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Ustavující zasedání zastupitelstva města Sezimovo Ústí
Dne 11. 11. 2010 se od 18:00 hod.
v hlavním sále Spektra konalo
ustavující zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí. Jeho
úkolem byla zejména volba starosty, popř. místostarosty a členů
Rady města Sezimova Ústí.
Jednání zastupitelstva do volby starosty města vedl nejstarší
člen zastupitelstva pan Bc. Zdeněk Slabý, který jednání zahájil
a konstatoval, že ustavující
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolal v souladu

s ustanovením § 91 odst. 1 zákona o obcích dosavadní starosta po
uplynutí lhůty pro podání návrhu
soudu na neplatnost voleb nebo
neplatnost hlasování tak, aby se
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, která uplynula
29. 10. 2010. Žádná žaloba na
neplatnost voleb nebo neplatnost
hlasování v Sezimově Ústí podána nebyla.
Na zasedání byli přítomni
všichni zvolení zastupitelé kromě MUDr. Jaroslavy Králové,

Vpředu nově zvolený starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal a místostarosta města Pavel Samec. Foto Vl. Doležal, Měxus

která se řádně omluvila. Panu
Vítu Stryhalovi, který byl zvolen
za Občanskou demokratickou
stranu, zanikl mandát doručením
rezignace do rukou stávajícího
starosty města a na jeho místo nastoupila náhradnice, paní Monika
Radošová.
V prvním bodu svého jednání zastupitelstvo města schválilo
navržený program ustavujícího
zasedání ZM s tím, že bod 12
programu, volba členů a předsedů výborů zastupitelstva města,
byl vypuštěn a bude předmětem
dalšího zasedání zastupitelstva.
Po té všichni přítomní zastupitelé složili slib zastupitele pronesením slova „slibuji“ a stvrdili
jej svým podpisem. Po schválení
volebního řádu, platného pro toto
ustavující zasedání zastupitelstva, byli zvoleni členové mandátové, volební a návrhové komise.
Volba mandátové, volební
a návrhové komise byla veřejná
a volba starosty, místostarosty/ů
a ostatních členů rady města byla
tajná. Návrhy kandidátů na volbu

starosty, místostarosty a ostatních
členů rady města podávali zastupitelé – zástupci volebních stran
na výzvu předsedajícího v pořadí podle úspěšnosti volebních
stran v komunálních volbách,
tedy v pořadí ČSSD, Město pro
všechny, ODS, Zelená pro město,
KSČM, TOP09. Návrhy kandidátů do ostatních volených funkcí
podával jako první předsedající.
Veřejné hlasování se provádělo
zdvižením ruky pro návrh nebo
proti návrhu nebo zdržením se
hlasování. Tajné hlasování se
provádělo vložením lístku s textem ano – ne do obálky, se kterou
jednotlivé členy ZM obcházela a
kterou následně vyhodnocovala
volební komise.
Poté, co mandátová komise
konstatovala, že mandáty všech
přítomných zastupitelů jsou platné, přistoupili zastupitelé k volbě starosty. Jediným navrženým
kandidátem na funkci starosty
města Sezimova Ústí byl Mgr.
Ing. Martin Doležal, který byl do
funkce zvolen 19 hlasy z 20 odePokračování na str. 2
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vzdaných (1 se zdržel).
Zvolený starosta města se ujal
vedení zasedání zastupitelstva,
poděkoval za důvěru, kterou mu
zastupitelé svou volbou projevili
a přislíbili, že bude dělat vše pro
to, aby splnil očekávání a důstojně
se zhostil svěřené funkce starosty města. Starosta připomněl, že
značnou část předchozího volebního období nepanovala v zastupitelstvu města dobrá atmosféra,
která ani nevyhovovala zastupitelům, ani nebyla ku prospěchu
občanům našeho města a vyjádřil
přesvědčení, že v tomto období
mají zastupitelé společně šanci
to změnit, jednat konstruktivně
s cílem nalézat nejlepší řešení
ne pro ně či jejich strany, ale pro
naše město a jeho občany. Starosta města zdůraznil, že kromě
běžné rutinní práce čeká zastupitele města i řada zásadních rozhodnutí, ať v oblasti tepelného
hospodářství, domova seniorů,
nebo třeba koupaliště a zavázal
se, že těmto rozhodnutím bude
předcházet důkladné projednání
v zastupitelstvu napříč volebními

stranami. Starosta města na závěr
své krátké úvodní řeči deklaroval, že se bude snažit o to, aby
práce vedení města, úřadu a jeho
organizací směřovala ke splnění
programů volebních stran směřujících k prosperujícímu, bezpečnému a čistému městu a sloužila
tak všem občanům.
V dalším bodu programu ZM
zřídilo funkci místostarosty města, do které byl navržen a následně
15 hlasy zvolen pan Pavel Samec.
ZM se usneslo, že starosta a místostarosta města budou pro svoji
funkci dlouhodobě uvolněni.
Do funkcí členů Rady města
Sezimova Ústí, která bude dle
rozhodnutí zastupitelstva města
nadále sedmičlenná, byli následně zastupitelstvem města zvoleni
pan Ladislav Dostál, paní Ludmila Svatková, RNDr. Vojtěch
Kadlčík, Mgr. Petr Peroutka
a pan Josef Králík s tím, že starosta a místostarosta města jsou
členy rady města automaticky.
Předposledním bodem programu zasedání bylo určení
odměn neuvolněným členům

Zastupitelstva města Sezimovo
Ústí. Starosta města navrhl, aby
ZM schválilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí,
náležela neuvolněnému členovi
Zastupitelstva města Sezimova
Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. Tak bylo usnesení
zastupitelstvem města následně
přijato.
Na závěr starosta města poděkoval všem přítomným za účast.
Dovolte mi, abych starostovi,
místostarostovi a členům rady
města poblahopřál k jejich zvolení a věřil, že datum 11. 11. 2010
nebude šťastným a významným
datem jen pro ně, ale hlavně pro
město Sezimovo Ústí, přestože,
jak připomenul pan Bc. Zdeněk
Slabý během řízení zasedání,
je prý toto datum zcela nevhodné k uzavírání sňatků a k činění
dalších významných rozhodnutí.
Ale i on vyjádřil přesvědčení, že
se to jistě netýká těchto voleb
do orgánů města. V souvislosti
s uzavíráním sňatků si vás dovo-

Cena Edvarda Beneše 2010
Vyhlášení výsledků 15. ročníku vysokoškolské soutěže nazvané „Cena Edvarda Beneše“ se
uskutečnilo v pátek 22.10.2010
v Památníku Edvarda Beneše
v Sezimově Ústí. Soutěž, která již
má úspěšnou tradici, je pravidelně
vyhlašována městem Sezimovo
Ústí pro studenty vysokých škol.
Na základě posouzení odborné
komise vedené docentem Karlem
Novotným pro sekci historie 20.
století a profesorem Miloslavem
Petruskem pro sekci sociologie
jsou udělovány ceny, které jsou
spojené s peněžitou odměnou.
Veškeré finanční krytí této společenské akce je plně hrazeno z rozpočtu města.
V oblasti historie 20. století první cenu získal Petr Anev
z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze za soutěžní práci:
Cesta k zániku agrární strany
(1933-1948)
Anevova obšírná monografie
o závěrečné etapě existence nejvýznamnější politické strany meNovinky ze Sezimova Ústí

ziválečného Československa se
opírá o rozsáhlou, impozantním
dojmem působící heuristickou základnu. Kromě archivního materiálu, dobových tištěných publikací
i pramenných edic autor dokázal
vytěžit také neobyčejně rozsáhlý
soubor dobových periodik a kriticky využít dosavadní odbornou
historickou literaturu. Jeho soutěžní práce ve čtyřech chronologicky vymezených hlavách, uvnitř
ještě dále věcně rozčleněných,
sleduje osudy československého
politického agrarismu včetně jeho
významných protagonistů v podstatě od úmrtí Antonína Švehly
roku 1933 až do komunistického
převratu roku 1948.
Petr Anev úspěšně zvládl závažné a rozsáhlé badatelské téma
a předložil do soutěže zdařilou
práci, kterou je třeba po zásluze
ocenit.
Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Pavle Karbanové
z Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně za soutěžní prá-

ci: Příběhy kolektivizace – kolektivizace zemědělství v obci
Bruzovice na Frýdecko-Místecku
Násilné kolektivizaci zemědělství, kterou v 50. letech minulého
století prováděl komunistický
režim, česká historiografie dosud
nevěnovala takovou badatelskou
pozornost, jakou si zasluhuje.
Jeden z kaménků do celkového
mozaikového obrazu tohoto bolestivého procesu, jímž tehdy prošla drtivá většina českých rolníků,
představuje soutěžní práce Pavly
Karbanové, sledující, jak se tyto
události promítly do života obyvatel obce Bruzovice, slezské vesnice ležící poblíž ostravské průmyslové aglomerace, mezi městy
Frýdkem-Místkem a Havířovem.
Ve své práci podrobně osvětlila nejenom průběh kolektivizace
v Bruzovicích, způsoby nátlaku na
tamní sedláky a jiné mechanismy,
používané komunistickým stranickým a státním aparátem v procesu radikální přeměny českého
zemědělství, ale věnovala pozor-
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luji informovat, že Rada města
Sezimova Ústí na svém zasedání,
které se konalo hned po skončení
ustavujícího zasedání, pověřila
k provádění sňatků 9 zastupitelů, jmenovitě Mgr. Ing. Martina
Doležala, pana Pavla Samce,
pana Ladislava Dostála, Ludmilu Svatkovou, RNDr. Vojtěcha
Kadlčíka, Mgr. Petra Peroutku,
Bc. Zdeňka Slabého, Mgr. Hanu
Hojsákovou a samozřejmě stálici svatebních obřadů pana Josefa Králíka. Kdo tedy ještě váhal
s uzavřením sňatku, může odhodit své obavy a směle vstoupit do
naší krásné obřadní síně, neboť
všichni jmenovaní jsou zárukou
skvělého obřadu a – doufejme šťastného manželství.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek,
tajemník MěÚ
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V Památníku Edvarda Beneše v Sezimově Ústí se uskutečnilo 22. října za
účasti významných hostů vyhlášení výsledků 15. ročníku vysokoškolské
soutěže „Cena Edvarda Beneše“ určené pro studenty vysokých škol, kteří mají
zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie.
Starosta města Pavel Samec při předávání ocenění.
Text a foto Vl. Doležal, Měxus

Novinky ze Sezimova Ústí

nost také konkrétním osudům
jednotlivých rolníků, postižených
kolektivizací.
Tato zdařilá, kultivovaně napsaná mikrohistorická sonda o jedné
slezské vesnici si nesporně zasluhuje, aby našla svého nakladatele
pro knižní vydání.
Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla udělena Jiřímu Bílkovi z
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
za soutěžní práci: Utváření politického systému v Písku v letech
1945-1948
Pod tímto názvem předložil
Jiří Bílek zajímavou soutěžní práci o veřejném dění ve městě Písku, respektive v celém píseckém
regionu v období mezi osvobozením a únorovým komunistickým
převratem. Podal faktograficky
bohatý výklad o poválečných proměnách města Písku a píseckého
okresu v rovině mocensko-administrativní, v rovině stranickopolitické i v oblasti každodenního
života píseckých obyvatel v prvních poválečných letech. V detailním podrobně dokumentovaném
pohledu na tehdejší vývoj a jeho
problémy ve vymezeném písec-
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kém regionu tkví informační přínos Bílkovy soutěžní práce, který
si zaslouží ocenění.
V oblasti sociologie byla udělena jedna cena a to 2. stupně, kterou získala Kateřina Němečková
z Filozofické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni za soutěžní práci: Hasičské projekty Princetonského projektu výzkumu rádia
a Kolumbijské univerzity
Předložená práce se zabývá tématem, jež je obecně velmi
atraktivní a sociálně relevantní,
totiž tím, jak lze empirickým výzkumem reagovat na nově vzniklou, neočekávanou a dramatickou
situaci. Autorka zvolila rozbor tří
amerických studií, které reagovaly na poněkud odlišné, ale „motivací“ shodné situace: na známou
adaptaci Welsova románu o invazi
Marťanů, která vyvolala celonárodní paniku, na vliv „rozhlasového maratonu“ Kate Smithové na
chování lidí a na důsledky stávky
distributorů tisku v New Yorku.
Pro všechny výzkumy je příznačné, že „hasí“ určitou sociální situaci, že zmírňují její možné sociální dopady.
VŠ

09/2010

�#�� ����� ������ $%�%&$%��
�� ������ ������� ������ ��������
�
�������� �� ����������������������������������
�
����������� ��� �������������� �!����"����� �#���$���#���%��������������������������������
�
��&������'(����������)$ ����*�+��,�����-��.������$��/%��$ ����$ �����������������
�
��&����� � '( � �������� � )$ � � ����+��0� � � �#1� � $� � �"�� � ��&����� � ��*�+��, � � � ��-��.����� � $��/%��$ ��
��$ �����������������
��

�������� ��������� ����� ��������
�
2�#�����������������#��������2%#3��
�
��� #�����������������&�%�����-�����������2%#3���
�
���������#�������/����#4������������-�� "���������2%#3��
�
��� #����$�&�5����#��%�$����#��������2%#3���
�
�&��#��� �������������2%#3����#������ ���$ ���$�"���
�
�&��#��� ���������-�� "���������2%#3��

��

���������� ��������� ����� ������ �
�
2�#�����������������#��������2%#3��
�
%�$����������#�������� ����$���������3%1� 1%������������%������������&��&�%� �����(�
�
�&�������� ���$� �����$��%�$����������#�������� �����������3%1�%������������%������������&��&�%� ����
�(
�
�#4������������%���"%��$ �����#���%"���������2%#3��6
• �#�������%������%"���7��� ����%�06���7� ,6�����%���8�����#4���������#������%����%����%�����9�
• �#�������%������%"���8��� ����%� ,����7�06�����%���8�����#4���������#�����%����%���&�$����1�%�$����#�
$�"���
• $��� �����%"�����$�� ���������1�%���8�����#4���������#�����%����%���&�$����1�%�$����#�$�"��
�
%�$����&��$�"��$���&�%���-��$��3�����3%1��� ������%�$��������������2%#3���:�&�%����������������
2%#3����#������ ���$ ���$�"����$ ���$�&�5���������2%#3����$ �������%������������$�/��#��������
2%#3���
�
����$ ������&���%�"��#�%���3����$�"����#�������/�9�������-�� "���������2%#3�����%����%����%�����9�
�
����$ �����#�������/�:������ ���$ �;������-�� "���������2%#3�����%����%���&�$����1�%�$����#�$�"��

��

���������� ����������
�
���%������&�%���"%������$��:��-�!�"�-�%���#� ����%���%��;�8���%����%����%�����9�
�
��!� ����� ������ ��" �"!"�"�"���� ������:��%����%�-��%�$����&��$�"�;6
• ���" #��$ ���$� ������ ���� ���2%�-�
• $ ���$-��%��$ ����$��/%��$ �������������
• ��$����#/�"������ ���$ ���$�"��
• ��$������$�"����#������������� �"���� ���%�#������1�����%��
• ��$����������%�������������������#�����
�
��!� ��������� ����� �������:��%����%����%�����9�;6
• %� ����-�!�������$��� ��������%��$���%�������9�6
• $ #���1�����$��#���%"�!������$ ��������2%#3��
• -������ 1�$�������������#�������/���$����1������������2%#3���:��� �"��#�������/������� ���$ ���
$�"�";
• ���� ��%�#������1�����%�����-�%�� ���1����#�������/
• ����%������������$�����$����!������-�� "���������2%#3��

Novinky ze Sezimova Ústí

strana 4

09/2010

•
•

���� ��-� 1����������$����1�������%���������� ���%�������$����1����������$�/
%#������3� !����� �#�������-�������3$ ��

'� (�)#���� ���!�"#"���)� �"��*���
�
����-�����%��������$�"�����%�3��#$ �������%�!���$�"���%�$�����' ��
�
�&�� #���!��$�"3����$���%$ #�5������$�"��������-�
�
���%��#���"��1�����1�����$ ������������������$���%$ #�5������$�"����#���%�������!�-�-����%!������
��&��
�
$���$����������������$�����������#�%���"�����%$ #��"���$�"��
�
��$������# ������� �#�����$���#���%�������!�%!�������������%��#���"��1�����1���������������
�
��$������# ������� �#���������$ � �������������������#���%" �������������1�����$ ����:�&�3��� ����
$ �����������$������$ #!�$�"#��!������������ ���$��!���$ ��������%�;
�
�������1���$����#���%" ��&��� �3��1�����%��������:��%���������#���;�
�
#�����2���%�$�"�����#�������$���$���#���%�����������%�������$�" �����������-��������$ ������ �#!�-$���
�$�" �����
�
#�����2���%�$���#���%����-�!�������&����%�����#�����%����2��1������%�����������$���%�������%�
+� ,��"�� #!-�� ��" ��!����� ����� ������ )"�*��)���
�.
�
�

��
�
�

�.
�
�
�

��� ����* ���!* � ��!" "�����/"���� � �������! )"�*��)��� � �!"���)��%��"��%��������%�%��++������%�8����#�%���"�����-�� "�����%�������$�"����3���#$ �������%�!�� �
$�"���%�$�����,���
<�%��"��%�++������%�%���������%�8� �����������������%�������&���3������$-��%��$ ����$��/%��$ � �
��/$����!�$��%���$�"����%$ #��"��
��� �"���* )"�*��)��� � �!"���)- ��������� ���" �!����)0�� �"���"�0�� �������#�
<�%��"��%��������%�%��++������%�8����#�%���"�����-�� "����3��$�������$ �����������������������
���%����������#�����$-��%��$ ������$��/%��$ ��� ��&�����������$ �
<�%��"��%�++������%�%���������%�8� �����������������%�������&���3������$-��%��$ ����$��/%��$ ��
�%$ #��"��
,��"�� #!-�� �"�#� ���"���
�#��#� ����� ��7�%��0������%��
�#��#� �����+��7�%���������%��
�#��#� ��������7��"����%�����%��

1� 2"���#� � ���!������ ��" ����� �����*�
�.
�
�
�
�

"�"��� *���)"�� �"���#�
'����� �9#�=���
?��%��@���#� �
?��%��C#�� ��
?��%��@�������

�.
�
�
�
�
�
�
8
8

��)#���� �"���#� � ���)�"��
D� �#��� ��
9A��*�0�
D� �#�0+ �
9A�,0��,
(AE(A����������������������������+>�� 0�++�
(�� ���#��(+,�
9AF�0����
<���%�����G9
H4�����++��A
9#�� /#���(IJ��*�
9#�� /#���(@

Novinky ze Sezimova Ústí

+>����++
9AB�*����
�>0����,
9AB�+�8��

strana 5

09/2010

�. ���!������
� K����%��
� L������0�
3� 4���"���� ���� ����"����! ")�*!9#�$��-�%�� ���1�������%���-$������%�������&�����
5� 6�*���"���� �7�#"�� )"�*��)���
��

�7�#"�� )"�*��)��� � 4����"�� 8��� 9
����� �#�����$��
������������7����$ "��
�+
�"�������%!��&����M�3����
�
�&�$ �������� �����M�3�����7���������
,
�&�$ ������4�#�3���B��� �%�����:B�#�-;
0��
�������"�������������������%�����������B��N��L�#��$�!��
*
��������������������,�,��F��4�������������
�
�������������%���� �������������7�B�#$���
�
�����������K�%�(1 ��
��#����� "���#�$ ��#����O�<���
+
��������������PB� ���/�Q

��

�7�#"�� )"�*��)��� � 4����"�� 8��� 99
����� �#�����$��
������������7����$ "��
+�
��������!
+0
����3�#�����%#3��:�������"�����$ ��%����%�� ������%#3�;
+����+����
D��#�%���������8��� #� ��RR�
+�
������4��
�
4�#�3����N�� ����7��-��%�%��4�#�3�
�����,
�&�$ ������#�%���1��%���/����S�#�3��������
�0����
�&�$ ������#�%���1��%���/���������� ����-�
�*
�����������" ���7����#�$ ��#����O�<#��
��
������8�C�%�<#����:���������1�����%������������S�#�3��;
� ���+
2��������������������F�#�$����������
�������,��0�����*
������B����$�!��������#�%���1���%����
���,��, �,+�,��,�
������B����$�!��������#�%���1���%����
,,��,0��,�
�����#�%���S��"��
,*��,���0�
�����#�%���C�%�S��"���
0+
4�#�3��B�N�-����
0�
������C#/��$�����7�������������������$���%����������
00
������C#/��$�����7���������0�*�:��%�������%;
��
��������������B��$�!�����1��
�+
��������!������7���������000��
��:K�#�$����������;
��
������'�%!��#��%��:���D%#���T�;
��
�����������B��N�"�%�#�"�7������#�%���1���%����
�,
������9���#� /�8���(?�������7��������-��%
�0
������9���#� /�8���%�������%���������0��
��
������S�#�3���7������#�%���1���%����
�*����*��* �*+�
������B��N�"�%�#�"�7������#�%���1���%����
*��*��*,�*0
������B��N�"�%�#�"�7������#�%���1���%����
*�
������C#/��$����

��

�!"���)� � 4����"�� 8��� 9
����� �#�����$��
������������7����$ "��

Novinky ze Sezimova Ústí

strana 6

09/2010

�%
,%
0%
%
�%
�%
,%
*%
+�%
+,%
+�%
� %
�+%
��%
��%
��%
�*%
��%
��%
�*%
, %
,�%
,,%
0�%
0 %
0�%
0,%
00%
��

������O�B���#�
������F������)$ ��8��%��#�������� �$ #����������� ��
������F������)$ ��8��%������� ������������9���#$����7��#����$ #���
������9���#$���8��%�������*+����������M�3������
������9���#$���8��%��#���������=�#���L����#����������**�
������C#������N��!���8��%��������,�����&�3��� ���$�������B��� �#��
������C#������N��!���8��%�������0�����������,�
������U�3�����8��%�������0������������0
������<���������8��%�������,0����������,�
������G#��H��L������7����������%�������
������L�%���$�!���8���%��&�$ ���������1���B� ����
������C� #��<����!���8��%������� +����������*
������C� #��<����!���8��%�������, ����������,+
������?��������8��%���$ �������������,
������?��������8��%��������� ���������� ��,
������N#���%�����8��%�������� ��������������
������N#���%�����8��%������� ,*�����������
������<� ��������8��%�������*+ ����������*���7�B�������������
������V������
������N������
������B��N��L�#��$�!���8��%�������,������������,��
������F��4��������8��%�������,+�����������,��
������L��K"����!�8��%�������*�,����������,,*
������A������8��%�������� ������������+�
������F��������!��
������B����#���
������V������
������(�1�$���8��%�������*,����������� �0

�!"���)� � 4����"�� 8��� 99
R���� �#�����$��
������������7����$ "��
* %
������'�%!��#��%��8��&�����1����%��� �����#�%���
*+%
������'�%!��#��%��8����#���������FWB
*�%
S�#�3���������8��%��������0+����������+,�
*,%
I����#����������8��%���������0�������������
*�%
������ ����-��8��%��������0��������������
�+%
?��#�����������8��%��������, �������������
�,%
������C�%�<#����8��%��������� ����������� ,
�*%
F�#�$�����������8��%��������� �����������**
� %
B����$�!���������8��%��������,������������0
��%
D��#�%��������
�,%
������B��N�"�%�#�"�8��#����$ #���
,%
�������$��������
�%
G����$���������8�%��������������0��
*%
G����$���������7��������%/��������0�0��0����0����0�+�
++%
������A����%�����
+�%
������B�S��&�
+�%
>�#����������
+,%
������K�%�K�������
+�%
C#/��$�����������7���%�������%�������0�*�
��%
������'�%!��#��%��8�������D%#���T����������M�����
�*%
G����$���������8����� &��� ��1�������/����&�$ ����!����%�������������0����0 ���0
��%
�������$���������8��&�$ ����1����%���������#�%���1���%���

Novinky ze Sezimova Ústí

strana 7

��0 +

09/2010

��%

M������������8�$��-���������%������%�����������%��/�����������0 �A���������$��-������
���%�����
G����$���������8��&�$ ����!����%�������������0+���0+ ��0++������%�������%!��%��/
��������!������8��&�$ ����!����%���������%��������%/��%��/�������0�0��0����0�*��
00���0��
������B�N�-�����8��&�$ ����!����%�������������0�,
������B�N�-�����8��&�$ ����!����%�������������0����0�,
��������!������8��&�$ ����!����%�������%��/��������0����00*��00���0��
��������!������8�$��-���������%����������������0,����0*+����%�0*+���0��
G����$���������8����%���������%��������%/��%����������0�0
������K�%�K�������
M����������
������K��9���&�� �

��%
��%
,�%
,+%
,�%
,�%
,,%
0+%
0�%
0�%
��

��

��

:"���; #��)� � 4����"�� 8���
����� �#�����$��
�����$ �
��%8M
������7�������
�*%8M
������7���#����
0%8M
�����
,,8(
%�$���1���$

�����
�&�$�B��$�1��� ��
�&�$�B��$�1��� ��
�&�$�M�3����
�&�$�B��$�1��� ��

���$ "��
���#�%�����%���"�%�#���
���#�%���7�S��"��
<��������������
���#�%���7�S��"��

������ )"�*��)��� � 4����"�� 8��� 9
����� �#�����$��
��������
,�
�����%��
���
%���5����

�����������
9���#$��
B��� �%����

���$ "��
������������������
��#����� "

������ )"�*��)��� � 4����"�� 8��� 99
����� �#�����$��
��������
,0�
�����%��

�����������
F�#�$����

���$ "��
�#�$ �#��������#�%���1���%����

�%� <"�������� ���"���)- ��" �*7�� �"���
�.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�.
�
�
�
�
�
�
�
�

:"��� )"�"�� ���"���)�
���������)$ ��R��8�������G#��H��L������7���("$ $�!���2&�%�����������)$ ��
���������)$ ��R��8�������G#��H��L������7����������&�$�B��$�1��� ��
���������)$ ��R��8�������F��4������
���������)$ ��R��8�������K�%�(1 ��
���������)$ ��R��8�������K��(1 "�7���%����%������������H,,
���������)$ ��R��8�������?��������7���%����%������������H,,
���������)$ ��R��8�������K��(1 "�7����������&�$�H,,
���������)$ ��RR��8���$ ��(��%�3��7����������&�$�H,,�
���������)$ ��RR��8�������L�%"-�������7����� ������%��������#� ��$��# ���������������!
=#*�� �#���"�� ���"���)�
���������)$ ��R��7�N�$���������7��� ���$������$ �����$�"#�9���#
���������)$ ��R��7�������G#��H��L������8��� ���$������$ �����$�"#�9���#
���������)$ ��RR��7����"$ ��9��L� ��8��� ���$������$ �����$�"#�9���#�
���������)$ ��RR��8����"$ ��9��L� ��7��� ���$������$ ���������$�� �$�"#�C�������%�M�3����
���������)$ ��RR��7�������C#/��$�����8��� ���$������$ �����$�"#�C�������%�M�3�����
���������)$ ��RR��7����"$ ��9��L� ��7���V�$�!���� �����������)$ ��RR�
���������)$ ��RR��8�������K�#�%����7��� ���$������$ �������DO?
���������)$ ��RR��8���������!������7��� ���$������$ �������!�����
Jaroslav Kupsa
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Zpracovali: J. Kupsa, K. Homolka
V Sezimově Ústí 30.10.2010
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Bude zima, bude mráz…,
… přestože Martin má
prý letos nechat koně doma
a přičvachtat se v holínkách.
Zima a s ní často spojené závěje
se blíží stejně neúprosně jako
termín daňového přiznání. Auta
už mají zimní botky, sandály
přepustily svá místa kozačkám,
tílka rolákům a sáčka zimníkům.
Ve vzduchu místo much dotírá
každoroční otázka: „Copak pro
nás zima asi letos chystá?“
Ledva jsme srovnali záda
po „jabkách“, už abychom zase
připravovali hrabla a ostatní

náčiní po sněhové nadílce
potřebné k obnovení spojení
s civilizací zastoupenou v tomto
případě
nejbližší
veřejnou
komunikací. Jistě, ani to nemusí
nutně přinést očekávanou úlevu
– i mně se vybavuje ta spousta
vtipů na akceschopnost našich
silničářů, aneb jak praví klasik:
„…jsou překvapeni velice, že
sníh zasypal jim silnice.“
Abychom
však
byli
spravedliví, přiznejme jim, že
to nemají vůbec jednoduché.
Navíc po loňských zkušenostech

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 2 . Kolik nás vlastně odpady stojí
• Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odvezeny na speciální dotřiďovaní
linky, kde jsou roztříděny na využitelné druhy a předány dalším
zpracovatelům. Naopak odpad z
popelnic už vytřídit nelze a je bez
užitku odvezen na skládku.
• Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen
pro představu, pořízení popelnice
na směsný odpad stojí okolo 600
Kč, kontejner na třídění odpadů
nestojí méně než 6 000 Kč. Svozové vozidlo, které bude odpady
svážet, nepořídíte za méně než 3
miliony korun.
• Přestože dobře vytříděný odpad
je surovinou, která se dá obchodovat, příjmy z prodeje surovin
nestačí pokrýt náklady spojené

poděkování:
• Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Různarová
• Děkuji panu starostovi za přání
a paní Dáše Válkové za předání
dárku k mým 80. narozeninám.
Václav Kalina
• Děkuji panu starostovi za krásné blahopřání k narozeninám.
Jaroslav Hanousek

Novinky ze Sezimova Ústí

se sběrem, svozem a úpravou
odpadů. Dnes již prakticky ve
všech městech a obcích platí, že
poplatek vybíraný od občanů,
nejčastěji ve výši kolem 500 Kč
na osobu za rok, pokryje jen 60
až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí
obec či město doplatit ze svého
rozpočtu.
• Velká část komunálního odpadu
obsahuje použité obaly. Zákon o
obalech přenáší odpovědnost za
recyklaci obalů na firmy, které
je uvádějí na trh. V praxi to znamená, že výrobci, dovozci nebo
plniči obalů platí za každý obal,
který uvedou na trh, do společného systému, ze kterého se následně hradí náklady spojené s tříděním a recyklací obalů. V Česku
tento systém provozuje společnost EKO-KOM, a.s.

musím říci, že někteří z nich
provádí svoji práci opravdu
zodpovědně a precizně. Před
dvěma lety jsme se s manželem
přistěhovali do Sezimova Ústí a
loňská zima pro nás byla první
„sněhová“. Opravdu jsme byli
mile překvapeni, jak místní
silničáři svou náročnou práci
zvládali. Nejenže byly průjezdné
všechny silnice, ale i chodníky
byly pravidelně protahovány,
takže ani starší spoluobčané,
kterých na našem sídlišti bydlí
poměrně dost a pro něž sněhová

nadílka často znamená vážné
komplikace,
nemuseli
mít
strach dojít si „k doktoru“ nebo
nakoupit. Vyjadřuji jim tímto,
byť poněkud opožděně, svůj dík
a obdiv.
Pokud nás tedy bude i letos
chtít paní „Zima“ obšťastnit bílou
poezií, přeji si pro nás všechny,
abychom tu krásu přežili ve
zdraví a mohli se s Vesnou přivítat
se zdravými údy, pevnými nervy
a bez díry v obecním rozpočtu.
ZUM

řádková inzerce:

Telefony
měst. úřadu

• Pronajmu dlouhodobě byt

1+1 v Sezimově Ústí 2.
Tel. 774152366

• Dlouhodobě pronajmu garáž

v Sezimově Ústí 2.
Tel. 607624383

• Prodám zděný byt v Sezi-

  

mově Ústí 2, první patro,
balkón. RK prosím nevolejte. mobil 606 842 365 nebo
605 157 276

• Prodám byt 2+1 s balkónem

v Táboře. RK prosím nevolejte. mobil: 605 157 276

• Prodám magnetický rotoped

• Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Zdena Kuchyňková
• Děkuji panu starostovi Samcovi
a sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k mým narozeninám a paní Věře Bažantové za
předání dárku a milou návštěvu.
Vladislav Bláha
• Srdečně děkuji Sboru pro občan-

ské záležitosti za milé blahopřání
a dárek k narozeninám
Stáňa Bazgierová
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cena 500,- Kč
Tel.: 775 676 452

ústředna – 381 201 111
fax: 381 263 179
• Mgr. Ing. Martin Doležal,
starosta, 381 201 128
• Pavel Samec, místostarosta 381 201 136, 602 431 940
• 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
09/2010
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Zahrádkářky při ČSZ Sezimovo Ústí II - Vánoční výstava
Vás všechny srdečně zvou na svou tradiční vánoční výstavu, tentokrát s názvem
„Vánoční překvapení“, připravenou v budově 1. ZŠ (tzv. stará škola).

Výstava začíná vernisáží v sobotu 18.12. ve 14.00 hod. a potrvá až
do 29.12.2010 (mimo Štědrý den).

Uvidíte na ní: tradiční vánoční dekorace, mnoho dárků, zdobených
perníčků, ozdob a všeho, co k Vánocům patří.

Otevřena bude denně od 9.00 do 17.00 hod.

Přijďte si užít aspoň na chvíli trochu vánoční pohody a klidu.

Novinky ze Sezimova Ústí
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Kontrolní závod přípravek
V sobotu 16. října, za
vydatné pomoci rodičů, uspořádal oddíl gymnastiky Sezimova Ústí, kontrolní závod
přípravek. Všichni účastníci
strávili příjemné dopoledne
v pohybu. V kategorii mladších přípravek byl Vojtěch

Memoriál Víta Smolíka

PROKOP první a hned za ním
jeho oddíloví kolegové Filip
SKALICKÝ a Daniel PSOTA.
V kategorii přípravek starších obsadili kluci z domácího
oddílu první dvě místa. Vojtěch NOVOTNÝ první a Tadeáš VALENTA místo druhé.

73 žáků ve věku devět až
jedenáct let z celé republiky se sešlo v sobotu 23.10.
v Praze ve Vršovicích, aby
změřilo své síly v gymnastických
disciplínách.
Oddíl Spartak Sezimovo Ústí
reprezentovali František Vaněček, Jiří Uhlíř, Adam Cetlovský, Matouš Nývlt v kategorii
začátečníků. František obsadil
místo čtvrté, Jirka byl sedmý,
Adam dvacátý třetí a hned za
ním Matouš. V kategorii mladší žáci skončil Michal Blažek
těsně za medailovým místem.
Petr Macháček byl pátý, Vilém
Mára obsadil místo osmé a
Ondra Havel místo deváté.
Úspěchem oddílu byl postup
Petra Macháčka do finále hrazdy Víta Smolíka, kde

mu o 0,4 bodu uniklo třetí
místo.
Jaroslav Včelák

Drakiáda
Celý měsíc se děti těšily na další
akci pořádanou především pro
předškoláky – „Drakiádu“.
V pondělí 1. listopadu se již před
15. hodinou zaplňovala školní
zahrada dětmi v doprovodu rodičů,
prarodičů i starších sourozenců.
Čekaly je zde soutěže, které pro ně
připravily učitelky naší školy. Děti
vyzkoušely koulení dračího vejce
do hnízda, vyrobily dračí ocas a

draka vybarvily. S ním prolézaly
překážky nebo na rychlost draky
namotávaly. Úspěšně zvládaly
hod talířem do hlavy draka. Za
každý splněný úkol dostávali
soutěžící razítka na kartičku. Po
splnění úkolů získali účastníci
drobnou odměnu. Každý, kdo
si přinesl vlastního draka, mohl
zkusit, jestli vzlétne. I když bylo
téměř bezvětří, většina draků si

zalétala.
Děti prožily se svými rodiči
příjemné odpoledne. Ti, kteří měli
zájem, mohli po ukončení akce
zhlédnout výstavu z přírodnin v
budově školy.
Na 6. prosince zveme všechny
zájemce na „Vánoční tvoření“.
Mgr. Jana Mikulenková
ZŠ Švehlova 111,
Sezimovo Ústí I

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky
„Vzděláváme a rozvíjíme
nadané žáky“ je název projektu,
do kterého se naše Základní
škola a Mateřská škola Sezimovo
Ústí, 9. května 489 zapojila jako
partner ZŠ Planá nad Lužnicí,
která na projekt získala dotaci
z fondů EU.
Co si pod tímto názvem
vůbec
představit?
Už
v předškolním věku si rodiče
některých dětí mohou všimnout,
že vývoj jejich dítěte je
mnohem rychlejší než u jeho
vrstevníků. Brzy zná písmena,
slabikuje a čte. Má širokou
slovní zásobu. Zároveň s tím
začíná psát hůlkovým písmem,
přestože ho nikdo nic takového
Novinky ze Sezimova Ústí

neučil. S obrovským zaujetím
si „čte“ v encyklopediích,
shání informace o dinosaurech,
savcích,
planetách.
Nově
získané poznatky si pamatuje a
rozšiřuje. Nadané děti se také
brzy zajímají o čísla, přirozeně
sčítají a odčítají, chápou principy
násobení apod.
Úkolem učitelů je tyto děti
s nadáním včas odhalit a dále
rozvíjet. S touto myšlenkou jsme
vstoupili do výše jmenovaného
projektu. Předpokladem pro naši
práci je souhlas rodiny a zájem
dítěte. Předpokladem zařazení
dítěte do projektu je vyšetření
v pedagogicko psychologické
poradně. To nás nasměruje,

v jakém oboru (předmětu) má
dítě šanci vynikat.
V rámci výuky předkládáme
dětem speciálně vytvořené
pracovní listy, které je zábavnou
a zajímavou formou nutí
zamýšlet
se,
kombinovat,
nacházet různá řešení úkolů.
Používané aktivity mají rozvíjet
vyšší úroveň myšlení s důrazem
na používání informací než jen
na jejich získávání.
Chceme směrovat výuku
k tomu, aby se žáci naučili hledat
a objasňovat pravidla sami místo
pouhého vysvětlování učitelem.
Motivační jsou i práce ve
skupině, kde nadaní žáci dokáží
rozdělit činnosti, stanovit postup
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práce apod. Dokáží vyniknout při
tvorbě projektů a samostatných
prací.
Snažíme se, aby ve vyučování
nadaných žáků nebylo cílem jen
získávání informací, ale aby
vědomosti sloužily k rozvoji
myšlení. V minulosti se pozornost
škol soustředila především na
pomoc dětem s poruchami učení
a chování. Na děti nadané se
trochu zapomínalo. Rádi bychom
tuto praxi změnili a projekt
„Vzděláváme
a
rozvíjíme
nadané žáky“ je příležitost, jak
tento proces změny nastartovat.
Pavla Lenzová
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.
května 489
09/2010

Kulturně historická komise představuje
František Zenkl

Jedno
takové
deštivé
odpoledne letošního roku jsem
prožila v rodinném domku
manželů Zenklových v Sezimově
Ústí 1. A že bylo stále o čem
povídat, je dáno tím, že pan
Zenkl je velice všestranný člověk
s velkou spoustou koníčků a
zájmů.
Rodákem je z Tábora, kde se
v roce 1935 narodil. Staré město
a především Holečkovy sady
byly místem jeho dětství, stejně
tak jako škola na „klášteráku“,

správně náměstí Mikoláše z Husi,
kam chodil nejprve do obecné
školy a později do gymnázia.
V patnácti letech se šel učit
soustružníkem kovů a kam jinam
nežli do Sezimova Ústí, do
učiliště Kovosvitu. Bydlel s učni

Dne 26. 10. 2010 proběhla
u nás na škole již roky zaběhlá
akce s nočním přespáváním a
zábavným programem. Letos
jsme ji s kolegyní nazvaly
Kosmos party. Přestože tato
akce patří mezi nejoblíbenější,
obávaly jsme se, zda není pro děti
již příliš okoukaná. Ukázalo se
však, že naše obavy byly naprosto
zbytečné. Účast byla hojná a žáci
naší školy rozhodně přípravu na
tuto party nepodcenili.
Na večerní diskotéce se to
hemžilo roztodivnými bytostmi
z vesmíru či jinými vesmírnými
tělesy. Tímto bychom také rády
poděkovaly žákům devátého
ročníku, kteří nám pomáhali
Novinky ze Sezimova Ústí

na internátě, domů se jezdilo jen
na sobotu. Později v Kovosvitu i
pracoval na horizontce.
Na učilišti ho učitelé
Boček a Binder přivedli na
atletickou dráhu spolu s dalšími
soukmenovci.
František vzpomíná na hřiště
v místech nynější polikliniky,
vzpomíná na brigády na
Soukeníku, kde se budoval nový
stadion. V té době měli zdejší
atleti velice slušné výsledky a
pan Zenkl byl dokonce vedoucím
mužstva atletů.
Roky utíkaly, František se
oženil, narodil se syn, a tak se
mladá rodinka rozhodla opustit
Sezimovo Ústí a odstěhovat se do
Chodova u Karlových Varů, kde
získala bydlení. Když jim však
rodiče nabídli možnost přestavby
domku, vrátili se po pěti letech
zpět a zůstali Sezimovu Ústí 1
věrni do dnešních dnů.
Kromě atletiky, nyní již
hlavně přespolních běhů, je
pan Zenkl i vášnivým turistou.
Od roku 1992 je členem Klubu
českých turistů a ten známý
pochod Praha – Prčice šel 34
krát. S turisty vyráží na výlety
po republice i do zahraničí, ale
nejraději má ty do hor.
Další vášní pana Zenkla je
sběratelství. Soustředil se na

tři obory: pohlednice Tábora a
Sezimova Ústí, odznaky – hlavně
sportovní, nejlépe olympijské, a
kartičkové kalendáříky, kterých
prý má 43.700 kusů.
V současné době je pan Zenkl
místopředsedou
Jihočeského
klubu sběratelů. Scházejí se
na pravidelných schůzkách a
čtyřikrát za rok pořádají burzy.
Laik jako já těžko pochopí tu
radost sběratele, když se mu podaří
sehnat či vyměnit nějaký parádní
kousek. Například vyprávění o

pohlednic z dřívějších dob a
zajímavé vyprávění a výklad
k nim.
Dalo by se dlouho psát o
aktivitách pana Zenkla. Pro
čtenáře přikládám fotografie. Na
jedné je pan Zenkl se svými syny
a vnukem při přespolním běhu na
Harachovce v loňském roce. Zde
je však již ve funkci časoměřiče
a hlavního sudího. A na té druhé
jak jinak nežli se svými kolegy
sběrateli.
A už nezbývá nic jiného,

účasti pana Zenkla jako diváka
na olympiádě v Moskvě, kde
se mu podařilo sehnat odznaky
Národního olympijského výboru
Angoly. A takových podobných
vyprávění jsem slyšela několik.
Mně se velice líbila sbírka

než mu popřát ještě mnoho
sběratelských úspěchů, hodně
zdraví a síly do turistických
výšlapů a zdrávi došli.
		
Anna Slunečková
			
kronikářka

KOSMOS PARTY

diskotéku uskutečnit a musíme
konstatovat, že se zhostili svých
rolí velmi zodpovědně. Nikdo
nemohl říct, že by se snad nudil.
Po půlnoci jsme všichni
opustili taneční parket a odebrali
se do připravených kin, kde se
promítaly
vědecko-fantastické
filmy. Největší úspěch k našemu
překvapení sklidila stará dobrá
klasika, a to E.T. mimozemšťan.
Po promítání byla oficiální večerka
a šli jsme všichni do hajan.
Jako tradiční budíček zněla
chodbami naší školy pochodová
hudba, která rozhodně probudila
i ty největší ospalce. Zároveň
odstartovala neoblíbený, ale
nutný ranní úklid tříd. Odměnou

všem byla sladká snídaně, kterou
pro nás připravily kuchařky naší
školy.
Jsme velice rády, že se akce
letos opět povedla a nezbývá nám
nic jiného, než přemýšlet, čím
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potěšit naše žáky příští rok.
Martina Menglerová a Romana
Talafousová, organizátorky akce
ZŠ a MŠ 9. května
Sezimovo Ústí

09/2010

Nebojte se velké školy
2. listopadu se konalo první
setkání předškoláků a jejich
rodičů s budoucími učitelkami.
Zábavná matematika a zpívání
s kytarou zahájily letošní
podzimní část projektu „Nebojte
se velké školy“. Ten je určen všem
dětem, které se chystají k zápisu
do 1. třídy a jejich rodičům.
Úterní setkávání se ve škole
dává šanci rodičům pozorovat
své potomky v kolektivu

vrstevníků, jejich zájem, nadšení
a samostatnost při plnění hravých
úkolů. Ne nadarmo i pro nás platí
„kdo si hraje, nezlobí“. Děti si
společně nejen zahrají, zazpívají,
zacvičí, ale také se naučí
některá anglická slovíčka nebo
zopakují ta, která už znají. Uvidí,
jak vypadá interaktivní tabule a
vyzkouší si práci s ní.
Při rozhovorech s rodiči
odpovídáme na dotazy týkající

se školní zralosti dětí, zápisu do
1. třídy. Velice nás těší zájem
rodičů o školní vzdělávací plán
a projekty, např. testování písma
Comenia skript a „Vzděláváme a
rozvíjíme nadané žáky“.
V jarní části projektu „Už
jsem školák“ si předškoláci
prohlédnou
budovu
školy,
navštíví zábavnou hodinu chemie
či fyziky, vyzkouší si počítače v
odborné učebně.

Rádi bychom, aby tato setkání
s „velkou“ školou byla příjemná
pro děti i rodiče a zbavila je
obav z nástupu do školy. Proto
se těšíme, že se s většinou dětí
uvidíme u zápisu v polovině
ledna.
Pavla Lenzová
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí,
9. května 489

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/
Výstavní klipy:
PAVEL KOPÁČEK - PO
SILNICÍCH DO MINULOSTI
Výstava otevřena leden - únor
Knižní novinky:
• Smetana Miloš: Zakázaná
láska. Životopisný román.
• Chrastilová Gabriela: Agáta
a já. Humoristický román pro
ženy.
• Nasaw Jonathan: Dívky, které
miloval. Thriller.
• Wolf Daniel: Ochlazení
Špionážní thriller z blízké
budoucnosti.
• Rottová Inna: Vzkaz na
starém záznamníku. Detektivka.

• Brody Jessica: Zkouška
věrnosti. Román pro ženy.
• Gardiner Meg: Mys Jericho
Kriminální příběh.
• Hrdlička Richard: Staré
domy a domky vožické
Kniha mapuje historii města
Mladé Vožice.
• Mandelová Helena: Moje
vlast je v Evropě. Výpravná
knížka pro děti.
• Svěrák Zdeněk: Mám v hlavě
myš Lenku. Veselé písničky pro
děti.

Knihovna Sezimovo

Ústí II – K Hájence 666
Výpůjční doba:
úterý 9-11, 12-15 hodin
středa 12-18 hodin
čtvrtek 9-11, 12-16 hodin
pátek 9-12 hodin
Telefon: 381 276 043
E-mail: mk2@sezimovo-usti.cz
http://www.knihovnasezimovousti.
wz.cz/
on line katalog :
http://85.13.99.19/katalog/
Knižní novinky:

• A. Sedlmayerová: Tráva a vítr:
Známá česká spisovatelka odhaluje ve svém psychologickém
detektivním románu příběh o
ničivosti pozdní milostné vášně,
která vede až ke zločinu.
• E. Peters: Znesvěcená hrobka:
Po podivném setkání s mužem,
který se vydává za převtělení
královny Tetešery, se Emersonovi rozhodnou strávit novou
archeologickou sezonu hledáním
její hrobky.
• D. Gist: Vzpurná nevěsta: Urozená lady Constance je unesena
a prodána do zámoří za špetku
tabáku.
• B. Bradford: Vlastní cestou:
Román z prostředí velkoměsta
vypráví příběh úspěšné ženy,
jejíž život náhle dostává s podivnou nemocí jiný směr.
• L. Kohoutová: Muž v hlučné
samotě: Životní příběh herce
Vladimíra Dlouhého.
• P. Strattová: Věnec a vavřín:
Svedené a opuštěné Laurel
nezbývá než přijmout nerovný
sňatek s hrabětem, přestože čeká
dítě s jeho synovcem. Manžel-

ství se stárnoucím lordem ji
přináší jenom další utrpení.
• Ch. Steffan: Vánoční nápady:
Inspirace, vánoční nápady z
krepového papíru.
• M. Mlynářová: V padesáti
na začátku: S úsměvem podané
životní osudy rozvedené matky,
která jako žena
za věkovou hranicí solidního
pracovního uplatnění hledá způsob, jak uživit své tři děti.
• R. Crais: Tajemná zář: Detektivní román.
• B. Bradford: Rodinný nepřítel: Po traumatickém zážitku utíká Marie z domova do Ameriky,
ale před osudem neuteče.
• S. Monyová: Pletky s osudem:
Současný román pro ženy.
• M. Henry: Palubní střelec:
Autobiografické vzpomínky,
druhá světová válka, vojenští
letci.
• Z. Miler: Jak krtek uzdravil
myšku: Není na světě nic lepšího
nežli mít kamaráda. Další příběh
oblíbeného hrdiny Krtečka.

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

www.mashina.cz
Novinky ze Sezimova Ústí
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Plán akcí na prosinec 2010 Planá nad Lužnicí
1. 12. - „Čertovská pohádka“ Divadélka Múzika ze Sezimova Ústí – obřadní síň radnice, od 16.30 hodin.

Obřadní síň radnice

2. 12. - Podvečer nejen pro seniory se skupinou Echo

„Vánoce v zemích Evropské unie“

Jardy Svobody – restaurace Maxim, od 16.00 hodin.

4. 12. - Mikulášské odpoledne pro děti a rodiče –
od 16.30 hodin, pořádá Jitka Břečková a Club sauna.
8. 12. - Mikulášský večírek plánských žáků ZUŠ
Sezimovo Ústí v obřadní síni radnice od 18.00 hodin.

- ve spolupráci s ICM Tábor
„Výstava betlémů sběratele Jiřího Blažka“

Městská knihovna Planá nad Lužnicí

„Nejen vzpoura hraček“ – k připomenutí 110. výročí
narození Hermíny Týrlové

18. 12. - Betlémské světlo před radnicí, ve 14.00 hodin,
pořádají místní skauti.
24. 12. - Koledování před radnicí – od 15.00 hodin.

Výstavy

Sport
Každé pondělí v tělocvičně ZŠ - od 17 hodin - pravidelné
cvičení s Lenkou Matějů pro děti od 3 do 6 let - od 19.30

hodin – aerobik s Ivonou Veseckou

25. 12. - Vánoční koncert Zvonečku – od 17.00 hodin
v kostele sv. Václava.

Plánujeme

31. 12. - Silvestr před radnicí s ohňostrojem – od
23.00 hodin.

Klub Plánských Dam plánuje besedy se záchranářem MUDr.
Kratochvílem a opět i s Jarkou Vomáčkovou o zdravé výživě, termíny budou upřesněny.

2. 1. - Novoroční koncert plánského smíšeného
sboru Harmonie pod vedením Marie a Ladislava Dohnalových – kostel sv. Václava v 17.00 hodin.
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MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - PROSINEC
STŘEDA 1. 12. od 17.30 hodin, knihovna Sezimovo Ústí II

PÁTEK 24.12.

Vzpomínkový pořad o ochotnickém divadle v Sezimově Ústí. Jožka
Králík a Sváťa Král.

16.00: náměstí S. Ústí I
17.00: náměstí S. Ústí II
Zpívá pěvecký sbor Mgr. Jarmily Hlubinkové.

KŘESLO PRO HOSTA

KURZY:

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

ČTVRTEK 2.12. 17.00-20.00 hod., vestibul SPEKTRUM

ÚTERÝ 28.12. od 19.00 hodin, vestibul SPEKTRUM

Pohodové odpoledne se spoustou inspirací
Pořádá kulturně historická komise města ve spolupráci s Měxus.
Na kurz je nutno rezervovat místa. Viz. předprodej, vstup zdarma.

K tanci a poslechu hraje Jan Dafčík. Diskotéka, předtančení, slosovatelné vstupenky. Nutná rezervace, vstupné: 100,- Kč.

PÁTEK 3.12. od 19.00 hodin, sál SPEKTRUM

ČTVRTEK 2.12. od 10.00 hodin, sál SPEKTRUM

SILVESTROVSKÝ SENIOR KLUB

Výroba vánočních ozdob a dekorací

ŠKOLNÍ POŘADY:

VĚRNÍ ABONENTI

Komedie agentury HARLEKÝN Praha
Hrají: V. Vydra, A. Černá/B. Petrová/K. Hrachovcová, J. Boušková,
V. Dubnička/J. Šťastný, A. Procházka, Š. Křesťanová/Z. Benešová,
B. Vágnerová, E. Jandlová, Viz předprodej, Vstupné: 250,- Kč

SOBOTA 4.12. od 9.00

ZŠ Zborovská (6. ZŠ Tábor)
ČERTOVSKÉ ŠACHY - 6. ročník turnaje dvojic
propozice http://www.sachklub.cz ve spolupráci s Šachklubem Tábor

HRAJEME SI S KAMARÁDY
Kamarádi Brno

ČTVRTEK 9.12. od 10.00 hodin, sál SPEKTRUM

ČERTOVSKÉ POHÁDKY

STŘEDA 15.12. od 18.00 hodin, sál SPEKTRUM

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí 9. května 489

PÁTEK 17.12. od 9.00 a 10.00 hodin, sál SPEKTRUM

NEDĚLE 5.12. od 15.00 hodin, vestibul SPEKTRUM

ČERTOVSKÉ POHÁDKY

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA

Zadáno pro ZŠ a MŠ. Vstupné: 10,- Kč

15.00 – 16.00 hodin dětská disko
16.00 – 16.30 hodin Čertovská pohádka
Ve spolupráci s o.s. Klubíčko. Vstupné: 20,- Kč

VÝSTAVY:

vestibul SPEKTRUM

EKOFÓR

STŘEDA 8.12. od 16.30 hodin, sál SPEKTRUM

Výběr nejlepších ekologických vtipů ročníků 2004 – 2009
Ve spolupráci s hnutím BRONTOSAURUS
Přístupno v době konání akcí od 6.12.2010 do 15.1.2011

VÁNOČNÍ POHÁDKA

Divadélko ZVONEČEK České Budějovice, Vstupné: děti 30,dospělí: 40,- Kč

Městská knihovna Sezimovo Ústí I

STŘEDA 15.12. od 16.30 hodin

Divadýlko na schodech Spektrum – loutková pohádka
VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAČENCE Vstupné: 20,- Kč

PAVEL KOPÁČEK - PO SILNICÍCH DO MINULOSTI
Výstava otevřena leden – únor 2011

STŘEDA 1.12. knihovna SEZ. ÚSTÍ II

ČTVRTEK 16.12. od 18.00 hodin, sál SPEKTRUM

VÁNOCE V KNIHOVNĚ

VÁNOČNÍ KONCERT

Koncert pěveckých sborů Koťata, Nokturno, Nokturňáček a Akcent
pod vedením sbormistryně Mgr. Jarmily Hlubinkové.

Vernisáž výstavy od 17.00 hodin, výstava do 22.12.2010
Vystaven bude unikátní betlém z roku 1937 vyrobený ve Studenci v
Podkrkonoší

PÁTEK 17.12. od 9.00 – 12.00 hodin, park před poštou S. Ústí
II (pro školy i veřejnost)

Pamětní síň I., II. a III. odboje v Sezimově Ústí

VÁNOČNÍ TRHY

spojené se zdobením vánočních stromků.

Kuželna LUNA S. Ústí

NEDĚLE 19.12. od 17.00 hodin, sál SPEKTRUM

(Čt až Ne) rezervace nutná - tel. 732 227841 p. Daniel
Vstup na dráhy ve vyhovující obuvi, pro 4 a více osob.

VÁNOCE S KLUBÍČKEM
Vánoční besídka o.s. Klubíčko

Předprodej a rezervace vstupenek na divadla v kanceláři

ÚTERÝ 21.12. od 17.00 hodin

Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí 9. května 489

ŽIVÝ BETLÉM

Pásmo koled s mluveným slovem, prodejní stánky, občerstvení.
Účinkují děti a učitelé ZŠ a MŠ 9. května, ZUŠ. Pořad ve spolupráci
s MěXus .
Novinky ze Sezimova Ústí

Základní škola Školní nám. 628, Sezimovo Ústí II, otevřeno úterý
10-18 hod. http://www.odboj.unas.cz/

MěXus, budova Spektrum 1. patro, vchod od parkoviště.
PO a ST: 9-11, 13-16 hod., tel.: 381276707 mail: MeXus@sezimovo-usti.cz
Více informací na http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/program.
php nebo na http://www.kulturamexus.cz/
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PROGRAM KINO SPEKTRUM - PROSINEC
Středa 1. prosince od 19.30 h - Akční horor

Středa 8. prosince od 18.30 h - Komedie

USA, do 15 nepřístupné, titulky, 97 minut
Příběh začíná čtyři roky po původní epidemii T-viru, který vytvořila
společnost Umbrella v naději na nalezení léku proti stárnutí a nervovým chorobám. Jeho vedlejším účinkem je schopnost oživit mrtvé
buňky, čímž své hostitele proměňuje v krvelačné zombies...
Režie: Paul W. S. Anderson, Hrají: M Jojovich, B. Kodjoe
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Falcon

(Scott Pilgrim vs. the World)
USA, do 12 nevhodné, titulky, 112 minut
Scottovi je 22 a stylem pásové výroby balí jednu holku za druhou.
Nikdy neměl problém ulovit jakoukoliv kost, spíš ji následně zahodit.
Teď ale nastal čas, aby i on poznal, jak láska bolí. Jmenuje se Ramona
a každý, kdo s ní chce chodit, musí nejdřív porazit sedm jejích bývalých partnerů.
Režie: Edgar Wright, Hrají: M. Cera, M. E. Winstead
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Bontonfilm

Resident Evil: Afterlife (Resident Evil: Afterlife)

Úterý 7. prosince od 17.00 h - Animovaná komedie

Já, padouch (Despicable Me)

USA, přístupný, dabing, 95 minut
Udržet se na špici světového zločinu dá pořádnou fušku. A protože
si na post veřejného nepřítele číslo jedna brousí zuby Gruův největší
oponent Vektor, rozhodne se tenhle padouch pro dosud nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten co svítí na obloze.
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud, V čes. znění: J. Lábus, J. Přeučil,
J. Hromada, Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Bontonfilm

Úterý 7. prosince od 19.30 h - Hudební dokument

The Doors: When You´re Strange

(When You´re Strange)
USA, do 12 nevhodné, titulky, 95 minut
Film o vzestupech a pádech legendární skupiny 70. let „The Doors“
a jejím charismatickém zpěvákovi Jimovi Morrisonovi. Snímek staví
na záběrech natočených v letech 1966 - 1971, tedy od vzniku kapely
až do smrti Jima Morrisona.
Režie: Tom DiCillo, Hrají: členové skupiny The Doors
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Bioscop

Scott Pilgrim proti zbytku světa

Úterý 14. prosince od 19.30 h - Drama

Bastardi

ČR, od 15 nepřístupné, 100 minut
Film nahlíží do znepokojivého prostředí speciálních (dříve zvláštních)
škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Je založen
na reálném základě a ukazuje, jak to dopadne, když selže systém. Příběh se točí kolem dětí ze znevýhodněných sociálních vrstev.
Režie: Petr Šícha, Hrají: L. Potměšil, J. Přeučil, J. Hanušová
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Pegasfilm

Úterý 21. a středa 22. prosince od 19.30 h - Drama

Habermannův mlýn

ČR, do 12 nevhodné, 104 minut
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž
se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu.
Režie: Juraj Herz, Hrají: K. Roden, M. Waschke, O. Kaiser
Vstupné: 80 Kč, Uvádí: Bontonfilm
Setkání s heligonkáři. 15. října se ve Spektru po delší době představili heligonkáři. Téměř stovka spokojených posluchačů si připomněla staročeské písničky
v podání Jaroslava Strnada ze Sezimova Ústí, Vladimíra Doležala z Divišova,
dvojice ze Soběslavi (František Bárta - heligonka a Eva Pavleová - saxofon).
Nejmladší heligonkář David Kopáček ze Sezimova Ústí (na fotografii) si přízeň publika získal hned po prvé písničce.
Text a foto Vl. Doležal, Měxus
Po říjnovém posezení s muzikantem Jaroslavem Strnadem v knihovně se při
dalším setkání 3. listopadu sešlo s kronikářkou města Annou Slunečkovou
přes padesát zájemců o historii města.
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