zpracování urbanistické studie a
vybudování základní technické
vybavenosti.
Nově zahájenou stavbou je
i tenisová hala a dva venkovní
tenisové kurty v lokalitě bývalého koupaliště. Jedná se o 2. etapu
výstavby odpočinkové zóny (1.
etapa již dokončené softballové
hřiště) a investorem stavby je
pan Ing. Petr Cícha. Tenisová
hala bude dvoukurtová a zázemí
haly bude tvořit dvoupodlažní
stavba. V 1. nadzemním podlaží
je situován denní bar se zázemím,
šatny, sprchy a WC pro sportovce
a v 2. nadzemním podlaží budou
místnosti pro trenéry, WC, denní místnost pro rodiče s dětmi,
kancelář správce a prostor pro
Pokračování na str. 2
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sportovní vyžití (stolní tenis,
spinning). Součástí areálu jsou
i zpevněné přístupové plochy a
parkoviště.
Občané Sezimova Ústí, kteří
chodí na procházky nebo jezdí na
kolech směrem na Kozí hrádek
jistě zaregistrovali, že na katastrálním území Sezimova Ústí
byla zahájena výstavba části
dálnice D3 0307 A úsek Tábor –
Soběslav (km 79,13 – 95,42) dl.
16,3 km. Jedná se o zahájení přípravných prací, na většině trasy
byla sejmuta ornice a provedeno
smýcení mimoletní zeleně. Z hlediska přípravy stavby jsou až na
jeden případ projednány majetkoprávní záležitosti a jsou připraveny podklady pro vydání stavebního povolení na zbytek trasy
s předpokladem vydání srpen
2010. Na část objektů a hlavní
trasy jsou již stavební povolení
vydána a výstavba probíhá. Stavební povolení na trasu dálnice

vydává Ministerstvo dopravy
ČR, stavební úřad v Sezimově
Ústí povoluje pouze některé související objekty a přeložky sítí.
Na financování stavby výše uvedeného úseku bylo v roce 2010
uvolněno cca 150 mil. Kč a celkové upravené náklady jsou 982
mil. Kč. Dokončení úseku dálnice
D3 0307 A Tábor – Soběslav se
předpokládá dle informací z jednání představenstva Sdružení pro
výstavbu D3 a R4 v roce 2012 –
2013.
Optické propojení Tábor –
Sezimovo Ústí, kde investorem
je firma BKS Capital Partners
a.s. je další stavbou připravovanou na území města. Trasa
kabelu optického propojení začíná napojením na již vybudovaný úsek v k.ú. Měšice u Tábora
a pokračuje směrem k letišti a
následně odbočuje do Sezimova
Ústí, kde prochází nezpevněnou
cestou po městských pozemcích

mezi chatami zahrádkářské kolonie č. 9 až ke Kozskému potoku,
který přejde v nové chráničce
a bude pokračovat ve svahu
směrem ke garážím. V městské
zástavbě bude pokračovat ulicemi Ke Hvězdárně (v zeleném
pásu), Svépomoc (v chodníku)
a K Hájence (v zeleném pásu ) až
do technologického centra firmy
BKS Capital Partners v domě
č.p. 662. Křížení s chodníky a
komunikacemi bude řešeno protlaky. Účelem této investice je
dle zástupců firmy nabídnout
občanům Sezimova Ústí stejné
možnosti jako má město Tábor
(vysokofrekvenční internet, digitální televize , IP Telefonie aj.).
Městské zástavby se dotýká i
obnova vodovodního řadu DN 400
(pitná voda) v lokalitě Nechyba,
kterou zajišťuje VaK Jižní Čechy
a.s. pro investora Jihočeský vodárenský svaz. Tato oprava již byla
realizována z části bezvýkopo-

vou technologií tzn. zatažením
nového plastového potrubí do
stávajícího azbestového DN 400.
Část trasy za garážemi na poz.
p. č.195/10,196/85,196/100 a
195/66 v délce 358,72 m bude
provedena výměnou azbestového
potrubí DN 400 ve stejné trase
za plastové potrubí PE 100 RC
v otevřeném výkopu. V průběhu
stavebních prací bude zajištěn
provizorní příjezd ke garážím
z ulice Svépomoc.
V ulici Rudé armády je před
dokončením rekonstrukce kanalizačního sběrače, kterou provádí
firma Hochtief CZ a.s. Termín
dokončení stavby je stanoven na
30.6.2010.
V tomto článku jsou uvedeny
pouze stavby většího rozsahu,
které jsou již v současné době
realizovány. O připravovaných
akcích bude podána informace
v dalších vydáních Novinek.
M. Píbil
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V měsíci červenci
a srpnu Novinky
nevyjdou.
Další číslo Novinek
září 2010/07 vyjde
v září.
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Cyklo novinky v Sezimově Ústí
Dne 12. května 2010 bylo na
MěÚ v Sezimově Ústí jednání za
účasti starosty města p. Samce, p.
Beránka a Ing. Zenkla z dopravně
-inženýrské a projektové kanceláře ZESA, která zhotovila generel
cyklistické dopravy aglomerace
Tábor - Sezimovo Ústí - Planá
nad Lužnicí. Tímto jednáním byly
navázány částečně zpřetrhané
kontakty datující se z dubna 2009,
kdy se naposledy sešla smíšená
komise vytvořená zástupci všech
tří měst a projekční kanceláře.
Na jednání dne 12.5.2010

Telefony
měst. úřadu

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
• Bc. 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
• Jana Komárková, 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
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bylo dohodnuto, že výše jmenovaná projektová kancelář dodá
dvě vyhotovení generelu cyklistické dopravy aglomerace Tá-SÚPl.n.L. společně s propočtem výše
nákladů spojených s vybudováním jednotlivých větví cyklostezek. Na základě těchto propočtů
bude rozhodnuto, jak se bude dále
vyvíjet rozvoj cyklistické dopravy
v Sezimově Ústí.
Současně se v komisi dopravy
MěÚ Sez. Ústí projednávala
možnost jízdy cyklistů v protisměru Švermovou ulicí v Sezi-

mově Ústí 2. Byl dán návrh, aby
vozidla parkující po pravé straně
ve směru jízdy mohla částečně
parkovat podélně na přilehlém
chodníku. Tím by se na protější
straně vozovky vytvořil prostor
pro vyznačení cca 1 metrového
pásu, který by byl oddělen od
ostatního provozu vodorovným
dopravním značením. Po tomto
cyklopruhu by cyklisté mohli
v protisměru použít vozovku ve
směru od hodin k moštárně.
Celou záležitostí se zabývala
rada města, která rozhodla, aby

všichni občané ve Švermově ulici byli osloveni dotazníkem, ve
kterém se mohou vyjádřit k návrhu jízdy cyklistů v protisměru
v jejich ulici. Podle výsledku
tohoto dotazníku, který bude
vyhodnocen, bude dále jednáno
v orgánech města a i s orgány státní správy, které mají v kompetenci dopravní problematiku řešit.
O výsledcích budeme naše
čtenáře dále informovat.
J. Beránek,
referent dopravy MěÚ

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. 5. až 29. 5. 2010
se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V Sezimově Ústí přišlo k volebním urnám v 8 volebních okrscích 4290 voličů z 6068
oprávněných voličů, tedy 70,70%,
což je významně nadprůměrná
účast. Platnými hlasy, jichž bylo
4266, rozhodli voliči v Sezimově
Ústí takto:

Do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
nakonec probojovalo prvních pět
z výše uvedených stran, přičemž
z kandidátů kandidujících v Jihočeském kraji jde o 4 poslance za
ODS, 3 za ČSSD, 3 za TOP 09, 2
za KSČM a 1 za VV. Z osobností
pohybujících se v našem městě si
dovoluji jmenovat Ing. Františka
Dědiče za ODS, Ing. Jana Babora

1. Občanská demokratická strana
2. Česká strana sociálně demokratická
3. TOP 09
4. Věci veřejné
5. Komunistická strana Čech a Moravy
6. Strana práv občanů ZEMANOVCI
7. Suverenita – blok Jany Bobošíkové
8. Strana zelených
9. KDU-ČSL
10. Strana svobodných občanů
11. Dělnická strana sociální spravedlnosti
12. Volte Pravý Blok
13. Česká pirátská strana
14. OBČANÉ.CZ
15. – 16. Konzervativní strana
15. – 16. STOP
17. EVROPSKÝ STŘED

1017 hlasů,
985 hlasů,
785 hlasů,
457 hlasů,
403 hlasů,
166 hlasů,
140 hlasů,
83 hlasů,
77 hlasů,
43 hlasů,
34 hlasů,
29 hlasů,
25 hlasů,
11 hlasů,
4 hlasy,
4 hlasy,
3 hlasy,

tj. 23,83%
tj. 23,08%
tj. 18,40%
tj. 10,71%
tj. 9,44%
tj. 3,89%
tj. 3,28%
tj. 1,94 %
tj. 1,80%
tj. 1,00%
tj. 0,79%
tj. 0,67%
tj. 0,58%
tj. 0,25%
tj. 0,09%
tj. 0,09%
tj. 0,07%

za ČSSD a JUDr. Vlastu Parkanovou za TOP 09.
Občané Sezimova Ústí, stejně jako občané v celé ČR, hojně
využívali svého práva preferenčních hlasů (tzv. kroužkování).
Nejvíce preferenčních hlasů od
voličů v Sezimově Ústí získal nynější starosta Sezimova Ústí pan
Pavel Samec, a to 191 preferenčních hlasů. Následují Jan Babor
z ČSSD se 110 preferenčními hlasy, Vítězslav Jandák (ČSSD) 104
hlasů, Simona Žirovnická (ODS)
101 hlasů, František Dědič (ODS)
88 hlasů, Jindřich Bláha (ODS) 85
hlasů, Hana Hojsáková (TOP 09)
84 hlasů, Zdeněk Bezecný (TOP
09) 80 hlasů, dále např. Vlasta
Parkanová (TOP 09) 68 hlasů.
Děkuji voličům za jejich
účast, členům okrskových volebních komisí za jejich práci a těším
se na shledání u voleb do zastupitelstva města Sezimovo Ústí a
Senátu Parlamentu ČR již v říjnu
tohoto roku.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
tajemník MěÚ

www.mashina.cz

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

Grafika & Tisk
Fotostudio
Web design
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Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty
V poslední době se množí
spory, jejichž účastníci mají
rozdílné pohledy na to, zda přes
cizí pozemek existuje právo cesty, popř. jízdy, osoby odlišné od
vlastníka tohoto pozemku. Tyto
spory se odehrávají zejména
v tzv. baťovské kolonii, kde často
není možno zajistit jinak vstup do
domu než přes pozemek souseda,
popř. také kolem řeky Lužnice.
Obecně platí, že vlastnické
právo je jako jedno ze základních
lidských práv chráněno článkem
11 Listiny základních práv a
svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky
a že na úctě k lidským právům
je dle Ústavy České republiky
založena Česká republika jako
svobodný a demokratický stát.
Jak dodává Listina základních
práv a svobod České republiky,
vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu, a to
na základě zákona a za náhradu.
K omezení vlastnického práva
vlastníka pozemku, jako práva
neomezeného právního panství
nad věcí, může tedy dojít jen na
základě zákona nebo z vlastní
vůle vlastníka.
Jedním z nejvýznamnějších
případů omezení vlastnického
práva k nemovité věci je existence věcného břemene. Věcné břemeno omezuje vlastníka
nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco
trpět, něčeho se zdržet, nebo
něco konat. Práva odpovídající
věcným břemenům jsou spojena
buď s vlastnictvím určité nemovitosti, kde oprávněným je vždy
vlastník této nemovitosti (tato
práva přecházejí vždy s vlastnic-

tvím věci na nabyvatele – např.
přecházení nebo přejíždění přes
cizí pozemek, čerpání vody na
cizím pozemku apod.), nebo patří
určité osobě, kdy smrtí této osoby věcné břemeno zaniká (např.
právo doživotního užívání určité
místnosti).
Věcná břemena vznikají
písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s výsledky
řízení o dědictví, schválenou
dohodou dědiců, rozhodnutím
příslušného orgánu (např. soudu
při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, stavebního úřadu, pozemkového úřadu),
ze zákona (stavební zákon, elektrizační zákon, zákon o vodách,
plynárenský zákon atd.) nebo
vydržením.
Stávající česká právní úprava umožňuje věcné břemeno
vydržet (§ 151o odst. 1 občanského zákoníku). K nabytí práva
odpovídajícího věcnému břemeni
je ovšem nutný vklad do katastru
nemovitostí. Jedním ze základních předpokladů vydržení práva
odpovídajícího věcnému břemeni
práva cesty je, že ten, kdo je má,
je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu toto právo patří a vykonává je (on nebo
jeho právní předchůdce) po dobu
deseti let. Dobrá víra držitele se
musí vztahovat i k okolnostem, za
nichž věcné právo mohlo vzniknout. Skutečnost, že se někdo
chová způsobem, který naplňuje
možný obsah práva odpovídajícího věcnému břemeni (např. přechází přes cizí pozemek), ještě
neznamená, že je držitelem věcného práva. Držitelem, který je
se zřetelem ke všem okolnostem
v dobré víře, bude zpravidla ten,

kdo vykonává právo na základě
neplatného právního titulu, přičemž ani při zachování obvyklé
opatrnosti o důvodech neplatnosti neví a nemusí vědět. O takovou
držbu práva odpovídajícího věcnému břemeni se může jednat i
tehdy, kdy tu právní titul vůbec
není, ale držitel práva je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré
víře, že tu takový titul je. Nabyvatelovo přesvědčení o tom, že
mu právo odpovídající věcnému břemeni náleží, že nejednal
bezprávně, musí být podloženo
důvodem opravňujícím k takovému přesvědčení, tedy okolnostmi svědčícími o poctivosti jeho
nabytí. Kdo užívá cizí pozemek
v domnění, že jde o veřejnou cestu, není v oprávněné držbě práva
odpovídajícího věcnému břemeni.
Obdobně užíváním veřejného
pozemku ve státním nebo obecním vlastnictví nevznikají jeho
tehdejším uživatelům nějaká práva vůči těm, kteří původně státní
majetek řádně nabudou do svého soukromého vlastnictví. To
by totiž znamenalo, že když stát
nebo obec prodá soukromé osobě pozemek, který před tím plnil
funkci cesty nebo hřiště, budou
se ti, kdož dříve tento pozemek
užívali, budoucímu soukromému
majiteli na tomto pozemku dál
procházet nebo si na něm hrát
odbíjenou s odkazem na vydržení
práva odpovídajícího věcnému
břemeni.
Dalším institutem, kterého
lze v těchto případech využít, je
právo nezbytné cesty. Občanský
zákoník umožňuje soudu, aby
na návrh vlastníka stavby zřídil v jeho prospěch věcné břemeno práva cesty přes přilehlý

pozemek, není-li vlastník stavby
současně vlastníkem přilehlého
pozemku a přístup vlastníka ke
stavbě nelze zajistit jinak.
Splnění druhé podmínky, tj.
že přístup vlastníka ke stavbě
nelze zajistit jinak, nepřipadá v
úvahu tehdy, jestliže právo procházet přes přilehlý pozemek
vyplývá z jiného právního důvodu (např. z nájemní smlouvy).
Pokud má tedy vlastník stavby
možnost zřídit přístup ke stavbě,
aniž by omezil vlastníka přilehlého pozemku (může např. využít
jiné pozemky ve svém vlastnictví
nebo pozemky veřejné), nelze
soudním rozhodnutím věcné břemeno spočívající v právu cesty
zřídit. Podmínka nemožnosti
zajistit přístup vlastníka ke stavbě
jinak není splněna ani tehdy, jestliže vlastník přilehlého pozemku
nabízí vlastníkovi stavby, že mu
část pozemku prodá, pronajme
anebo smluvně zřídí věcné břemeno, to vše za tržní cenu v místě obvyklou. Při posuzování, zda
přístup vlastníka ke stavbě lze, či
nelze zajistit jinak, nehraje roli
také skutečnost, že by případný
přístup zřízený přes cizí pozemek
na základě práva odpovídajícího
věcnému břemeni byl pro vlastníka stavby pohodlnější, výhodnější nebo méně nákladný.
Věcné břemeno práva cesty je
zřizováno rozhodnutím soudu a
za náhradu. Soud přihlíží k tomu,
aby vlastníka zatížené nemovitosti omezovalo jen v nezbytně
nutné míře.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek,
tajemník MěÚ

Stříbrný klíček 2010
V úterý 15.6.2010 se v obřadní síni Městského úřadu v Sezimově Ústí uskutečnilo 11. slavnostní předání Stříbrného kličku,
ceny starosty města Sezimova
Ústí, která je určena pro deset
nejlepších žáků sezimoústeckých
škol. Hodnotila se reprezentace školy a města ve školních i
mimoškolních aktivitách.

V kategorii 1. – 5. tříd
byli oceněni tito žáci:
Ze Základní školy 9. května 489
Natálie Drastichová
Je žákyní 5. A. Natálka doposud pravidelně reprezentovala
školu i obec a dosahovala dobrých výsledků ve škole, sportu,
dopravní i zdravotní soutěži.

V letošním školním roce se
v soutěži družstev „Dopravní
soutěž cyklistů“ umístila se svými spolužáky na 1. místě v okrese
a společně tak postoupili do krajského kola. Úspěšní byli také
v oblastním kole soutěže „Hlídek
mladých zdravotníků“, které se
zúčastnili již podruhé, tentokrát
obsadili 3. místo. Natálka je rov-

něž sportovně nadaná a pravidelně patří k žákům, kteří úspěšně
soutěží v atletických závodech.
Anna Kratošková
Je žákyní 4 A. Anička je šikovná žákyně, prospívá se samými
jedničkami. Kromě školy navštěvuje spoustu zájmových kroužků
– mažoretky, dopravní výchova,
Pokračování na str. 5

Novinky ze Sezimova Ústí
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stepaerobik, vaření, sportovní
hry, fitball, trampolínky a skaut.
Je dlouholetou reprezentantkou
školy v gymnastických a lehkoatletických soutěžích, naposledy
její družstvo bylo těsně druhé
v atletickém čtyřboji. S mažoretkami často zahajuje kulturní akce
jak školy tak i ve městě, stejně tak
s aerobikem. Náhodný není ani
úspěch v dopravní soutěži, kde
patří trvale mezi opory družstva
a letos bude velkou nadějí školy i okresu v krajském kole. Její
sportovní vlohy se budou moci
projevit i příští rok v kroužku
trampolínek, kde bude pomáhat
s vedením tréninku. Anička má
velký úspěch též ve skautských
soutěžích. Zde se projevuje její
dobrý organizační talent a proto
pomáhá i s jejich pořádáním.
Je to prostě milá a šikovná dívka, která má šanci být i
v budoucnosti velmi úspěšná.
Ze Základní školy Školní
náměstí 628
Michaela  DVOŘÁKOVÁ
Je žákyní 5. třídy, malá postavou, velká svým všestranným
zaměřením.
Největšího úspěchu Míša
dosáhla v krajském přeboru
v kuželkách, kde nenašla ve své
kategorii přemožitele a v celorepublikové soutěži pak obsadila
krásné 3. místo.
Na školní olympiádě se svým
počtem medailí patřila i letos k nejlepším sportovcům 1. stupně.
Ve svém volném čase navštěvuje také kroužek mažoretek a velice
dobře reprezentuje naši školu.
Účastní se většiny školních
akcí a soutěží, jako například
pěveckých a recitačních a obvykle je vyhrává.
Bývá pravou rukou svých
učitelů díky své pracovitosti,
chytrosti, zodpovědnosti a veliké
spolehlivosti.

Novinky ze Sezimova Ústí

Patrik MALOVANÝ
Je žákem 5. třídy, sportovec
tělem i duší. Už od 1. třídy reprezentuje naši školu ve sportovní
gymnastice. Při školní olympiádě
2010 získal několik medailí, a
proto se i letos opět zařadil mezi
nejlepší sportovce 1. stupně.
Největšího sportovního úspěchu však dosáhl v dubnu tohoto roku, kdy společně se svými
spolužáky vyhrál okresní soutěž
v házené.
Je vidět, že sport Patrika
opravdu baví. Sympatické ale je,
že se nesoustředí pouze na svůj
výkon, ale vždy ochotně pomáhá
i při organizování různých sportovních soutěží. Nebojí se práce
a v tomto směru je na něj stoprocentní spolehnutí.
Ze Základní školy Švehlova 111
Markéta Kubecová
Je žákyní 5. ročníku. Je svědomitá, zvídavá, ve všech předmětech dosahuje výborných výsledků. Pracuje rychle a s přehledem.
Má dobré komunikační schopnosti. Je všestranná. Zajímá se o četbu, sport i přírodu. Jezdí na koni,
navštěvuje kroužek atletiky.
Účastní se pěveckých a recitačních soutěží, ve školním kole
matematické olympiády se umístila na 1. místě. Úspěšně složila
přijímací zkoušky a od příštího
školního roku bude studovat na
Gymnáziu Pierra de Coubertina
v Táboře.
Jana Svobodová
Je žákyní 5. ročníku. Je velmi
aktivní a snaživá, pracuje rychle
a s výbornými výsledky.
Má tvořivé myšlení a o učivu hlouběji přemýšlí. Žákyně
vyniká v hudebních a pěveckých
soutěžích. Hraje na flétnu a klavír. V okresních soutěžích získala
1. místo ve hře na oba nástroje.
Účastní se i sportovních a recitačních soutěží, kde se umisťuje

na předních místech. Ve školním
kole z českého jazyka se umístila
na 1. místě. Od září bude studovat na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře.
V kategorii 6. – 9. tříd
byli oceněni tito žáci:
Ze Základní školy 9. května 489
Radek Pěchota
Je žákem 9.A. V průběhu školní docházky opakovaně reprezentoval školu ve sportovních
soutěžích a to zejména v atletice.
Největších úspěchů však dosáhl
především v klasickém tanci, kdy
se svou partnerkou mnohokrát
vystupoval na veřejnosti. Svým
uměleckým projevem obohacovali různé školní akce jako je
učitelský ples nebo akademie.
V klasickém tanci dosáhl mnohých úspěchů, z nichž největším
oceněním bylo pětinásobné umístění a získání titulu „Mistr jižních
Čech v klasických tancích“.
Andrea Vysocká
Je žákyní 9. A. Během školní docházky úspěšně reprezentovala školu v několika disciplínách. V atletice obsadila 1.
místo v okrese Tábor ve skoku
vysokém. Výborných výsledků dosáhla i v gymnastice, kde
se v okresním kole umístila 1x
na prvním místě a 3x na místě druhém. V krajském kole 4x
obsadila druhé místo. Dále školu reprezentovala na veřejnosti
v moderním tanci, kde se svou
taneční formací „Day off“ obsadila v soutěži Emco dance life
tour 2009 1. místo.
Ze Základní školy Školní
náměstí 628
Kristýna Vrbová
Je žákyní 9. třídy. Kristýna po
celou dobu školní docházky dosahovala vynikajících studijních
výsledků, velmi pečlivě plnila
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svěřené úkoly i nad rámec svých
povinností. V rámci celostátního testování vědomostí SCIO,
dosáhla vysoce nadprůměrného
výsledku ve třech sledovaných
předmětech. V tomto školním
roce velmi dobře reprezentovala
školu v okresním kole chemické
olympiády, v olympiádě z českého jazyka dokonce postoupila do
krajského kola, kde získala pěkné
šesté místo.
Pavel Vít
Je žákem 9. třídy. Pavel jde
do všeho s velkým nasazením
a dokáže strhnout své spolužáky, ať už se jedná o atraktivní,
či méně zajímavou činnost. Má
pozorovací talent a umí zasáhnout tam, kde je to potřeba.
V letošním školním roce hodně
zapracoval na svých volejbalových schopnostech. Byl platným
členem školního volejbalového
družstva, se kterým postoupil
do
krajského
kola.
Je pouze málo oblastí, které
ho opravdu nezajímají. Sám
projevuje iniciativu a netřeba ho žádat. Nápaditě se staral
o výzdobu třídy. Byl u toho,
když vznikal školní časopis. V
roli fotografa zdokumentoval
řadu událostí ze života školy.
Své jazykové schopnosti uplatnil při návštěvě žáků z partnerské švýcarské školy v
Sezimově Ústí a všem zúčastněným vyrobil pamětní listy.
Hudební nadání rozvíjel jako
člen školního pěveckého sboru
a nasbíral řadu hudebních ocenění na okresní i krajské úrovni.
Dnes je vzorem pro malé začínající
zpěváčky ze souboru Koťata, kterým se stará o hudební doprovod.
Pavel je kreativní, spolehlivý,
kamarádský a společenský.
VŠ
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Třídíme odpad – 13. díl – Třídění nápojových kartonů
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
Vážení čtenáři,
náš seriál se chýlí ke konci,
postupně jsme popsali systém
fungování komunálního odpadového hospodářství a třídění a
zpracování jednotlivých druhů
odpadů. Zbývá zmínit se o možnostech recyklace nápojových
kartonů. Recyklace „krabic“ od
mléka, džusů nebo vína je možná
dvojím způsobem. První metodou
je recyklace v papírnách, druhou

je zpracování nápojových kartonů
do stavebních desek. V papírnách
se nápojové kartony zpracovávají
stejně jako sběrový papír, rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se papírová složka, která činí
až 75 % hmotnosti obalu. Papír,
ze kterého se nápojové kartony
vyrábějí, je totiž velmi kvalitní, vyrábí se ze skandinávských
speciálně pěstovaných stromů a
papírny ho používají pro výrobu
nových papírových obalů, zejména lepenkových krabic. Při této
metodě vzniká odpad v podobě

polyetylenové a hliníkové fólie.
Tento odpad se používá buď na
výrobu tepla, speciálních palet,
nebo se zpracovává chemicky. U
nás se recyklací nápojových kartonů zabývají papírny v Bělé
pod Bezdězem, Žimrovicích a
v Tišnově. Výrobu stavebních
desek je možné považovat za
100% recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky a
na speciální lince se při teplotách
okolo 200 °C lisují do desek, které mají podobné použití jako sádrokartonové desky. Takovouto

linku naleznete v Hrušovanech u
Brna a s deskami se můžete setkat
u vybraných prodejců stavebnin.
Přestože sběr a recyklace nápojových kartonů běží v ČR teprve
čtvrtým rokem, třídit nápojové
kartony již může téměř pět milionů obyvatel a v letošním roce
bude pravděpodobně pokořena
hranice 1000 tun recyklovaných
nápojových kartonů. Jen tak dál.
Nezapomeňte, třídění odpadů
dává starým věcem nový život.
... příště Co jsme se o třídění
dozvěděli

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dne 1.6.2010 proběhla oslava DĚTSKÉHO DNE ve venkovních prostorách II. ZŠ na
Školním náměstí. Městská policie přispěla v této akci nabídkou
k prohlédnutí služebního vozidla
a jeho ovládání, poskytla vizuální
informaci o zastavování jedoucího vozidla strážníkem stojícím na
komunikaci nebo řídícím služební vozidlo. Děti měly možnost si

prohlédnout a obléknout signalizační a balistické vesty, shlédnout pomůcky určené pro odchyt
psů a na vlastní kůži vyzkoušet
alkohol-tester. Dětem byly rozdány propagační materiály Městské policie Sezimovo Ústí.
		
Martina Machálková
zástupce velitele MP

Z činnosti Policie ČR v Sezimově Ústí v měsíci květnu
V měsíci květnu byl policisty
obvodního oddělení v Sezimově
Ústí řešen případ vloupání do
řadové garáže na Soukeníku, kdy
neznámý pachatel vchodovými
vraty vnikl do garáže, z níž odcizil několik plastových a plechových kanystrů s benzínem, čímž
majiteli způsobil škodu nejméně
za 4,5 tisíce korun.
Dále bylo místní policií
zaznamenáno několik případů na
úrovni přestupků proti občanskému soužití, kdy šlo převážně o
vztahy mezi sousedy.
Stálým problémem v Sezimově Ústí, jak již bylo uvedeno dříve, jsou drobné krádeže,
krádeže objemnějších kovových
předmětů např. kovového šrotu a
hlavně krádeže měděných kabelů
a měděných doplňků od střešního
okapového systému. Toto je opět
způsobeno vyššími výkupními
cenami ve sběrnách druhotných
surovin.
Opět v měsíci květnu byly
prováděny namátkové večerní
Novinky ze Sezimova Ústí

kontroly v restauracích, pivnicích
a nonstop barech za účelem zjištění, zda nejsou podávány alkoholické nápoje osobám mladším
18ti let, a to vždy v součinnosti
s městskou policií a cizineckou
policií. Během tohoto měsíce
nebyl v restauracích zjištěn přestupek tohoto charakteru. V současnosti je na OOP ČR v Sezimově
Ústí šetřen případ otravy alkoholem u dvou čtrnáctiletých dívek,
studentek Soukromého gymnázia
v Táboře. Ty se na břehu řeky
Lužnice, poblíž lávky v Sezimově Ústí I, uvedly do takového
stavu, že jedna z nich byla hospitalizována na JIP v nemocnici
v Táboře ve stavu bezvědomí se
silnou otravou alkoholem. Nebýt
všímavých spoluobčanů, kdo ví,
jak by to dopadlo.
Stále častěji jsou policisty
zjišťovány krádeže v chatách a
chalupách, kdy v nich majitelé
nechávají různé kutilské elektronářadí jako např. vrtačky, hoblíky, okružní pily apod., které se

snadno stávají kořistí nevítaných
návštěvníků.
prap. Jiří Matyš
policejní inspektor
OOP ČR Sezimovo Ústí

řádková inzerce:
• Hledám pronájem garáže
v Sezimově Ústí II do 500,Kč/měsíc. Tel. 732716444
• Vyměníme obecní nájemní
byt 3+1 o výměře 65 m2 s
možností odkoupení do os.
vlastnictví, umístěný ve 3.p
panelového domu č.p. 675
Sezimovo Ústí, za nájemní
byt max. 2+1 o výměře kolem
50m2, umístěný v přízemí
nebo v domě s výtahem v Sezimově Ústí nebo v Táboře.
Tel.: 737 873 625
• Pronajmu dlouhodobě byt
1+1 s balkónem v Sezimově
Ústí 2. Mobil: 605 157 276
• Hledám schopného
učitele(ku) angličtiny.
Tel.: 777 267 581
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Úřední hodiny
městského
úřadu
Sezimovo Ústí
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
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Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů
EU čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.
Například je mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí modernizována železnice a staví se i nový
dálniční úsek.
Modernizací trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, úsek Doubí u Tábora – Tábor se zvýší kvalita
a bezpečnost železniční dopravy na Táborsku a současně bude dobudován další důležitý úsek
4. národního železničního koridoru spojujícího mj. Děčín, Prahu a České Budějovice.
Automobilisté zase ocení nově budovaný úsek dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí.
Železniční projekt byl nedávno schválen Evropskou komisí.
OPD zajišťuje ﬁnancování projektů v oblasti silniční a železniční dopravy, vnitrozemské plavby,
multimodální dopravy a v dalších dopravních oblastech.
V období 2007–2013 může Česká republika čerpat z fondů EU prostřednictvím OPD pro sektor
dopravy téměř 150 miliard Kč. OPD je realizován Ministerstvem dopravy ve spolupráci se
Státním fondem dopravní infrastruktury. Více na www.opd.cz.
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inzerce:
CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH TRAMPOLÍNKY
NA STARÉ ŠKOLE
červenec a srpen
PONDĚLÍ 19.00 - 20.00
ČTVRTEK 18.30 - 19.30
kontakt:
Helena Jarešová 777 043 228

poděkování:

• Děkuji starostovi města za bla-

• „Jedno zatoulané březnové
poděkování“:
Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám a
paní Máchové za předání dárku
a milou návštěvu.
Miloslava Bučková

hopřání k mým narozeninám.
Václav Pěknic

• Děkuji panu starostovi a sboru

• Děkuji panu starostovi a sboru

pro občanské záležitosti za dárek
a přání k mým narozeninám.
Miluše Chytráčková

pro občanské záležitosti za blahopřání k mým 85. narozeninám
a dále paní Evě Veselé za milé
posezení.
Jarmila Mikuláštíková

• Děkuji panu starostovi a sboru

• Děkuji panu starostovi a sboru

• Děkuji panu starostovi za přá-

• Děkuji městskému úřadu a

• Děkuji sboru pro občanské

pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám a
paní Veselé za předání dárku a
milé posezení.
Eliška Flídrová

pro občanské záležitosti za dárek
a přání k mým narozeninám.
Růžena Veselá
panu starostovi Samcovi za
krásné blahopřání k mým narozeninám.
Mária Galčiová

• Děkuji starostovi města a sbo-

ru pro občanské záležitosti za
blahopřání k mým narozeninám,
které mě velmi potěšilo.
Květoslava Schorníková

ní k mým narozeninám, kterého
si nesmírně vážím.
Doc.PhDr. František Bílý CSc.
záležitosti za dárek a blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Marie Štemberová

• Děkuji panu starostovi a měst-

skému úřadu za blahopřání
k mým narozeninám.
Jaroslav Nygrýn

pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám.
František Kolář

• Děkuji vedení města a sboru

• Děkuji panu starostovi a sboru

pro občanské záležitosti za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Antonín Samko

• Děkuji panu starostovi a sboru

pro občanské záležitosti za blahopřání k narozeninám.
Bohumila Dvořáková

Kulturně historická komise představuje
Jiří Blažek

Tak vám tedy povím, milí
spoluobčané, že máme v tom
našem městě spoustu šikovných
lidí. Když jsem před časem začala s pamětnickými vyprávěními, netušila jsem, jak mnoho se
dozvím, jak se mi rozšíří obzor,
kolik různorodých vyprávění
mohu zapsat pro naši obecní kroniku a potažmo i pro vás, čtenáře
Novinek. Byla by škoda nezaznamenat to, co se v Sezimově Ústí
událo před nějakým tím časem.
I tentokrát kronice i Vám si dovolím představit našeho spoluobčana. Zašla jsem za ním do domu
na Dukelské ulici, do útulného
bytečku.
Naším pamětníkem je pan
Jiří Blažek, člověk, kterého mnoho lidí zná.
Jiří Blažek se narodil
12.2.1923 v Plané nad Lužnicí v rodině pekaře. Studoval na
reálném gymnáziu v Táboře, které v roce 1941 ukončil s maturitou. Byla však válka, ročník 1923
byl určen k nasazení na práci do
rajchu. Aby se vyhnul odjezdu
do Německa, pracoval Jiří jako
učeň u svého otce v pekařství.
Novinky ze Sezimova Ústí

Po osvobození pak studoval na
Karlově univerzitě v Praze, obor
tělesná výchova a zeměpis. Později si přibral ještě český jazyk a
brannou výchovu. Vysokoškolské
studium mu dalo poznat všechny
možné druhy sportu, aktivněji se
však věnoval fotbalu a hokeji.
Starší generace si ho jistě bude
pamatovat jako výborného fotbalistu, který hrál v roce 1945
za MAS Sezimovo Ústí po boku
fotbalistů Tomšíčka, Dokoupila, Míky apod. Kopal i za Vodní
stavby Tábor vedle slavných fotbalistů Vagnera, Karpíška, Kon-

valinky, Němce atd.
Aktivním sportem žil i jako kantor na tehdejší průmyslové škole.
Usadil se v Sezimově Ústí, které
se mu stalo jeho druhým domovem.
Žactvu i dorostu se věnoval
v místní tělovýchovné jednotě. O prázdninách působil jako
sporťák v pionýrských táborech
ROH Kovosvit. Práce s dětmi,
radost z pohybu i krásné přírody,
her, koupání, táborových ohňů
v letních měsících a z lyžování
v měsících zimních ve středisku na Nových Hutích na Šuma-

vě mu dělala radost. I do ciziny
(tehdy to byly tábory v NDR, či
v Gomelu v SSSR) s dětmi jel,
a protože byl i muzikant, ráno je
budila trumpeta a večer je opět
ukládala k spánku.
S učni na zdejším učilišti absolvoval všechny spartakiády, či
lyžařské výcviky na Šumavě,
v Krkonoších a Tatrách.
Sport, to byla hybná síla, ale
byla to i hudba, zpěv, především
lidové umění. Naučil se hrát na
dudy, které si sám vyrobil, a tak
jako dudák mohl působit v tanečním souboru paní Sedláčkové (o
tom jsme si již psali v loňském
roce).
S touto skupinou vystupoval i v Bratislavě, v Rakousku.
Dudáků je málo, a tak si ho půjčil i Blaťácký soubor z Vlastiboře pro návštěvu v Bulharsku, či
NDR. Mladší generace se možná
pozastaví nad tím, proč tak pečlivě vypisuji všechna ta zahraniční
vystoupení. Ale ono se v té době
tak moc po světě necestovalo.
Pan Blažek je všestranný člověk. Protože dobře zpívá, působil
Pokračování na str. 9
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15 let v táborském pěveckém
sboru Hlahol. I s tímto spolkem se dostal do světa. Moc rád
vzpomíná na vánoční zpívání, na
Rybovu Českou mši vánoční. Tu
snad každý zpěvák zpívá rád.
Působil i v místním divadelním spolku, kde hrál v orchestru
pana Lokvence. V Táboře účin-

Poslední májový víkend, který byl kupodivu v tomto uplakaném jaru teplý a slunečný se
vydal pěvecký sbor Nokturno
do Nechanic – městečka mezi
Hořicemi a Hradcem Královým.
Konal se zde již patnáctý ročník
festiválku sborového zpěvu.
Vyrazili jsme hned po poledni, abychom již večer vystoupili
na koncertě v kostele v malebných Chodovicích. Zde jsme
mohli poznat další sbory, sbor
mladých ze ZUŠ Hořice a sbor
z Jaroměře, který nás okouzlil.
Líbil se nám jejich zpěv, natáčejí
prý již třetí „cédéčko“, ale líbilo
se nám i jejich oblečení. To víte,
móda se musí sledovat také.
Protože jsme byli ubytováni v Domově mládeže v Hořicích v Podkrkonoší, měli jsme
možnost si toto město v sobotu
dopoledne prohlédnout. Město
je plné zeleně, kamenné krásy
díky sochařsko-kamenické škole
a městem bez bariér, jak je všude uváděno. A že jsme si všichni
vezli domů hořické trubičky, o

koval jako houslista v orchestru
Bolech, ten ještě působí v dnešní
době. Práce s mládeží ho bavila,
tak zůstal učilišti Kovosvitu věrný až do odchodu do důchodu.
Operace kyčlí ho však vyřadila
ze sportu. Nezahořkl a začal pracovat rukama. Naučil se kreslit,
vyšívat, paličkovat a vyřezávat

ze dřeva. Jeho betlémy jsou známy v Táboře, v muzeu v Českých
Budějovicích a my je můžeme
vidět o Vánocích na výstavách
zahrádkářek. Stejně tak můžeme
obdivovat jeho loutky, výšivky,
krajky, podmalby, textilní koláže,
na kterých figurky jsou „v pohybu – jen dupnout“.

Pan Blažek říká, že tato činnost
mu obohatila život. Marně přemýšlím, jaká slova zvolit na závěr, aby
to nepůsobilo kýčovitě.
Snad postačí pěkně poděkovat za jeho všestrannost, za jeho
pracovitost a popřát, aby mu
zdraví sloužilo ještě mnoho let.
Anna Slunečková - kronikářka

Festiválek Nechanice
tom není pochyb. A prý to jsou ty
nejlepší z Hořic od pana Petráčka. Myslím, že nezbydou.
Sobotní odpoledne začalo veselým slavnostním představováním sborů ve Štrosových sadech,
čímž byl vlastně festiválek zahájen. Sborů přijelo celkem deset.
A abychom poznali okolí Nechanic, zajeli jsme do Libčan, kde
jsme se v kostele Na nebevzetí
Panny Marie střídali ve zpěvu
se sborem Imbus Praha. Krásný
kostelík a krásně se v něm zpívalo.
A večer při galakoncertě
„vytáhl“ každý to, co si připravil,
aby ukázal sborové kvality.
Ani po skončení jsme se nerozešli, ale zpívalo se a zpívalo, tu
z jednoho rohu, tu zase z druhého a pak sborem. Hitem asi bylo
Alleluia, které „dostalo“ i našeho
dvorního kameramana.
Nedělní ráno nás chtělo
postrašit deštěm, ale nebylo to
tak zlé a zámecké sborové matiné v zahradě zámku Hrádek u
Nechanic to neovlivnilo. Vojáci

rakousko-uherské armády v polní kuchyni nám uvařili výborný
guláš. Měli s sebou i načančané
dámy, ale ty nevařily, ty se jen
procházely zámeckým parkem
lehce zavěšené do partnerů.
Nakonec jsme si prohlédli i interiér zámku. Žili si zde ti Harrachové dobře, nemrzli, zavedli si
všude pěkně topení. A ještě bylo
jedno zastavení, a to v hřebčíně v Kladrubech. Jsou to krásní
koně, ti bělouši. Povídání bylo
velmi zajímavé, alespoň soudím

podle sebe. Já jsem ještě v hřebčíně nikdy nebyla.
A pak už jen směr Praha,
Chotoviny, Tábor, Sezimovo
Ústí a Malšice. O tom, že jsme
celou cestu opět prozpívali, nelze
pochybovat.
Co říci závěrem? Že to byl
moc hezký, zpěvavý výlet, který
si Nokturno zasloužilo.
Za sbor Nokturno
Anna Slunečková

Cyklistické jaro
Jarní měsíce jsou už tradičně
spojeny na naší škole ZŠ a MŠ 9.
května se zvýšeným pracovním
úsilím žáků kroužku dopravní
výchovy.
Letošní „dlouhé“ zimní
období nás zrazovalo od nácviku
jízdy zručnosti, tradičně nejtěžší
disciplíny, a nechalo nás dlouho
lenošit. Takže jsme s přípravou
na dopravní soutěž začínali tak
trochu na poslední chvíli.
Přesto jsme stihli natrénovat
poskytování základů první pomoci, znalosti testů dopravních předpisů, jízdu na dopravním hřišti a
jízdu zručnosti na výbornou.
V květnu již totiž postoupila
družstva v kategorii 5. – 6. tř. a
Novinky ze Sezimova Ústí

7. – 8. tříd do krajského kola.
Tam velmi dobře zabojovala a
obsadila 2. místo ve složení:
Anička Kratošková, Jan Markvart (4. a 5. v krajském přeboru
jednotlivců), Karolína Peroutková a Radek Vocílka (1. místo
z okresního přeboru) s nepatrnou
ztrátou na první a s „ odskokem“
90ti bodů před třetími. Simona
Lešková, Natálka Drastichová,
Tomáš Juroška a Lukáš Hrubý
přišli o medaili po těžkém boji
jen těsně.
Ve stejný den, tedy 9. 6.,
bojovali na okresním přeboru i
naši nejmladší, žáci 2. – 4. tříd.
Ve stejných disciplínách a za
vydatné podpory svých náhrad-

níků, spolubojovníků, získali
s náskokem 70ti bodů prvenství:
Andrea Pecherová, Filip Mikuláštík, Eliška Staňková, Ondřej Mařinec, Terezka Šímová a
Jakub Markvart. Svého úžasného výsledku dosáhli nejen díky
své píli a šikovnosti, ale také
díky podpoře svých náhradníků:
Kačence Tůmové, Petru Kubískovi, Klárce Kolářové a Honzíkovi Jelínkovi. Někteří si zasoutěží ještě příští rok, jiní postoupí
už mezi starší.
Ráda bych tak veřejně poděkovala všem soutěžícím i jejich
náhradníkům za práci při tréninku a jejich zaujetí pro soutěž. Též
děkuji jejich rodičům za všestran-
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nou podporu a pochopení. A také
všem učitelům, svým kolegům.
A opět nemohu zapomenout na
našeho pana školníka Jardu Kulhánka, bez jehož pomoci bych se
osobně vůbec neobešla. Děkuji
též vedení školy, že nám umožňuje trénovat často v „nemožné“
době.
Doufám, že si žáci odnášejí ze
soutěže mladých cyklistů nejen
hodnotné ceny, ale především
návyky a dovednosti, které přispějí k ochraně jejich zdraví a
života.
Pavla Lenzová
ZŠ a MŠ 9. května
Sezimovo Ústí
06/2010

Den s Integrovaným záchranným systémem
Ve čtvrtek 10.6. se hřiště
Základní školy a Mateřské školy 9. května změnilo v úžasné
jeviště, na kterém se odehrávalo
představení složek, které patří
do Integrovaného záchranného
systému (hasiči, policie, záchranná služba). Akce byla dlouho
dopředu připravována, neboť
zkoordinovat všechny tyto složky
není jednoduché. Vše se nakonec
podařilo a myslím si, že pro naše
školáky byly dnešní ukázky zásahu těchto složek velmi silným
zážitkem a nejen děti, ale i mnozí
učitelé v reálu poprvé viděli, jak
náročná je tato práce. Mrzí nás,
že stan připravený pro záchranku, kde se děti měly seznámit se
zásadami první pomoci a zblízka
se podívat na vybavení sanitky,
zůstal prázdný. Záchranáři museli zasahovat jinde, škoda.
Den jsme zahájili vyhlášením
požárního poplachu a všechny
děti, učitelé i zaměstnanci museli
opustit školu. Vše probíhalo podle
evakuačního plánu a mohli jsme
si v praxi vyzkoušet, kde máme
rezervy. Pak již začali s ukázkami profesionálové. Nejdříve se
dětem v akci předvedli policejní
psi se svými pány. Děti viděly
jejich výcvik i jejich skutečnou
práci – vyhledávání a přinášení nalezených věcí a především
zadržení utíkajícího pachatele.
Další ukázka byla opět velmi zajímavá. Když se z druhého
patra spustili příslušníci lezecké
skupiny Hasičského záchranného sboru z Týna nad Vltavou a
z Tábora, považovaly to možná
někteří za pěkný rekreační sport.
Ale když vzápětí tito záchranáři

ze stejného okna zachraňovali
„zraněného“ spolužáka na nosítkách, bylo jasné, že to je velmi
náročná práce.
Poté se všechny děti z naší ško-

dělu. Takových dětí tu bylo více
než 300.
Na hřišti se objevil vrak automobilu a v něm dva žáci, kteří
hráli mladíky, co auto ukradli a

ly a školky mohly seznámit
s technikou, které bylo doslova
plné hřiště. Mohly si sednout
do služebního auta Policie ČR,
spustit maják a houkačku, podívat se jak pracuje radar na měření
rychlosti. Starší kluci obdivovali policejní motorku či výzbroj
těžkooděnců včetně zbraní a
neprůstřelné vesty. Děti zjistily,
jak vypadá dechová zkouška na
alkohol. Tuto činnost si mohly
vyzkoušet u příslušníků Policie
ČR či u strážníků Městské policie Sezimovo Ústí. Druhou část
hřiště obsadili hasiči z Hasičského záchranného sboru v Týně nad
Vltavou. Asi si dokážete představit rozzářené oči malého kluka,
který si může sednout za volant
obrovského hasičského auta či
si vylézt na střechu k vodnímu

havarovali. K této dopravní nehodě přijeli jak hasiči tak i policie. Hasiči předvedli skutečný
zásah vyproštění osob z vozidla
a poskytnutí první pomoci, příslušníci Policie ČR zase ukázali
dětem, jak se celá nehoda vyšetřuje. Situace byla tak reálná, že
i někteří dospělí měli husí kůži
a strach o vyprošťované osoby.
Všechny ukázky byly odborně komentovány jednak mluvčím Policie ČR a jednak mluvčím hasičů. Trochu nás mrzela
absence záchranné služby, neboť
záchrana života a první pomoc je
vždy u podobných situací prioritou.
Další ukázka byla stejně reálná. Auto bylo zapáleno a opět
byl k vidění profesionální zákrok
hasičů. Zpestřením byla ukázka

zadržení pachatele, který auto
zapálil. Nebezpečného pyromana
zneškodnili s pistolí v ruce příslušníci Policie ČR.
Po chvíli vyrostla na hřišti obrovská hora pěny, kterou
používají hasiči k hašení nebezpečných látek a na úplný závěr
mohli žáci vidět ukázku z běžného života. Na vlastní oči mohli
vidět co se stane, když budeme
hasit vodou hořící olej na pánvi.
Mnohé děti neodolaly pokušení
a nechali se pokropit vodou, ale
myslím si, že to v úmorném vedru nikomu příliš nevadilo.
Dovolte mi, abych poděkoval
všem složkám, které se na dnešním úžasném představení v naší
škole podíleli. Nechci jmenovat,
abych na někoho nezapomněl,
ale jedné kolegyni poděkovat
musím. Paní učitelka Lenka Černá to vše vymyslela, naplánovala
a s pomocí dalších kompetentních osob zkoordinovala.
Jsem velmi rád, že stále existují lidé, kteří i přes své běžné
pracovní povinnosti dokáží dělat
něco navíc pro naše děti. Děti si
to zaslouží a jsem přesvědčen, že
dnešní den se jim vryje do paměti velmi hluboko a že na některé
situace dlouho nezapomenou.
Ještě jednou děkuji všem složkám Integrovaného záchranného
systému, kteří se našim dětem
celé dopoledne neúnavně věnovali a věřím, že tento druh prevence má smysl.
Petr Peroutka
Základní škola a Mateřská škola
Sezimovo Ústí, 9. května 489

Letní kurzy angličtiny pro školáky Ateliérové
Vážení rodiče, nabízíme
Vám letní kurzy angličtiny pro
žáky 6. – 9. ročníků pod vedením Mgr. Romany Talafousové.
Kurzy jsou týdenní, čtyři hodiny
denně (od 8,00 do 12,00). Výuka
je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností a konverzačních
schopností. Do programu jsou
zařazeny rozhovory, hry, soutěže

Novinky ze Sezimova Ústí

a poslech, aby výuka byla zábavná a efektivní zároveň. Žáci se
učí v malých skupinách.
Kurzy budou probíhat na ZŠ 9.
května 489, v Sezimově Ústí II
v termínech:

Cena za týdenní kurz je 600,Kč. V případě zájmu volejte
381202020, nebo se dostavte
přímo do kanceláře školy. Kurz
je nutno zamluvit a zaplatit do
9.7.2010.

19. 7. – 23. 7. 2010
16. 8. – 20. 8. 2010
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Romana Talafousová
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí
9. května 489

fotografování
více referencí:

www.
rodinne-portrety.cz
velkoformátový velmi
kvalitní tisk fotografie

www.profi-print.cz
06/2010

Výměnný pobyt žáků našich základních škol ve Švýcarsku
Po návštěvě našich švýcarských přátel nastal čas, kdy jsme
se vydali s našimi dětmi do Thierachernu. Každý z nás učitelů ale
i žáků si ze Švýcarska přivezl
kromě sýrů a čokolády i mnoho
fotografií a především nespočet
zážitků. Rád bych dal prostor
především našim žákům, kteří
ve svých krátkých vzpomínkách
velmi výstižně popsali své zážitky.
Již po přejetí hranic mě
uchvátily švýcarské hory, nedaly
se přehlédnout a doprovázely nás
všude, kam jsme se vydali. I přes
skutečnost, že jsme se všichni
už viděli, se naše nervozita před
setkáním s kamarády dala krájet.
Ovšem jakmile jsme vystoupili z
autobusu, všechna z nás spadla
a my jsme si mohli začít užívat
času s našimi partnery. Zažili
jsme s nimi báječné chvíle, plné
radosti, smíchu, překvapení,
poznali jsme také pár zajímavých
míst ze Švýcarska a o to hůře se
nám pak s našimi přáteli loučilo. Smutní byli všichni, mnozí z
nás ronili i slzy. Odjížděli jsme
s přáním, že se snad ještě někdy
setkáme, doufám, že se to vyplní.
(Pavla Poláková)
Jsem moc rád, že jsem se
výměnného pobytu ve Švýcarsku
zúčastnil. Líbila se mi všechna
místa, která jsme navštívili - nejvíce Thierachern, Thun i hlavní
město Bern. Všude kolem byly
nádherné hory se zasněženými
vrcholky a jezera. Zajímavá byla
návštěva sýrárny. Nezvyklé pro
nás bylo jezdit do školy na kole
a na obědy domů. Můj švýcarský
kamarád Mario i jeho rodina byli

milí a přátelští. (Petr Panský)
Švýcarsko je velmi nádherná
země s krásnou krajinou, která je
z velké části obklopována horami. Když bych měla porovnat
život ve Švýcarsku a život v České republice, řekla bych, že se
velmi liší. Například ve stravování, životním stylu, krajinou, lidmi a zákony. Lidé ve Švýcarsku
byli velmi ochotní, milí, přátelští
a ohleduplní, což se o některých
lidech v České republice říct
opravdu nedá. Líbilo se mi, že
děti ve 14 letech vlastnili řidičský průkaz na malou motorku, na
které mohli jezdit do školy. Hned
bych se tam vrátila! (Denisa Trnková)
Myslím, že to bylo skvělé.
Byl připraven dobrý program a
navíc jsme se se švýcarskými
kamarády už znali a dělali plno
věcí s partou Čechů a Švýcarů

dohromady a procvičili si jak
angličtinu, tak občas i němčinu.
Nejlepší ze všeho podle mě bylo
pondělí. Rodičům se moc líbil
koncert, hlavně naše česká písnička. (Kristýna Nejmanová)
Švýcarsko bylo úžasné. Se
všemi jsem si skvěle rozuměl a
s rodiči mého kamaráda jsem si
u večeře povídal. Škoda, že už ho
asi nikdy neuvidím. Nejlepší byly
večerní výlety na hřiště a fontány
v Bernu. Nevím, co dodat, chci
tam jet znovu. (Lukáš Hrubý)
I já jsem velmi rád, že jsem
se mohl do naší partnerské obce
podívat a sdílím stejné pocity
jako naši žáci. Velký dík patří
všem pedagogům z obou základních škol v Sezimově Ústí II, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci
letošního výměnného pobytu.
Dík patří i zřizovateli škol – městu Sezimovo Ústí, které zajistilo

dopravu dětí do Švýcarska. Stejně jako někteří žáci i já věřím, že
spolupráce, která trvá již více než
16 let, bude pokračovat i nadále.
A na závěr mi dovolte zveřejnit
pocity paní učitelky Pavly Vrkočové:
Úžasné hory a nádherná údolí.
Zelená radost luk a modré z nebe
v jezerech
i přes ocelová mračna.
Studený déšť nezchladil
upřímnost lidských srdcí a hřejivá přátelství.
Pro některé příliš záhy
přišly slzavé potoky loučení.
To vše v našich srdcích doznívá
jak zvuk spěchajících bystřin
ve vzpomínkách pramení.
Za tým pedagogů z obou
základních škol zpracoval Petr
Peroutka.

Úspěch hráčky oddílu kuželek TJ Silon
Ve dnech 15. a 16. května
2010 se v Pelhřimově konal tradičný Májový turnaj krajských
výběrů žactva.
Mezi dvanácti družstvy z celé
ČR bylo i družstvo Jihočeského
kraje, v jehož barvách se představila hráčka z našeho okresu, členka TJ Silon Sezimovo Ústí, Šárka
Ondřejová. Po získání titulu „Přeborník okresu 2010, Přeborník
kraje 2010“ se zcela právem stala
Novinky ze Sezimova Ústí

i členem výběru kraje, který náš
kraj na této soutěži reprezentoval.
Spolu s ostatními členy (z Dačic
a Nové Bystřice) se svým výkonem 239 bodů výrazně podílela na
velmi dobrém výsledku družstva,
které výkonem 944 bodů obsadilo
celkové 5. místo. Vítězem se stal
celek z Karlovarského kraje, který
docílil výkonu 989 bodů.
Výkon Šárky Ondřejové ji
zařadil na celkové 6. místo, které

ji současně pomohl probojovat
se do nedělního finále, kam vždy
postoupilo osm nejlepších hráčů
z obou kategoriích (žáci a žákyně).
Zde se pak vyřazovacím způsobem utkali o celkového vítěze
v soutěži jednotlivců. Vyrovnané
výkony v obou kolech ji pomohly
získat celkové 3. místo, které právem patří mezi ty lepší úspěchy,
kterých v letošní sezóně docílila.
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Její úspěchy jsou o to větší, že jich
dosáhla bez možnosti řádného
tréninku v Sezimově Ústí, neboť
na zcela neregulérních domácích
drahách to nebylo možné. TJ
Silon - oddíl kuželek tak touto
cestou děkuje kuželkářům Loko
Tábor, kteří této bezesporu nadějné kuželkářce umožnili trénink na
jejich drahách.
TJ Silon, oddíl kuželek
06/2010
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Ševci to dokázali, dvě kola před koncem jsou druholigoví
Spartak MAS Sezimovo Ústí
- Viktoria Žižkov B 2:1 (2:0)
Branky: 12. Horka, 21. Kostečka (11) - 67. Demján.
Už je to uděláno, už je to
hotovo. Fotbalový klub Spartak
MAS Sezimovo Ústí je dvě kola
před koncem ČFL druholigový.
V tabulce nemůže být předstihnut. V sobotu na svém stadionu
porazil zachraňující se Viktorii
Žižkov B 2:1. Klub založený
roku 1926, který byl ještě před
deseti lety v krajském přeboru,
vstoupil do soutěže pod Gambrinus ligou!
Po závěrečném hvizdu hráči
oblékli mistrovská trička, všude stříkal sekt a voněly vítězné doutníky. Hlavní oslavy ale
klub chystá na poslední kolo v
rámci zápasu s Jabloncem B.
Zápas s viktoriány začali

ševci bez zraněného Maška a s
Machem jen na lavičce (v týdnu
nemoc). Bránu Pražanů atakovali v úvodu zejména díky trestným kopům, které skvěle zahrával Kostečka. Už ve 4. minutě
mohl po takové situaci skórovat
Vukadinović, ale obrana jeho
hlavičku odvrátila. V 10. minutě nastřelil Kostečka další svou
nádhernou standardkou břevno
s tečí rukavice brankáře Bartalského. Ve 12. minutě už to přišlo.
Kostečka opět geniálně provedl
trestňák, zakroutil ho vysoko,
míč letěl do břevna, odrazil se
do hřiště a pak Horka míč jen
elegantně vrátil do sítě - 1:0.
Ševci se hnali za postupem hladově. V 18. minutě servíroval
Kočí gólovou přihrávku Martínkovi, kterého z několika metrů
vychytal Bartalský. Dobře hrající
Horka pak za tři minuty ukázal

sólo nepolapitelného chrta, po
jeho dlouhém průniku byl sražen
ve vápně Barteska a na Soukeníku se ve 21. minutě kopala
penalta. Kostečka ji se štěstím proměnil k pravé tyči - 2:0.
Ve druhé polovině první půle se
dostávali ke slovu i hosté, kteří
vysílali do brejku útočníky Bukače a Demjana. Největší šanci si
připravili ve 41. minutě, kdy gólman Jakubov konečky prstů vytěsnil nepříjemnou střelu Bukače.
Také po přestávce byli viktoriáni často na míči. V 51. minutě
už diváci málem viděli jejich
snížení stavu, ale M. Kučera mířil
jen do boční sítě v pozici, která
se vesměs dává. Ševci pochopili, že musí přidat. V 57. minutě
zakouzlil s míčem Barteska, míč
ideálně předložil Kočímu někam
na penaltu, ale pravý záložník
ševců v tu chvíli třetí gól nepřidal.

Hosté přece jen utkání zdramatizovali. Zužitkovali další svůj
brejk, na jehož konci stál v 67.
minutě důrazný útočník Demjan
- 2:1. Obrana Spartaku v tu dobu
trochu spala. Žádný zvláštní
nápor ale Pražané už nedokázali
vyvinout. Závěr zápasu byl hodně rozkouskovaný a pro ševce na
konci velmi sladký.
Sestavy:
Spartak: Jakubov - Lalik,
Kochlöfl, Martínek, Janů - A.
Kočí, Předota, Kostečka, Barteska, Horka (79. Rožboud) Vukadinović (66. Mach).
Viktoria B: Bartalský - Kučera
T., Hruška, Petrů, Markuzi Turek (76. Hřebeček), Kučera
M. (80. M. Kočí), Houžvička,
Dočekal - Bukač (64. Matějka),
Demjan.
Připravil: Luboš Dvořák

Taneční večery senior-klubu v Sezimově Ústí
Je to již osm let, když mě
poprvé pozval můj bratr Svatek
na taneční večer senior-klubu do
Hotelu MAS v Sezimově Ústí.
Od té doby jsem se stal pravidelným účastníkem těchto večerů.
Krásný sál, příjemné prostředí
s hudbou a s repertoárem písní
jak lidových, tak i tanečních i

dalších žánrů. Každý si vybral
podle svého gusta. Prostě nemělo
to chybu.
Všichni se příjemně bavili při
tanci, zpěvu i poslechu. Nebyli to
jen senioři, ale i střední a mladší
generace, která se dokázala společně veselit. Sezimácký seniorklub má již svojí tradici a má také

své stálé návštěvníky. Mimo místních jezdili a jezdí na tyto večery
návštěvníci z širokého okolí a to
z Tábora, Plané, Chýnova, Pacova, Benešova, Třeboně, Kamenice nad Lipou i dalších míst. To
svědčí o jejich oblíbenosti. Velmi
oblíbený byl např. senior-klub
Mikulášský, Silvestrovský, Jose-

fovský a celá řada dalších, které
měly vždy zajímavý program.
Je to asi rok, kdy byly tyto
taneční večery z finančních důvodů zrušeny. Hrozilo nebezpečí, že
úplně zaniknou.
O to, aby senior-klub neskončil, se zasloužil pracovník městského střediska kultury Karel
Pokračování na str. 13

Novinky ze Sezimova Ústí
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Vrkoč. Nejen že vymyslel, jak
uspořádat a upravit vestibul kina
Spektrum k pořádání tanečních
večerů v těchto náhradních prostorách, ale stal se i hlavní duší
a jejich organizátorem v novém
prostředí. Připravuje programy
pro oživení (tombolu, scény,
předtančení apod.). Vždy se snaží
něčím překvapit. Karel Vrkoč má
tak zásluhu na tom, že senior-

klub neskončil a že pokračuje dál.
Vytvořil v prostorách vestibulu
kina Spektrum pěkné prostředí,
je přítomen na každém tanečním
večeru, promluví s návštěvníky,
zjišťuje jejich názory, připomínky, náměty apod. Maximálně se
snaží, aby tyto večery v prostorách kina měly dobrou úroveň.
Za obětavou práci, kterou Karel
Vrkoč vykonává pro úspěšné

pokračování tanečních večerů
pro seniory i ostatní návštěvníky
mu patří upřímné poděkování od
všech návštěvníků senior-klubu.
Díky Karle za Tvojí snahu a
práci, kterou pro nás seniory a
ostatní děláš, abychom se mohli nadále scházet a příjemně se
bavit v prostředí, které jsi pro nás
vytvořil.
Tvojí práci podpoříme svojí

účastí na tanečních večerech a
přejeme Ti hodně dalších úspěchů, aby se Ti práce i nadále
dařila. Hodně pevných nervů a
také hodně zdraví! To Ti upřímně
přejí všichni návštěvníci tanečních večerů senior-klubu, konaných v kině Spetrum v Sezimově
Ústí.
Miroslav Král
Třeboň

PODZIMNÍ POZVÁNKA
Ačkoliv mám moc rád jaro a léto, podzim letos nezavrhuji, a to ze
zcela pragmatických důvodů. Konečně mi došlo, že zasloužilý odpočinek, který přináší přírodě, si mohu užít i já.
Po všem tom pletí a sekání trávy se budu rád těšit z usínající
zahrady. Ono totiž samotné těšení se z něčeho a na něco je prima. A i
vy, vážení diváci, se můžete těšit na bohatou nabídku podzimního programu, kterou pro vás připravilo Městské středisko kultury a sportu
Sezimovo Ústí. V prvním pololetí letošního roku naše akce navštívilo více než 10 000 diváků. I ve druhém pololetí budeme rádi, když si
k nám najdete cestu.

DIVADLO
Divadelní sezonu jsme zakončili v měsíci květnu velmi úspěšnou
hrou Jiráskovy Lucerny. Toto představení pod širým nebem sklidilo
veliký úspěch. Než se vrátíme zpět do kamenného divadla, chtěli bychom vám ještě jednou zpříjemnit poprázdninový čas divadlem v přírodě. Ve středu 22. září bychom vás chtěli pozvat na komedii „Ožeň
se, Ivane“ ! v podání divadélka MÚZIKA.

OŽEŇ SE, IVANE!

Představení Ožeň se, Ivane! je scénickou úpravou komedie
ŽENITBA ve vynikajícím překladu Leoše Suchořípy a ve velmi povedené úpravě režiséra Miloše Smetany.
Věřím, že i vás přesvědčíme, že z chování a jednání postav Gogolovy komedie se dá vytěžit něco i pro současnost. Dohazovači a dohazovačky, jakými jsou Tekla a Končarev, se vyskytují i dnes, avšak
bohužel v jiných podobách. Jejich snažení je obdobné a způsoby
bohužel mnohem horší. Hrát budeme venku v parku před poštou.

Koncem září proběhne 1. ročník festivalu tance pod názvem

,,MĚSTO V POHYBU“

Smyslem festivalu je hledat a objevovat nové možnosti, učit se předávat a hlavně sdílet něco ze sebe s druhými lidmi. Na festivalu uvidíte
současný tanec na všech úrovních, dětské soubory výrazového tance,
folklorní soubory, cikánské tance, country a mnoho dalších.
Vyšetřete si alespoň trochu času a přijďte se podívat. Třeba v sobě
znovu objevíte vrozenou potřebu tančit, běhat, skákat či zpívat. I to je
jeden ze smyslů této akce.

Na čtvrtek 7. října jsme pro vás připravili komedii divadla
METRO Praha

,,DOSTANU TĚ NA JAHODY“

Autorka Ute Stain mistrně vystihuje ty lidské vlastnosti, které
dobře známe, které u druhých vehementně odsuzujeme, ale u sebe
samých je rádi přehlížíme. Mluvím především o chlapské ješitnosti,
sebelásce, kariérismu či intrikářství. Protože se jedná o opravdu dob-

rou komedii a protože autorkou je žena, je její pohled lehce ironický.
Uvidíte však, že jde o humor s laskavou tváří.
V hlavní roli spatříte světového dirigenta, sužováného rozmary
hysterické operní pěvkyně, před kterou se snaží nalézt úkryt v hotelu.
Jednoho večera ho však navštíví tajemná krásná slečna. Víc už vám
ale prozradit nemůžeme, protože bychom vás tím ochudili o rozuzlení
celé zápletky.
Režisér představení Gustav Skála obsadil do hlavních rolí Ivana
Vyskočila a Michaelu Dolinovou, kterou známe ze seriálu Ordinace
v růžové zahradě, Yvettu Tannenbergerovou, sólistkou Vídeňské opery, Národního divadla. Dále hrají: Zuza Ďurinová/Kateřina Urbanová,
Matěj Merunka/Michal Slaný a další.
Mužské pokolení se vám v podobě žen, v různých hudebních
žánrech, šarmu a sex-appealu představí ve skvělé show plné líčidel,
boa, bižuterie, klobouků, vysokých podpatků, temperamentního tance
a samozřejmě zpěvu.

TRAVESTI SHOW- KRÁLOVNY NOCI

Humorně sestavená show pro pobavení, ve které shlédnete takové
hvězdy jako Helena Vondráčková, Ilona Czáková, Lucie Bílá a mnoho dalších. Karneval barev a dráždivé hudby máte možnost shlédnout
ve čtvrtek 4. listopadu.
Od nepaměti patří smích a humor k dobré mysli, a s tou se nejen
lépe žije, ale jak se říká, veselá mysl - půl zdraví.
Televarieté Možná přijde i kouzelník či Všichni se ptají, komu to hrají, to vše jsme spojili ve velký zábavný pořad s hvězdným obsazením
s názvem: SPEKTRUMVARIETÉ
Program, ve kterém uvidíte celou řadu našich i zahraničních umělců,
zpěváků, scének a tancování, proběhne ve čtvrtek 18. listopadu. Připravujeme ho společně s městem Planá nad Lužnicí.

15. listopadu máte možnost shlédnout  komedii DIVADLA NA
ZÁBRADLÍ PRAHA

,,CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE“

Komedie současného amerického autora Lelly McALLISTER.
Dvě hlavní postavy hry, věčně znesváření bratři Marty - Igor Chmela (Bratři Karamazovi, Ordinace v růžové zahradě) a Bobby – Pavel
Liška (Český lev 2005 za hlavní roli ve Štěstí, dále filmy Návrat idiota, Divoké včely, Pupenci, Horem pádem), putují s popelem svého
mrtvého otce. Podle jeho posledního přání ho mají položit na oltář
Hořícího muže, dřevěné sochy, která se pak rituálně zapálí. S ohněm
má odejít vše, s čím se člověk potřebuje vyrovnat. Nedobrovolnou
zastávkou obou bratří na jejich pouti se stane laciný motel v poušti,
který vede nudící se krasavice Jo, v podání Krystýny Maděričové,
a její manžel, piják a hráč Eddy, v podání Leoše Noha (např. film
Protektor). Toto zvláštní společenství oživí ještě pár ,,neo-hipíků“ Gabriela Pyšná (Národní divadlo představení Naši furianti) a Ladislav
Pokračování na str. 14
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Hampl (Vy nám taky, šéfe).
Pavel Liška k potěše publika předvádí další variaci svého vyzkoušeného komediálního typu. Autor mu to usnadňuje tím, že ,,pohodového“ hrdinu obdařil největším počtem vtipných ironických replik a
třaskavých hlášek.
Cesta hořícího muže je hořkosladká a velmi vtipná hra o smrti,
nepříjemných rodinných pravdách i o plameni vášně, který dřímá
v každém z nás a který může být snadno uhašen.

Ve druhé polovině roku jsme pro vás připravili celou řadu takovýchto
setkání. V pátek 17. září zahajujeme pouťovou veselicí s Janem Dafčíkem, pátek 22. října nás čeká setkání heligonkářů, 12. listopad bude
patřit Mladé dudácké kapele ze Strakonic a závěr roku oslavíme 28.
prosince silvestrovským senior klubem, ve kterém zazní jak muzika
lidová, tak moderní.
Samozřejmě na žádném nebude chybět doprovodný program,
předtančení a slosovatelné vstupenky.

Měsíc prosinec pak bude patřit komedii agentury
HARLEKÝN Praha

BESEDY

VĚRNÍ ABONENTI

Příběh o tom, co se stane, když si manželé sednou v hledišti každý
jinam a on si sedne vedle mladé půvabné slečny. Hlavní postavou je
divák Ríša. Není náhodným divákem, ale tím, kterého abonentní legitimace opravňuje k pravidelným návštěvám divadla.
Autorem hry je Antonín Procházka, který mimo jiné moderoval
cenu Thalie v roce 2010 a který je považován za nejúspěšnějšího českého dramatika současnosti.
V hlavních rolích uvidíte Václava Vydru a členku Národního divadla Janu Bouškovou.
Dále hrají: Andrea Černá (Princezna ze mlejna - Eliška) Antonín
Procházka (Ostře sledované vlaky, Kam pánové, kam jdete, Konec
básníků v Čechách.), Barbora Vágnerová, Eva Jandlová, Štěpánka
Křesťanová a další.

SENIOR KLUBY

Hlavním cílem našich senior klubů je spojovat lidi a vytvořit
prostor pro jejich společné setkávání. V průběhu let se nám z těchto
setkání podařilo vytvořit již tradiční součást života v Sezimově Ústí.
Na senior klubech si můžete popovídat, zavzpomínat, zazpívat si právě ty písničky, které máte rádi a na které nás vážou vzpomínky.

V prvním pololetí letošního roku jsme společně s knihovnicí Jiřinou Kalenskou nastartovali projekt „Křeslo pro hosta“. Prvním přednášejícím byl mykolog Vladimír Ebert. Beseda měla mezi zúčastněnými velký úspěch, a tak bychom chtěli v této tradici dále pokračovat.
Od září bychom vám každý měsíc chtěli představit zvláštní, mimořádnou, neobvyklou, prostě něčím zajímavou osobnost našeho města, která bude ochotna do našeho křesílka zasednout. Besedy budou
probíhat na knihovně v Sez. Ústí II.

Akce Mosty

Bez myšlenek na nejbližší, bez lásky, bez obětí pro druhé, bez
obdarovávání všech potřebných zpěvem a hudbou bychom nemohli existovat. Na měsíc prosinec jsme proto pro vás připravili pořad
s názvem Mosty aneb K čemu jsou mosty přes řeku, aby měl člověk
blíž k člověku.
Smyslem této akce je věnovat získaný výtěžek handicapovaným a
jinak znevýhodněným jedincům z občanského sdružení Kaňka a Klíček. Hlavní hvězda večera bude zveřejněna v měsíci listopadu. Přijďte
se pobavit a podpořit dobrou věc.
Vážení přátelé, budeme se těšit na shledání s Vámi.
Za MěXus Vrkoč Karel

Dětský den
Tradiční Dětský den pro
školáky, předškoláky i příchozí
děti ze Sezimova Ústí připravily
1. června v areálu školní zahrady II. ZŠ dopolední program od
9.00 do 11.00 hodin společnými
silami klub maminek (Klubíčko),
III. základní škola a Měxus S.
Ústí. Největší poděkování však
patří za realizaci a přípravu sta-

novišť pracovníkům i dětem II.
základní školy, kteří na poslední
chvíli museli místo svých plánovaných 6 stanovišť doplnit ještě
6 dalších soutěžních zastávek,
původně přislíbených I. základní
školou.
Přestože počasí podobně jako
loni nepřálo, dětem se líbilo. Program doplnily i ukázky výcviku

psů (policie), svou techniku předvedl sbor dobrovolných hasičů a
městská policie. Na závěr dopoledního programu na všechny
děti čekaly tradiční sladké odměny zakoupené z prostředků města
S. Ústí.
Na odpoledne městské středisko kultury a sportu připravilo
pokračování Dětského dne do

foto: Vladimír Doležal
Novinky ze Sezimova Ústí

Spektra. Pohádkový muzikál
KRÁLOVSKÉ REGGAE na
motivy pohádky “O princezně,
která ráčkovala“ v podání dětí
1. ZŠ Sezimovo Ústí sklidil před
zaplněným sálem (kde vstup byl
zdarma) velký a zasloužený
úspěch.
Vladimír Doležal

foto: Vladimír Doležal
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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/
DOVOLENÁ:
7. 7. 2010 – 16. 7. 2010
Knižní novinky:
• Weisberger Lauren: Ďábel
nosí Pradu: Román pro ženy z
prostředí redakce módního časopisu Vogue.
• Lan Pham Thi: Bílej kůň,
žlutej drak: Příběh vietnamské
komunity, zasazený do města
Písku.
• Erskin Barbara: Stíny na
ostrově: Sbírka povídek s milostnou a „duchařskou“ tématikou.
• Shaw Patricie: Zátoka bouří:
Román z 1. polovině 19. st. Se

odehrává v Tasmánii, v prostředí
trestanecké kolonie.
• Dirie Waris: Květ pouště: Strhující výpověď mladé somálské
ženy, která si troufla vzdorovat
osudu.
• Smatana Lubomír: Jánošíci
s těžkou hlavou: Mýty a realita
Slovenska očima českého reportéra.
• Weir Alison: Šest žen Jindřicha
VIII.: Vývoj velké osobnosti na
anglickém trůně v tyrana.
• Burton-Phillips Elizabeth:
Mé syny zničil heroin: Výpověď
matky dvou chlapců - dvojčat.
• Palmer Michael: Významný
pacient: Thriller z lékařského
prostředí.
• Scott Michael: Alchymista:
Dobrodružný román pro děti s
prvky sci-fi a fantasy.

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/
DOVOLENÁ: 7. 7. - 9. 7. 2010,
16. 7. 2010, 22 7. - 6. 8. 2010
Vážení čtenáři (i potenciální),
neváhejte a zásobte se na dovolenou zábavnými a naučnými
knihami, které vám ji zpříjemní.
Knihovna nabízí výběr z 15000
titulů knih, 9 titulů časopisů,
on - line katalog, internet zdarma, čtenářské konto z domova, dětský koutek. Knihovnu navštěvuje 480 čtenářů.
Přeji čtenářům a návštěvníkům
knihovny krásné letní dny naplněné klidem a odpočinkem. Dětem
hezké prázdniny a prožití spousty
dobrodružství s rodiči i kamarády.
Knihovnice Jiřina Kalenská

Knižní novinky:
• D. Steelová: Borec: Román pro
ženy, partnerské vztahy, lékařské
prostředí.
•  A. Vítek: Stopy na měsíci: Příběhy posádek kosmických lodí
Apollo.
• S. Monyová: Tchyně a uzený:
Knížka oblíbené autorky rozebírá humornou formou mezilidské
vztahy.
• W. Smith: Kopí osudu: Dobrodružný román, pokračují osudy
ságy rodu Courtneyů.
• N. Sparks: Milý Johne: Dojemný příběh plný lásky z 11. září
2001.
• W. Styron: Sophiina volba:
Psychologický román z 2. světové války.
• N. Roberts: Ohnivý soumrak:
Román pro ženy, Reenu poznamenal v dětství otřesný zážitek
s ohněm.
• T. Březina: Zloděj mrtvol: Další napínavý příběh pro děti.
• R. Kluun: Třetí poločas: Příběh
jedné lásky, těžké nemoci a smutného odcházení.

Plán akcí v Plané nad Lužnicí
9. 7. – vernisáž výstavy „Slavné vily Jihočeského kraje“
(z místních slavných vil jsou zastoupeny „Lamačova, Beladova a
Hnojnova“) - od 17 hodin, expozice bude v prostorech radnice vystavena v červenci a srpnu.

ny na téma „Důvěra, přátelství, strach a nejistota“
– k připomenutí 100. výročí narození Heleny Šmahelové

Galerie u Rudolfa

Stálá výstava autorů spolupracujících s touto galerií

16. 7. – Poslední vernisáž v Galerii G2

– Pavel Talich – fotografie – od 19 hodin

Plánujeme

17. 7. – Folk a Country festival “Plánské léto“ –
14 hodin, sportovní areál za řekou (program bude upřesněn, hosté se
mohou těšit na skupiny The Shrot, Za Sluncem, Čtyřválec, Ve Dvou,
Epy de mye, plánský Strýc-tet a další)

Koncert trubačů na lesnice a borlice

frekventantů Letní trubačské školy v Chlumu u Třeboně
– termín bude upřesněn

Dechovkový festival „Nad Lužnicí“

Městská knihovna Planá nad Lužnicí

Výstava – červenec – „Dora a medvěd aneb já a můj

plyšový kamarád“ – výstava výtvorů dětí 2. třídy z tvůrčí díl-

– 14. 8. 2010 – Bartoňova louka za sportovním areálem
Hostem festivalu bude od 17 hodin Josef Zíma

PROGRAM LETNÍ KINO - ČERVENEC
Pátek  2. července od 21.30 hodin - Komedie

Užívej si, co to jde (Whatever Works)

Sobota  3. července od 21.30 hodin - Akční sci-fi

USA, do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut
Woody Allen opět přichází s komedií plnou svérázných názorů na
mezilidské vztahy a znovu potvrzuje, že ve vztazích nefunguje nic a
zároveň cokoli.
Režie: Woody Allen • Hrají: L. D. Evan, R. Wood
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Artcam

Novinky ze Sezimova Ústí

Kung Fu Kyborg (Metallic Attraction: Kungfu Cyborg)
HKG, do 12 let nevhodné, titulky, 102 minut
Čínská odpověď na Transformers. Čína, rok 2046. V přísně tajném
vládním programu je stvořen dokonalý prototyp super kyborga s lidskou tváří K-1, aby zneškodnil nebezpečného androida ohrožujícího
město. Režie: Jeffrey Lau • Hrají: J. Hu, B. Sun
Vstupné: 75 Kč • Uvádí Go Crazy
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Neděle 4. července od 21.30 hodin - Drama

Všichni jsou v pohodě (Everybody´s Fine)
USA, přístupný, titulky, 99 minut
Citlivá dramatická komedie zobrazuje v moderním světě velice častý
obrázek. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů
a stres a shon je vytěžují natolik, že nejsou schopni najít čas si zavolat nebo se dokonce navštívit.
Režie: Kirk Jones • Hrají: R. De Niro, D. Barrymore
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Pátek  16. července od 21.30 hodin - Sci-fi thriller

Moon (Moon)

VB, do 12 let nevhodné, titulky, 97 minut
To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám.
Astronaut je jediným zaměstnancem pobývajícím 3 roky na měsíční
základně. Do návratu na Zemi mu naštěstí zbývají už pouhé dva
týdny. Jeho zdravotní stav se ale začíná zhoršovat...
Režie: Duncan Jones • Hrají: S. Rockwell, K. Spacey
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Úterý  6. a středa 7. července od 21.30 hodin - Rodinný

Sobota  17. července od 21.30 hodin - Dobrodružný

ČR, přístupné, 95 minut
Dobrodružný i poetický rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role
přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.
Režie: Jan Svěrák • Hrají: O. Kaiser, K. Nováková
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

of Time)
USA, do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut
Rozpustilý princ je nucen spojit síly s tajemnou princeznou a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je
schopna ovládat Písky času – dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas
a tím vládnout celému světu.
Režie: Mike Newell • Hrají: J. Gyllenhaal, B. Kingsley
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Kuki se vrací

Princ z Persie: Písky času (Prince of Persia: The Sands

Pátek  9. července od 21.30 hodin - Thriller

Zelená zóna (Green Zone)

USA, do 15 let nepřístupné, titulky, 114 minut
Akční thriller z nejnebezpečnějšího místa na světě, z horké půdy
Iráku krátce po svržení režimu Saddáma Husajna. Speciální jednotka
má za úkol pátrat po zbraních hromadného ničení a po pohlavárech
bývalého režimu.
Režie: Paul Greengrass • Hrají: M. Damon, G. Kinnear
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Sobota  10. července od 21.30 hodin - Komedie

Sex ve městě 2 (Sex And the City 2)
USA, do 12 let nevhodný, titulky, 146 minut
Režie: Michael Patrick King • Hrají: S. J. Parker, K. Cattrall
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Warner Bros

Iron Man 2 (Iron Man 2)

Já taky (Yo también)

Šp., přístupný, titulky, 103 minut
34letý Daniel je prvním Evropanem s Downovým syndromem, který
vystudoval univerzitu. Začíná pracovat v sociálních službách, kde
se seznámí s volnomyšlenkářskou kolegyní. Ve „svých“ světech
jsou oba vyděděnci a společně najdou lásku a přátelství, jaké nikdy
nepoznali.
Režie: Antonio Naharro, Álvaro Pastor • Hrají: L. Dueñas, P. Pineda
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: AČFK

Úterý  13. července od 21.30 hodin - Animovaný

USA, přístupné, dabing, 97 minut
Dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
Režie: Dean DeBlois, Chris Sanders • V čes. znění: M. Ruml, T.
Taberová
Vstupné: 80 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Středa  14. července od 21.30 hodin - Historický

Robin Hood (Robin Hood)
USA/VB, do 12 let nevhodný, titulky, 140 minut
Nová verze klasického filmu. Je temná, jak temný byl raný středověk, vášnivá, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně
nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá je herecká a tvůrčí sestava.
Režie: Ridley Scott 			
Hrají: R. Crowe, C.
Blanchett
Vstupné: 80 Kč 				
Uvádí: Bontonfilm
Novinky ze Sezimova Ústí

Cesta (The Road)
USA, do 12 let nevhodné, ulky, 113 minut
Před asi 10 lety byl svět zničen. Nikdo neví, co se stalo. Možná
jaderný útok, možná vesmírná událost. Miliony lidí zemřely. Muž a
Chlapec jsou na cestě za nadějí, na jižní pobřeží. Jediným zdrojem
radosti jsou pro ně občasné nálezy jídla či pití...
Režie: John Hillcoat • Hrají: V. Mortensen, Ch. Theron
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Palace Pictures
Úterý  20. července od 21.15 hodin - Akční

Neděle  11. července od 21.30 hodin - Melodrama

Jak vycvičit draka (How to Train Your Dragon)

Neděle 18. července od 21.30 hodin - Sci-fi drama

USA, do 12 let nevhodné, dabing, 125 minut
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou nějakou
masku, aby zachránili svět, by bral bezkonkurenčně první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron Man dočkal druhého dílu.
Režie: Jon Favreau • Hrají: R. Downey Jr., M. Rourke
Vstupné: 80 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Středa  21. července od 21.15 hodin - Komedie

Líbáš jako bůh

ČR, přístupné, 115 minut
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou motory
komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým podléhají
zamilovaní, nemilovaní i žárliví…
Režie: Marie Poledňáková • Hrají: O. Kaiser, J. Bartoška
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Pátek  23. července od 21.15 hodin - Krimi

Špatnej polda (Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans )
USA, do 15 let nepřístupné, titulky, 122 minut
New Orleans, zuřící hurikán Katrina. Detektiv z oddělení vražd
zachránil jednoho vězně před utonutím, ale odnesl to permanentní
bolestí zad, kterou tlumí léky. Z akce si odnesl povýšení i slušnou
závislost...
Režie: Werner Herzog • Hrají: N. Cage, E. Mendes
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood CE

Sobota  24. července od 21.15 hodin - Hudební

Beastie Boys, 50 kamer... (Awesome; I Fuckin‘ Shot That!)
USA, do 15 let nepřístupné, titulky, 90 minut
Před vyprodaným koncertem rozdali Beastie Boys mezi své obe-
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censtvo 50 kamer. Vznikl tak energií nabitý dokument, který diváka
vrhá do víru živého vystoupení legendární kapely.
Režie: Nathanial Hörnblowér
Vstupné: 65 Kč • Uvádí: Aerofilms

Režie: Susanna White • Hrají: E. Thompson, M. Gyllenhaal
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Neděle 25. července od 21.15 hodin - Akční drama

USA, do 15 let nepřístupné, titulky, 101 minut
Obyvatelé poklidného městečka se začnou chovat podivně a ze dne
na den se změní ve vraždící monstra! Děsuplná podívaná na motivy
hororové klasiky.
Režie: Breck Eisner • Hrají: T. Olyphant, R. Mitchell
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood CE

Nejlepší z Brooklynu (Brooklyn´s Finest)

USA, do 12 let nevhodné, titulky, 132 minut
Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru, jež realistickým způsobem zachycuje, jak jednoduché je překročit hranici
oddělující od sebe muže na straně zákona a zločinu.
Režie: Antoine Fuqua • Hrají: R. Gere, D. Cheadle
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood CE

Úterý  27. července od 21.15 hodin - Rodinná komedie

Kouzelná chůva a Velký třesk (Nanny McPhee and

the Big Bang)
VB, přístupný, dabing, 109 minut
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden
jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva. Ta bude
muset vydat všechny síly, aby zachránila nejen zdravý rozum jedné
farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou.

Středa  28. července od 21.15 hodin - Horor

Podivní (The Crazies)

Pátek  30. a sobota 31. července od 21.15 hodin - Komedie

Doktor od Jezera hrochů

ČR, přístupno, 102 minut
Mladý lékař žije s manželkou a její matkou. Tchyně si pro dceru
vždy přála prvotřídní partii, dnes je ovšem zcela pohoršena jeho
nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz.
Režie: Zdeněk Troška • Hrají: J. Šmíd, E. Holubová
Cena vstupenky: 75 Kč • Uvádí: Falcon

PROGRAM LETNÍ KINO - SRPEN

Neděle 1. srpna od 21 hodin - Dokument

Neděle 8. srpna od 21 hodin - Akční sci-fi

ČR, do 12 let nevhodné, 90 minut
Film mapuje 14 let v životě mladé narkomanky a jejího marného
zápasu se závislostí. Její touha s drogou skoncovat je upřímná, droga
ale nakonec vždy vítězí. Podaří se Katce najít sílu ve chvíli, kdy
otěhotní a budoucí mateřství jí nabídne životní motivaci?
Režie: Helena Třeštíková
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Aerofilms

USA, přístupno, titulky, 161 minut
Vědci a astronauti přistáli na planetě Pandora, skýtající neuvěřitelná
přírodní bohatství a poklady. Naneštěstí se atmosféra nepodobá té
naší a člověk v ní nedokáže přežít. Vědcům se tato překážka podaří
odstranit, když vytvoří hybrida lidské a mimozemské DNA, do kterého se dá vložit vědomí člověka...
Režie: James Cameron • Hrají: S. Worthington, Z. Saldana
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Katka

Úterý  3. srpna od 21 hodin - Rodinná komedie

Chlupatá odplata (Furry Vengeance)

Úterý  10. srpna od 21 hodin - Akční komedie

USA/SAE, přístupné, dabing, 92 minut
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá! Komedie vás naučí,
že pokoušet se bojovat proti matce přírodě, je předem prohraná bitva.
Režie: Roger Kumble • Hrají: B. Fraser, B. Shields
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood CE

Pátek  6. srpna od 21 hodin - Milostné drama

Protektor

ČR, do 12 let nevhodné, 100 minut
Rozhlasový reportér odmítne rozvod se židovskou manželkou, v
zájmu její ochrany setrvá v „rasově smíšeném manželství“ a stane se
hlasem německé propagandy.
Režie: Marek Najbrt • Hrají: M. Daniel, J. Plodková
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Sobota  7. srpna od 21 hodin - Sci-fi drama

Pan Nikdo (Mr. Nobody)
Bel./Kan., přístupný, titulky, 133 minut
V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody,
117letý muž, je posledním smrtelníkem v době, kdy díky vědeckým
poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná
na své tři životy, které možná prožil se třemi různými ženami.
Režie: Jaco Van Dormael • Hrají: J. Leto, D. Kruger
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: AČFK

Novinky ze Sezimova Ústí

Avatar (Avatar)

Kick-Ass (Kick-Ass)
USA, do 15 let nepřístupné, titulky, 106 minut
Svět potřebuje nové hrdiny a proto přichází Kick-Ass! Teenager
Dave, mezi vrstevníky outsider, se pod dojmem komiksu rozhodne
stát novým superhrdinou. Bohužel mu k tomu ale chybí důležitý
předpoklad - nadpřirozené schopnosti.
Režie: Matthew Vaughn • Hrají: A. Johnson, N. Cage
Vstupné: 80 Kč • Uvádí: Bioscop
Středa  11. srpna od 21 hodin - Drama

Kawasakiho růže

ČR, přístupno, 99 minut
Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra, morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat
významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež
mu můžou zlomit vaz.
Režie: Jan Hřebejk • Hrají: M. Huba, D. Kolářová
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Pátek  13. a sobota 14. srpna od 21 hodin - Komedie

Ženy v pokušení

ČR, přístupno, 118 minut
Čtyřicátnice, odbornice na manželské problémy, zjistí, že se dostala
do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její milující a milovaný
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manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou. Pomoc nabízí bývalá
herečka, výstřední dáma, která má zaručený recept…
Režie: Jiří Vejdělek • Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

zda dá přednost: lásce k Edwardovi nebo přátelství s Jacobem.
Edward je upír, Jacob vlkodlak.
Režie: David Slade • Hrají: K.Stewart, R. Pattinson
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: SPI

Neděle 15. srpna od 21 hodin - Animovaná komedie

Úterý  24. srpna od 20.30 hodin - Akční sci-fi

Panika v městečku (Panique au village)
Bel./Fr., přístupný, titulky, 75 minut
I animované plastikové hračky Kovboj, Indián a Kůň mají své problémy. Při plánu překvapit Koně k narozeninám ručně vyrobeným
dárkem se Kovbojovi a Indiánovi podaří zničit dům, ve kterém žijí.
Excentrická komediální šaráda plná bizarních dobrodružství nerozlučné trojice.
Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: AČFK
Úterý  17. srpna od 21 hodin - Drama

USA, do 12 let nevhodný, titulky, 142 minut
Dom Cobb je špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Vzácná schopnost z něj učinila vyhledávaného špiona, ale
také uprchlíka. Poslední akce mu může vrátit normální život. Místo
dokonalé krádeže musí zvrátit běh věcí a myšlenku vnuknout.
Režie: Christopher Nolan • Hrají: L. DiCaprio, K. Watanabe
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Warner Bros

Středa  25. srpna od 20.30 hodin - Komediální drama

Dům k pověšení (Dom za vesanje)

Jug., do 15 let nepřístupné, titulky, 136 minut
Hlavní hrdina Perhan žije se svou babičkou, strýcem a nemocnou
sestrou v romské osadě, ze které jsou pravidelně unášeny děti do
Itálie, kde jsou využívány mafií k různým zločinům. Perhan se zamiluje do krásné Azry, ale k docílení svatby potřebuje peníze, a tak se
vydává na dlouhou cestu do Milána…
Režie: Emir Kusturica • Hrají: D. Dujmovič, B. Todorovič
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: AČFK

Baaria (Baarìa)
It., do 12 let nevhodný, titulky, 150 minut
Příběh odehrávající se v malé italské vesnici nás zavádí do 30. až 70.
let minulého století. Děj vypráví prostřednictvím manželské dvojice,
jejich sousedů, přátel a příbuzných životy tří generací, které musí
překonat vzestup fašismu, mafie a začátek války.
Režie: Giuseppe Tornatore • Hrají: M. Bellucci, R. Bova
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: 35 mm
Pátek  27. srpna od 20.30 hodin - Akční

Bez soucitu (From Paris With Love)

Středa  18. srpna od 21 hodin - Thriller

Muž ve stínu (The Ghost Writer)

VB, do 12 let nevhodné, titulky, 128 minut
Napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí
bývalého britského premiéra. Krátce poté moře vyplaví mrtvolu jeho
předchůdce na tomto literárním projektu a začne se ukazovat, že
expremiér je muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství, která mají
sílu zabíjet.
Režie: Roman Polanski • Hrají: E. McGregor, P. Brosnan
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: SPI

Pátek  20. srpna od 20.30 hodin - Romantická komedie

Záložní plán (The Back-up Plan)
USA, do 12 let nevhodný, titulky, 106 minut
Zoe se zdá, že hledání toho pravého už trvá moc dlouho a domluví si
návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne ale potká
muže, který na ni působí velice nadějným dojmem.
Režie: Alan Poul • Hrají: J. Lopez, A. O´Loughlin
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon
Sobota  21. srpna od 20.30 hodin - Komedie

Bunny a býk (Bunny and the Bull)

VB, přístupný, titulky, 95 minut
Černohumorná roadmovie. Stephen ve svém bytě, ze kterého nikdy
nevychází, vzpomíná na cestu přes celou Evropu, kterou podnikl
před lety se svým kamarádem Bunnym. Vzpomíná a jeho byt se
proměňuje v kulisy cesty. Kombinace vizuálních nápadů dělá z filmu
naprosto jedinečnou cestu z jednoho konce pokoje na druhý.
Režie: Paul King • Hrají: E. Hogg, S. Farnaby
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: AČFK

Neděle 22. srpna od 20.30 hodin - Romantický horor

Počátek (Inception)

Fr./USA, do 15 let nepřístupné, titulky, 93 minut
James Reece dostane nabídku, aby byl k ruce americkému špiónovi
Charliemu Waxovi. Jenže Wax je ten, který nejde pro ránu daleko.
Nejdříve střílí a pak se ptá, jestli to někdo přežil.
Režie: Pierre More • Hrají: J. Travolta, J. R. Meyers
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bioscop

Neděle 29. srpna od 20.30 hodin - Romantický

Dopisy pro Julii (Letters to Juliet)
USA/It., přístupný, titulky, 105 minut
Mladá Američanka najde ve Veroně, městě Romea a Julie, dopis
adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je z roku 1957. Rozhodne se na něj odpovědět a
nastartuje poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí...
Režie: Gary Winick • Hrají: A. Seyfried, G. G. Bernal
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood CE

KINO SPEKTRUM
ROZLOUČENÍ S LÉTEM!
Úterý 31. srpna od 18.30 hodin! - Komedie

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty

(Cats & Dogs: Revenge of Kitty Galore)
USA, přístupné, dabing, 90 minut
V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš
daleko. Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se
dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní
nejen psí nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády.
Režie: Brad Peyton • Hrají: Ch. O’Donnell, J. McBrayer
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Warner Bros

Twilight sága: Zatmění (The Twilight Saga: Eclipse)
USA, do 12 let nevhodné, titulky, 124 minut
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí
od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Navíc musí rozhodnout,
Novinky ze Sezimova Ústí
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BAMBI 2010 - ohlédnutí
Na konci května se opět konala společná aktivita měst Tábora,
Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí. Akce s původním názvem
Bambiriáda
a realizovaná v
téměř třicítce měst ČR se letos již
druhým rokem uskutečnila pod
názvem BAMBI ve spolupráci
ICM a DDM Tábor, Měxus S.

města v co největší míře, jsme se
letos rozhodli v duchu “někdy
méně je více”.
V roce 2009 se v Sezimově
Ústí Bambi konala souběžně
víceméně na třech stanovištích –
venku před poštou, dále u Astry
a také v sále KD Spektrum. Po
stránce zvučení a organizační to

venkovní šachy

Ústí a města Planá nad Lužnicí.
Měxus S. Ústí se připojil k této
prezentační akci k Táboru v roce
2005 až 2008, v roce 2009 bylo
bohužel finančně a organizačně
Českou radou dětí a mládeže z
původních 27 podpořeno jen 18
měst, a tak nezbývalo než změnit
název a finanční prostředky shánět, kde se dá. Naštěstí organizační výbor Bambi (ICM Tábor
- Václav Pavlík, DDM Tábor
- Josef Musil, Měxus S. Ústí –
Vladimír Doležal, za město Planá
nad Lužnicí František Doubek a
Jiří Riki Řeháček – web, plakáty,
foto, články atd.) rozhodl pokračovat v tradici prezentace spolků
pracujících pro mládež a s mládeží.
V samotném Sezimově Ústí
si Bambi 2010 vzala pod patronaci kulturně historická komise
a realizace se opět ujal Měxus a
město Sezimovo Ústí akci podpořilo finančně.
Po zkušenostech z minulého
roku, kdy byla akce spojena s
připomenutím 70. let výstavby
Sezimova Ústí II. a Kovosvitu
a byla snaha prezentovat spolky
Novinky ze Sezimova Ústí

nově nastudovanou pohádku, v
prostoru u Spektra se představily sezimovoústecké mažoretky,
vystoupily děti ze Sezimova Ústí
z TSM Bambi Fit studia OK pod
vedením Heleny Šoukalové, již
šestý ročník tradičního šachového turnaje Bambi se konal v
nekuřácké salonku restaurace

skou gardu s praporečníky, kteří
se v roce 2009 nemohli zúčastnit. Zpestřením pro rodiče i děti
bylo určitě stanoviště Ochrany
fauny Votice, velký aplaus sklidil nefalšovaný romský taneční
soubor Čiriklore z Cheironu,
zaujal i klub Logici Tábor. A
na závěr proběhla diskotéka pod

lezecká stěna

bylo na samotné hranici realizace, částečně na úkor kvality a
“mokrá varianta” by znamenala
značně omezit program.
Rozhodli jsme se tedy letos
oslovit tradiční partnery a spolky
a také program obměnit a to tak,
aby byl pro návštěvníky Bambi
nejen přehlídkou, ale zároveň
podívanou a pro děti především
zábavou. A to, že jsme neoslovili
všechny místní kroužky a spolky, bylo s vědomím, že například školy a jejich kroužky mají
své pravidelné školní akademie,
besídky, některé kroužky se měly
možnost prezentovat v našem
městě při jiných akcích nebo ne
zcela zapadly do záměru letošního ročníku. Brali jsme vzhledem
k dlouhodobě špatné předpovědi
počasí v potaz i “mokrou variantu” a možnost vše přesunout do
Spektra.
A pokud někdo nabyl dojmu,
že jsou preferovány spolky především odjinud, tak si dovolím
oponovat.
Studentské Divadélko Múzika působící pod Měxus zahrálo
na sále KD Spektrum dvakrát

Spektrum (PS. Šachklub Tábor
vede od září 2009 kroužek i na
I. ZŠ v S. Ústí), místní skautský
oddíl Sojčí pírka připravil lezeckou stěnu, lanové dráhy a dílny.
Prezentace sběratelských aktivit
představil pan Zenkl ze Sezimova
Ústí, otevřena byla hala Spartaku
S. Ústí a také hvězdárna, svoje
stanoviště měl klub maminek
(Klubíčko).
Jako hosta jsem si dovolili
pozvat z DDM Tábor oblíbený
taneční soubor Dupáček a Tábor-

širým nebem. Přestože počasí
nebylo ani v letošním roce příliš
nakloněné venkovním aktivitám,
jsem přesvědčen, že letošní ročník Bambi 2010 se všem, kdo
se přišli podívat, líbil nebo že si
alespoň z nabízeného programu
bylo co vybrat. Děkujeme všem,
kdo se na přípravě podíleli a to
jak organizátorům, tak i všem
účinkujícím a jejich vedoucím.
Děkujeme i za kritické připomínky, které jsou až na výjimky
míněny se snahou nám pomoci.

skladba Džíny
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Nezbývá než si přát, aby i příští
ročník v roce 2011 proběhl úspěšně, a to za účasti místních i přespolních. A je pravděpodobné, že
do příštího ročníku se k městům
Tábor, Planá n. L. a Sezimovo
Ústí připojí ještě město další.
A na závěr malá výzva:
máte-li pocit, že byste na příštím
Bambi neměli chybět - ozvěte se
do konce letošního roku a pokud
byste měli zájem prezentovat se
i v Táboře či Plané n. Lužnicí,

budete zcela jistě vítáni. Jestliže
máte zájem o více informací a
fotografie z akce, navštivte webové stránky http://bambi2010.bloguje.cz/ nebo http://www.bambi.
bloguje.cz/
Vladimír Doležal
ředitel Měxus
foto: Jiří Riky Řeháček

Divadélko múzika

Pozvánka na prázdninové akce MěXus
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční akce. Již XII. ročník dobových
slavností jsme pro vás připravili na prvou prázninovou sobotu. Kozí
Hrádek opět ožije historií. Pro děti je připraven bohatý doprovodný
program. A kdo chce zažít pohodový folkový festiválek, může pokračovat na Kozím Hrádku druhý den. Na neděli je připraveno totiž Svítání. Máte-li něco proti folku a jste spíš na tvrdší muziku, počkejte
si na VII. ročník Hiltonfestu – koná se v sobotu 28. srpna na letním
kině v S. Ústí.

SOBOTA  3. 7. od  14.00 – 22.00,  KOZÍ HRÁDEK

DOBOVÉ SLAVNOSTI XII. ročník.
14,00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00,

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.
15.00 – 16.00 vystoupení dětské PORTY
16.00 – 17 .00 DUO ARTEFACT – www.artefakt.xf.cz
17.00 – 18.00 JEDEMETAM – www.jaromirkaspar.cz
18.00 – 18.30 pohádka v podání SHŠ Jezerničtí PÁNI o.s.
18.30 – 19.30 ZA SLUNCEM – www.bandzone.cz/zasluncem
19.30 – 20.30 LAKOMÁ BARKA – www.lakomabarka.cz
20.30 – 21.30 JAKSESLEZEM – www.pavelkafka.cz
21.30 – 23.00 společná vystoupení
Doprovodný program pro děti do 19 hodin
V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále SPEKTRUM Sezimovo Ústí II
Další informace na adrese : www. zasluncem.wz.cz v sekci „vzkazy“

zahájení slavností – kejklíř PUPA
historická hudba DEI GRATIA Tábor
tance se šavlí, bubínky AJŠA Sez. Ústí,
Táborská GARDA, praporečníci DDM Tábor
historická hudba DEI GRATIA Tábor
rytířský turnaj SHŠ JEZERNIČTÍ PÁNI Tábor
historická hudba DEI GRATIA Tábor
bubeníci TRANQUILEROS Cetoraz
praporové vystoupení TÁBOŘI
pohádka SHŠ JEZERNIČTÍ PÁNI Tábor
Orientální tance ALIBABA Sez. Ústí
bubeníci TRANQUILEROS Cetoraz
šermířská skupina Zikmunda Wintera Tábor
souboj s prapory - Táboři
JEZERNIČTÍ PÁNI Tábor
Kapela KMČ Tábor
Tance AJŠA a ALIBABA Sezimovo Ústí
OHŇOVÁ SHOW- TÁBOŘI Tábor.

SOBOTA 28. 8. od 16.00 – 01.00 hod.

HILTONFEST

7.ročník open air Hilton – Areál letního kina Sezimovo Ústí II
více informací na samostatných plakátech

Ve čtvrtek 30. září proběhne 1. ročník festivalu tance pod názvem

MĚSTO V POHYBU

Doprovodný program: ukázky starých řemesel, malá ZOO, hry pro
děti, střílení z kuše, ukázky letů – dravci FALKER s.r.o., venkovní
šachy, prodejní stánky.
Vstupné: dospělí 100,- Kč děti 50,- Kč

Smyslem festivalu je hledat a objevovat nové možnosti, učit se předávat a hlavně sdílet něco ze sebe s druhými lidmi. Na festivalu uvidíte
současný tanec na všech úrovních, dětské soubory výrazového tance,
folklorní soubory, cikánské tance, country a mnoho dalších.
Vyšetřete si alespoň trochu času a přijďte se podívat. Třeba v sobě
znovu objevíte vrozenou potřebu tančit, běhat, skákat či zpívat . I to je
jeden ze smyslů této akce.
Festival bude probíhat od 16.00, na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí.

3.7.  – 4.7. od 9.00 až 17.00, KOZÍ HRÁDEK

VÝSTAVA k 595. výročí upálení Jana Husa
Jihočeský klub sběratelů.

NEDĚLE  4.7  od 15.00 – 23.00,  KOZÍ HRÁDEK
SVÍTÁNÍ – Festival folkových kapel – třetí ročník
Psal se rok 2008. Městské středisko kultury a sportu společně s muzikantem Lukášem Herčíkem iniciuje setkání folkových kapel pod
Novinky ze Sezimova Ústí
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������� � �� � �������� � �������� � ����� � ����� � ��� ��� � � �������� � ��������� � ����� � ���� � �����! � � "������� � �����
�������#�� � ���� � ���� � �������� � ����������� � ��������� � � �� � ��������� � � �������#�� � ������� � ����� � ���� P����
����������������������������������������4���!��
*������)����������� ��� �� ������������������������������������������������� ���������� ���!�,�������
������&�������������������������� ��������������������������#�������&����������������������������������������
�����������������������������!�L���������������# ���������������������$����&�������������������������������!
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6���������� ����@3����������&������&���������������!

���������0+�.-�1�I���%#�%9'&"�#
��9���#!#�"���:
N� ����������������������������������������������������������&!
"�������������������������������������������� �����������������������������������������������������#���
"��������$���2�������������#! �L����������������������������&�������������������������������������� �������
������������� ���������������������� ��������������������������#�������������������������!�5��������������"�����
���$���� ���������������������������������������#�������������������������������&���&���������� �����������
������ �������!�
"���������L������������������G��������������������������������������E������������������G���������� ���#����
���������������������������������������������!
.�����������������������������������������������X������������!
9��������� � ������� �"���� � ��44���� � ���� � ���������� � �&�����#�� � ���������� � ������� � �� � ���� � ����#��
�����������!
>�� � � ������� � �� � ������ ���� � ��� � �� � ������� � ������������� � � � ���������� � �������� � ������� �L�����
������������ �G������ ���������� ������� ��� �����������! �H������ �������� ���������������� ����������� ������������
�����!�%�����#���������������#�����������#��������������������!
���# ��� � ������ � ��������������� � � � ��� � )��� � � � ����� � �������#� � ���������! � E��� � ��� � ��������� � ���������
��������������������������?�Q���������������!
>�������������������������������������������,����������������������G�����������W������������������������
����$����� ����������� ���& �����#����� ��� �������� � ��� ������ �������������� ������������� ��&���&� ����
���������!
L���������������������������������������5M!�*�����#��������������������� ��#����������������������#��
������!�L�������������������������� ������� ��������-��������������������������*�� ���Q������������G����� �
����������!
�������������������#����� ����������������������������4�����������������������������X�$�������������G� ���
�����!�
*�������������������������������������������������� �������������������������� �����"��������$����G������
�������#��������#��������������������������������������������������������� ���������!
����/���%3�6�5�%#:
L��������������������������������� ��������������������!�"������������G������������������������� �������
5������� � ���� � ��� � ����� � �� �� � ������ �� � ���������� � �������� � ����������! � ,������ � ��������#�� � ����&�
�������#��� �����������������������������������!�
*����������������������� ���������������������� ���������������������������������������������������!�
5������������������������������������������&��������"��������44�����G� ��������E�44������!�*�������������� ����
��������"�����������������R%����������O�2���� �-�%������������9�����O<������O!
H������� � � � �������� � � � ��������� � L���� � ������������ � G � ����� � ������� � ���� � ��������� � �������
�������#�������������#���������.�����������������������G��������������#!
.������������ ������������;���������O;������O�2��������������� ��������������������������������������
)��� � � � � ����� � ��������� � ���� � ��$������ � � �� �! � %��# � ������� � ��� � �&�� �� � ���� �� � � � ������ � �� � ��������
���������&����#��� �����#����������&� ������������������������������������������������������ ������������������
�����������������������!�
6��������� ���������� �������������������������������������!�;�� ��������������� ���� ������ ����
�������#��������&����������������������������#��� ���������� �������������������#����� ������������������������
�����������������!�5������4�����������������������������������#!
>����������������������������� ������G��������������#�� ���#���� ��!�>����������������������������
���������� � ��,������� � ������������� � G � ������� � ��W��� � ����� � ������ � �&�����#� � �� ��������#� � � �������!�
L��������������� ��������� ���������������#���������#����#���� ��������� ��� ������������������������
��������� � ������! � *������� � ����� � ��� � �������� � � �,������� � Q � ������ � R?������R � G � ������� � ������#! � .������
�#��� �� ��������������������# ��#���������&��������������� ������������������������������)��� �!�E��������
��������� ������������������� ����� ������������ �?�Q���������������!�"����� � �J����OL�� �X����O� �J����OL���
F������X����O� �%���������� �������� �R%���� �?�����R ������������ ���������� ��&�� ���������������������� ���
���������� �������������������#��������!���������#���������������� �����������������������G� ����������� ��

'@

�������������������������������������������� �������������� ����������������%�������� ��R,�$��������$�����R�G�
������ ������������������!
L���������������������������������������5M!�L�������������������������� ������� ��������-����������
����������������*�� ���Q������������G����� �����������!
*��������������������������������� �������� ��������������������������� �����"��������$��� �G������
�������#��������#��������������������������������������������������������� ��������������������!
�������������������#����� ����������������������������4�����������������������������X�$�������������G�
��������!�9����� ������#�������� ��������������#��������#���������������;���������O;������O���*�������Q�
�������R,�������U������O!�
"�� � ��������� � �������� � ����#�� � ������ � �������� � ��� � ���������� � ������� � ������ � ���� � � � ������������
�������������������������������� ����������������!�6����������������������� ������#�����������������������
������������������#��� ���*�������Q� �������R,�������U������O!
� ������������������������������������������������������ ������������������� ����������������������
���� �#�����������������#�"������������OU�������O!
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���������0+�.)�1��6�5J�����1��������������3/��%9$��>#
��9���#!#�"���:
L������������������ ������ ������������������ �����������������������!
6� � ����� � ������� � ������ � �� � ��������� � ���� � �� � ���������� � �� � � �������� � ������ � �����&�������
����������� � � � ����� ��#�� � �����#�� � ������! � S�������� � �� � ������� � � �������� �L���� � �������� G � ���� � ���������
����������� � ���&������ � ���������#�� � �� ������ � � � ������� � �������� � ����$���! �"��� � ������� � �� � ������
���������� ������� ����������������&�������������#�� ��#���� �G���4�������#��&�������� ����� ���#�� �������!�
J� �����������G��������������������"�������������G�����������������������������������������������#����#������
��F�$����������$����G��������� !
������
"���� � ������ � ������� � ���������� � �� � ���� � �������� �� ������������ � ����� � ������#�� � ��� �� �"������
���������� � ��� � �� � ��&�� ��� � ������������� � �����#���#�� � ����! � � �������� � ����� � ��������� � � �,��������
��������������G�����������W��������#����������������� ������/���������������:!����0!S����������������&� ����
��� ���� � ������ � �&������� � ������� � ��������$������ � ������� � /��������� � �#���� � ���� � ����� ���� � �������0�
���������������������� ���������������#�����������������!�"��������������������������������)����������������
�������������������������������� ���&�� �������������������������$����������������!� �5�����-�� �����#���
������������������������������������������������������������������������� ������#��������# �� �����������������
� �����!���$�� ���������������������������������������#������������!���������������������������"��������$�������
�������������������������������� �������������!��H����������������������������������������������������������
���������#��� �\��������� ���OX����$����O!*�������������������������� ����������������������������������������
�������� ������ ����� �������������-���������#����������������#������������#��� �����&� �/�"������ ����G������
������#0!�L�����#��������������������������� ��������������������������&�� ������������#��������!
��
L������������ ���������������/����������������5�������0������������������� ����������������������������
������������#����#���� � �������������������������������������������������������� �!
����/���%3�6�5�%#:
"������ � �����#�� � )���� � �� � � �������� � ���������� � ����� � ��������� � ������� � � ��������� � �������#���
���� ���#�� � �����#�� � ������ � ��� � ������������ � ���������� � ������ �� � ���������� � ������ � ����� � �� � ���������
����� � �����������! � *�������� � �������� � �#��� �� � ���� � ����� � ���������#� � )�����! � � *����� � � ��� � ������
������ ������������������������� �������������� ������#�������� �P�������#��!�>�����������������#��� ��
�������#���������� �����������������������)���������������������� �����#���� ���������#�������� �����4������!�
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