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Vážení spoluobčané,
 poprvé mám tu čest se na Vás 
obrátit jako starosta města. Je 
před námi období Vánoc, takže si 
ani nedovolím Vám tu kouzelnou 
atmosféru zasněžené krajiny, jme-
lí, svíček, stromků a koled příliš 
narušovat nějakými politickými 
záležitostmi. O tomto svátečním 
čase je přece jenom důležitější 
něco jiného, je to příležitost se na 
chvíli zastavit, zamyslet, zavzpo-
mínat, je to doba na to být se svou 
rodinou, dětmi, setkat se s přáteli, 
známými.  
 Blíží se ale také konec roku, 
čas bilancování, hodnocení a 
nových předsevzetí. Uplynulý 
rok, co se osobního či pracovního 
života týká, byl pro některé z nás 
rokem více úspěšným, pro něk-
teré méně. Tak už to ale v životě 
chodí. Každý se však může poku-
sit o to, aby vše v roce nadcháze-
jícím bylo jen a jen lepší. 
 I nové vedení města stojí 
před rozhodováním, jak zacho-
vat a dále zlepšit fungování 
města, jeho úřadu a organizací, 
kam směřovat další rozvoj, co 

opravit a vylepšit, a to vše, jak 
jinak, s omezeným množstvím 
finančních prostředků. Jsem rád, 
že se mně a mým kolegům v radě 
a zastupitelstvu města i po pro-
běhlých komunálních volbách 
podařilo udržet a možná i upev-
nit vzájemnou spolupráci a důvě-
ru. Věřím, že to přispěje k tomu, 
abychom rozhodovali správně, 
ve prospěch našeho města a jeho 
občanů. 

 Na závěr mi, vážení spolu-
občané, dovolte popřát Vám pří-
jemné prožití vánočních svátků, 
hodně klidu a pohody. 
 Již staří Římané končili své 
dopisy dovětkem Q.B.F.F.F.S. 
Také já Vám tedy do nového 
roku 2011 přeji „Ať je to dobré, 
šťastné, příjemné a zdárné“.

Mgr.Ing. Martin Doležal, 
starosta města 

Proslov starosty města

 Dne 6.12.2010 byla po cel-
kové sanaci otevřena lávka pro 
pěší v Sezimově Ústí I a opět 
je přístupná občanům k poho-
dlnému přechodu přes Kozský 
potok. Celkové náklady na sanaci 
dosáhly 6 619 008,- Kč. Stavbu 
prováděla firma Hochtief CZ a.s. 
Věříme, že se tato lávka opět sta-
ne jednou z dominant města Sezi-
movo Ústí.

Lávka pro pěší  
v Sezimově Ústí I 
opět otevřena 
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V září letošního roku byly na zahradě Mateřské školy Kaplického instalovány 
nové herní prvky pro děti mateřské školy, přičemž část této investice byla 
uhrazena z grantového programu Jihočeského kraje na opravy a rekonstrukce 
mateřských škol. Jihočeský kraj se na investici podílel částkou cca 96 
tis. Kč. Nové prvky, jejichž konstrukční základ tvoří akátové dřevo, by měly 
přispět k příjemnějšímu využití času dětí navštěvujících mateřskou školu.

 Na daň z nemovitostí mají 
vliv obnovy katastrálního ope-
rátu, které provádějí katastrální 
úřady. Podle informace Katas-
trálního pracoviště Tábor byla 
v roce 2010 dokončena obnova 
katastrálního operátu v místní 
příslušnosti Finančního úřadu 
v Táboře v katastrálních územích 
Beranova Lhota, část Bežerovic, 
Broučkova Lhota, Chlum u Jis-
tebnice, Chýnov, Kamenná Lho-
ta, Kloužovice, Libenice u Tábo-
ra, Opařany, Plechov, Podboří, 
Pohoří, Skrýchov u Opařan a Su-
doměřice u Bechyně. Do konce 
roku 2010 je plánováno dokonče-

ní  obnovy katastrálního operátu 
v katastrálních územích  Bezdě-
čín, Cunkov, část Drahnětic, Kří-
da u Stádlce,  Řepeč, Skrýchov 
u Malšic,  Svoříž, Velmovice a 
Zvěstonín. Vlastníkům pozemků 
dosud evidovaných ve zjednodu-
šené evidenci a pronajatých, na-
cházejících se ve výše uvedených 
katastrálních územích, vzniká na 
zdaňovací období roku 2011 po-
vinnost podat daňové přiznání do 
31. ledna 2011 za nově vzniklé 
pozemky evidované v podobě 
parcel katastru, a to bez ohledu 
na to, zda jsou pronajaty či niko-
liv.    

 Dnem 1. 1. 2011 nabývá 
účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon zavádí po-
vinnost uhradit pokutu, nepodá-li 
poplatník daňové přiznání, nebo 
učiní-li tak po stanovené lhůtě, a 
toto zpoždění je delší než 5 pra-
covních dnů.  Minimální výše 
pokuty činí 500,-Kč. 
 Upozorňujeme poplatníky, 
kterých se povinnost podání 
daňového přiznání týká, aby ji 
nenechávali na poslední chví-
li. Podání daňového přiznání je 
možné učinit elektronicky na 
internetových stránkách České 

daňové správy (http://cds.mfcr.
cz), podáním k poštovní přepravě 
nebo osobně Finančnímu úřadu 
v Táboře v úředních hodinách. 
 Nepřesáhuje-li celková roční 
daň částku 5.000,-Kč, je splatná 
najednou do 31. května 2011.  
  Možnost konzultace daně 
z nemovitostí a informace o změ-
nách na rok 2011 poskytnou pra-
covníci Finančního úřadu v Tábo-
ře ve velké zasedací místnosti ve 
druhém podlaží Městského úřadu 
v Sezimově Ústí a v klubovně 
kina Spektrum dne 20. 12. 2010   
od  15,00 hod.  do  17,00 hod.

Finanční úřad v Táboře

Změny na dani z nemovitostí na rok 2011

Vzpomínka
 Dne 7.12. 2010 uplynulo 10 
let od náhlého  úmrtí pana Jaro-
slava Berana.
 S láskou  vzpomínají manžel-
ka, dcery Jaroslava a Pavla s rodi-
nami a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem za vzpomínku.

poděkování:
• Děkuji panu starostovi a 
sboru pro občanské záležitosti 
za přání k mému životnímu 
jubileu a paní Evě Veselé za 
předání dárku a milé poseze-
ní.               Eduard Kučera

• Děkuji bývalému starosto-
vi panu Samcovi a sboru pro 
občanské záležitosti za blaho-
přání k mým narozeninám.

Marie Folkmanová

Narození od 30.9. do 
21.10.2010
Votruba Samuel
Juhásová Markéta
Binder Jonáš
Belada Marek
Kasal Dominik

Zemřelí od 1.10. do 27.11.2010
Jiroušek Antonín
Kostínková Marie
Malenická Růžena
Mikulenková Anežka 
Prokop František
Vršková Vilma

řádková inzerce:

•  Pronajmu nový 2+KK, ul. 9. 
května v Sezimově Ústí 2. 
Tel. 603848526, 381275131

•  Nabízím pronájem udržo-
vané garáže v Sezimově 
Ústí 2 u Hiltonu. Je suchá, 
s elektřinou, prostor-
ným sklípkem – montážní 
jáma. Vhodné i jako sklad.  
Tel. 725713705

•  Sháním pronájem nebo 
koupím garáž v Sezimo-
vě Ústí 2. Jen ul. Svépo-
moc (K Hájence / U lípy). 
Tel.: 777903503

•  Prodám zděný byt 3+1 s bal-
kónem v 1.patře v S. Ústí 2. 
Mobil 606 842 365

•  Prodám byt 2+1 v Táboře - 
Praž.sídl. - mobil 605 157 
276.

 
•  Prodám byt 4+1 v Dražicích. 

tel.: 736 424 102
 
•  Prodám byt 4+1 na Sídl./n.L 

- 1.200.000Kč - mobil 605 
157 276.

 
•  Prodám chatu v Malšicích.

tel.: mobil 736 424 102
 
•  Prodám stavební parcelu v 

Ústrašicích a v S.ÚStí 2 - 
Nechyba. Tel. 605 157 276

Společenská kronika

Oznámení
 Městský úřad v Sezimo-
vě Ústí ruší v pátek 31.12.2010 
z provozních důvodů úřední 
hodiny pro veřejnost. Žádáme 
naše spoluobčany, aby k vyříze-
ní potřebných záležitostí využili 
dnů předchozích.
 V pondělí 3. ledna 2010 začí-
nají úřední hodiny pro veřejnost 
od 10.00 hodin.

Vedení úřadu



Novinky ze Sezimova Ústí strana 3 10/2010

 Na svých toulkách za pamět-
nickými vyprávěními zůstávám 
v Sezimově Ústí 1. Téměř u sou-
toku Kozského potoka s Lužnicí 
žije pan Karel Havlík, který se 
zde narodil a v pěkně upraveném 
domku se zahrádkou bydlí do 
dneška. Poslechla jsem si jeho 
vyprávění a nyní se chci se čtená-
ři podělit o to, co jsem se dozvě-
děla.
 Pan Karel Havlík se naro-
dil v roce 1936. Byl pohybově 
nadaný, a tak jako malý chla-
pec chodil cvičit do Sokola. Ten 
však v roce 1948 zrušili. V roce 
1951 se v Sezimově Ústí zaklá-
dá při TJ Spartak oddíl sportov-
ní gymnastiky, kde jako trenéři 
působili pánové Valouch, Cupák 
a Půlpán. To byl asi první „drá-
pek“ pro Karla. Přišla však doba 
učení – pan Havlík se vyučil dře-
vomodelářem. Toto období prožil 
v učilišti v Plzni. Zde se zúčastnil 

jako student přeboru republiky 
ve sportovní gymnastice a skon-
čil na 8. místě. Gymnastický růst 
zaznamenal i na vojně v Pardu-
bicích, kde se již vypracoval do 
II. výkonnostní třídy. Je jasné, 
že závodit proti chlapcům ze 
středisek vrcholových sportů či 
Dukly bylo velmi těžké, ale když 
se družstvu v roce 1962 podařilo 
obsadit druhé místo, byl to velký 
úspěch v historii sportovní gym-
nastiky v Sezimově Ústí.
 A protože trénování nebylo 
nikdy dost, vybudoval pan Hav-

lík spolu se svým otcem na hřišti 
za řekou v Sezimově Ústí 1 malý 
sportovní areál, kde byly dvě malé 
hrazdy, jedna velká a bradla. 
 Náš pamětník se věnoval 
nejen sportovní gymnastice, ale 
i dalším sportům. Velkou láskou 
byly lyže, takové ty běhy na delší 
tratě. Třeba na Jizerské padesátce 
byl pětkrát, kde atmosféra, kdy se 

běhu zúčastnilo téměř 6000 běž-
ců, byla ohromná a jak Karel říká 
– každému by ji přál zažít.
Ještě v době, kdy sám závodil, 
začal s trénováním gymnastic-
kého dorostu – Dušek, Bauer, 
Miklík, Kadeřábek, bratři Šímo-
vé – to byli jeho odchovanci. A 
aby to trénování bylo zábavnější, 
jezdilo se i na kolech, sjížděla se 
Lužnice na pramicích a podobně.
V roce 1970 byla založena 
základna sportovní gymnastiky 
při okresu Tábor a to v Sezimově 
Ústí, kde se soustřeďovali nej-

úspěšnější gymnasté, chlapci i 
děvčata.
 K trenérské práci se připojili 
Quido Kratochvíl, M. Tupá a E. 
Satorová. Panu Havlíkovi k tré-
nování přibyla i práce rozhod-
čího, což znamenalo udělat si 
výkonnostní třídu.
K dobrému jménu sportovní 
gymnastiky v Sezimově Ústí při-

spěl i zájezd do Rakouska v roce 
1971 u příležitosti 105. výročí 
vídeňského Sokola. Tady pánové 
Havlík, Kňákal a Kollmann cvi-
čili na bradlech za reprezentaci 
ČSSR.
 Svoji činnost ukončil Karel 
účastí na Mistrovství republiky 
starších žáků v Praze. To se psal 
rok 1989. Pak své svěřence pře-
dal panu Havelkovi, aby pokra-
čoval v činnosti. Ale na sportovní 
gymnastiku nezanevřel, dál pra-
cuje jako rozhodčí a nezanevřel 
ani na další sporty. Rád jezdí na 
kole, poctivě plave v bazénu.
 Své vyprávění chci ukončit 
slovy pana Karla Havlíka, kte-
rými vzkazuje občanům – snažte 
se sportovat, jak můžete a co nej-
déle ve svém životě. A to samé 
přejeme my našemu pamětníkovi 
panu Karlu Havlíkovi.

Anna Slunečková
kronikářka

Kulturně historická komise představuje
Karel Havlík

 Moje první setkání s Jarosla-
vem Schneiderem bylo v roce 
1992. Tehdy jsem po ukončení 
vysoké školy hledal organizaci, 
kde bych mohl vykonat civilní 
službu. Všude mne odmítali, ve 
školách i v dalších organizacích, 
kde bylo možné civilku odsloužit. 
Nakonec jsem se rozhodl zajít i na 
Městský úřad v Sezimově Ústí. 
Moc jsem si od toho nesliboval, 
nikoho jsem v Sezimově Ústí 
neznal, ale pan starosta Schnei-
der mě přijal, vyslechl a rozhodl. 
Nastoupil jsem jako pomocná 

síla na Správu města. Od tohoto 
prvního setkání jsem cítil, že to 
je člověk velmi vnímavý k potře-
bám druhých a na druhou stranu 
velmi rozhodný. Později jsem jej 
v úřadu několikrát pracovně nav-
štívil v montérkách a holinách a 
vždy jsem byl přijat stejně, jako 
kdybych měl sako, kravatu a 
zastupoval nějakou firmu. To se 
mi na panu Schneiderovi líbilo. 
Nepohrdal obyčejnými lidmi, 
nedělal rozdíly mezi vlivnými a 
těmi ostatními. Mohu to potvr-
dit, neboť po čase jsem začal 

pracovat na jedné základní škole 
v Sezimově Ústí v roli zástupce 
ředitele. Měl jsem příležitost se 
s panem Schneiderem setkávat 
pracovně i při různých příležitos-
tech mimo školu. Zažil jsem ho 
nejen v roli diplomatického poli-
tika, důrazného šéfa, moudrého 
a uvážlivého starosty, vtipného, 
veselého a vždy elegantního spo-
lečníka, ale především v roli člo-
věka vždy laskavého, vstřícného 
a velmi vnímavého pro potřeby 
druhých lidí. Je-li někdo, kdo 
zanechal stopy v mém životě 

zde v Sezimově Ústí, pak to byl 
Jaroslav Schneider. Ne politik, 
ne starosta, ale člověk s velkým 
srdcem. Pro mne osobně je Jaro-
slav Schneider nejvýznamnější 
osobností polistopadového obdo-
bí v Sezimově Ústí. Myslím si, že 
bychom neměli vzpomínat pouze 
na bývalé státníky či válečné 
hrdiny, ale i na podobné velikány 
běžného všedního života, jakým 
byl právě pan Jaroslav Schnei-
der. 

Petr Peroutka

Malá vzpomínka na Jaroslava Schneidera
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 V naší mateřské škole již 
tradičně připravujeme 11. listo-
padu na svátek Martina malou  
školní  slavnost. Snažíme se děti 
seznamovat i s méně známými 
lidovými  tradicemi a zvyky. 
Tentokrát to vyšlo na čtvrtek 
a již od rána se mraky honily 
po obloze a  všichni jsme oče-
kávali, že začne padat sníh. 
Dopoledne nejmladší děti 
Berušky pomáhaly při pečení  
Martinských rohlíčků a stále 
vyhlížely z oken Martina na 
bílém koni. Odpoledne škol-
kou zavonělo  čerstvě upečené 

cukroví a děti s nedočkavostí 
vyhlížely, až přijdou rodiče, 
aby slavnost mohla začít. Den 
se krátí, venku je nevlídno, 
a tak je čas jako stvořený pro 
společné posezení v teple. Na 
úvod jsme si pověděli, proč 
vlastně slavíme svátek sva-
tého Martina, kdo to byl a co 
zvláštního udělal, že se o něm 
vypráví. Děti  s pomocí rodi-
čů si pak vyráběly lucerničky. 
Když se rozzářila  i ta poslední, 
byl čas na hodování a zábavu. 
Maminky a babičky nám také 
napekly různé druhy rohlíčků, 

takže bylo co mlsat. S maňásky 
Martínkem a Aničkou a jejich 
maňáskovou babičkou si děti 
zazpívaly podzimní písničky. 
Každý, kdo se této akce zúčast-
nil, si domů odnesl podkovičky 
pro štěstí, které děti vyráběly z 
keramické hlíny a snad i hez-
ký pocit ze společně prožité-
ho odpoledne. A že nesněžilo, 
nám tentokrát ani nevadilo. 
 

Lenka Vocílková
učitelka mateřské školy 

Lipová 

Martin to zase nestihl
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 Školská komise stanovila ter-
mín zápisu do prvních tříd všech 
základních škol v Sezimově Ústí 
na středu 19. ledna 2011 a čtvrtek 
20. ledna 2011. 
 Podle zákona se musí k zápi-
su do 1. třídy dostavit každé dítě, 
které do 31.8.2011 dovrší 6 let 
věku. A to i v případě, že rodiče 

žádají o odklad povinné školní 
docházky. Odklad uděluje ředi-
tel školy na základě doporuče-
ní pedagogicko psychologické 
poradny (školní nezralost) nebo 
dětského lékaře (např. tělesná 
vada). K zápisu se musí dostavit i 
děti, které již měly odklad povin-
né školní docházky z loňského 

roku. Doba zápisu je od 10.00 
hodin do 17.00 hodin. Po doho-
dě s příslušnou školou je možné 
domluvit i jiný termín zápisu 
(např. z důvodu nemoci dítěte). 
Sledujte prosím informační tabu-
le či webové stránky jednotlivých 
škol, kde zjistíte podrobnosti.
Zápisy do mateřských škol pro 

školní rok 2011/2012 se uskuteč-
ní ve všech mateřských školách 
v Sezimově Ústí ve dnech 16. 
března a 17. března 2011.

Mgr. Petr Peroutka
předseda školské komise

Zápis dětí do 1. třídy základních škol v Sezimově Ústí
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ŠIROKÝ VÝBĚR

www.bauhaus.cz • www.svetkoupelen.info • www.toolson.cz

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 12. 2010 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Řezané dánské jedle Nordmann
výška až 4m, dlouhá trvanlivost

ŠIROKÝ VÝBĚR

VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

TOP KVALITA

ŠIROKÝ VÝBĚR

NEPORAZITELNÉ CENY

Vánoční hvězda
jedno i vícevýhonová, 
výška 20 - 45 cm

Stojany na vánoční stromky
dřevěné, kovové, keramické i plastové s jedinečným 
patentovaným mechanismem pro rychlé a snadné 
uchycení do stojanu

35,-
od

U NÁS VÁM STROMEK 
UPRAVÍME DO STOJANU 
A ZABALÍME ZDARMA!!!

319,-
od

Dětská papírová světla
1x 60 W/ E 27, bez žárovky,  stínidla 35 cm s motivy: 
princezna, medvídek Pú, Cars

Aku vrtací šroubovák AS 10,8 Li-2
akumulátor 10,8 V/ 1,3 Ah, bez samovybíjení, 
0 – 350/ 1200 ot./ min., sklíčidlo do  10 mm, 
LED ukazatel stavu baterie, SoftGrip

199,- ! 199,- !
OSLAVTE S NÁMI KONEC ROKU 2010 – ŠIROKÝ VÝBĚR ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY !!!

2x Li-Ion AKU

V KUFRU
S VÝBAVOU

1.790,- !

Lavalampa
výška cca 34 cm, různé barvy: zelená – čirá, 
oranžovo – fi alová, růžová – červená, modro 
– čirá, il. foto

Uchycení pro 
papírové světlo, 
délka 55 cm

99,-

PŘI NÁKUPU JAKÉKOLI 
ŘEZANÉ JEDLE DO 12.12. 
OBDRŽÍTE POUKÁZKU 
V HODNOTĚ 50,� KČ!

…př ipravi l  bohaté  Vánoce:

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2
info.807@bauhaus.cz • Otevírací doba: Po - Pá 700 - 2100 hod., So - Ne 800 - 2100 hod.

Zpravodaj Sezimovo Usti.indd   1 18.11.10   8:53

NOVINKY 
ze Sezimova Ústí

Číslo: 9/2010
Náklad: 3400ks
vydává: Městský úřad  
Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí

Šéfredaktor:  
JUDr. Miroslav Nosek
tel.: 381 201 124
Příjem inzerce:  
Monika Škrábková
tel.: 605 757 246
e-mail: obchod@abaktiskarna.cz
Sazba: studio mašina
e-mail: studio@mashina.cz
tisk: ABAK tiskárna s.r.o. Tábor
Cena: do všech domácností
v Sezimově Ústí zdarma
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 Naše mateřská škola nabízí 
dětem různé činnosti, mezi něž 
také patří práce s keramickou 
hlínou, se kterou tvoří všechny 
děti během celého školního roku. 
Není to tedy jen záležitost několi-
ka dětí v „keramickém kroužku.“ 
Proto naše mateřská škola uvažo-
vala dlouho o koupi keramické 
pece. Všechny věci, které jsme 
z hlíny vymodelovali, se muse-
ly převážet a vypalovat v jiných 
školkách.  Výrobky jsou křehké, 
snadno se poškodí. Ředitelka  
mateřské školy po domluvě se 
zřizovatelem z investičního fon-
du pec koupila. Měli jsme vel-
kou radost, když jsme ji ke konci 
loňského roku zprovoznili a my 
mohli spustit první výpal u nás.
O spolupráci v této činnosti pro-
jevily zájem učitelky s dětmi ze 
základní školy Školní náměstí  
(nová škola). Domluvili jsme se 
na uspořádání společné keramic-

ké podzimní dílny, kde si děti ze 
dvou tříd starších dětí  - Kytičky 
a Včelky spolu s našimi bývalý-
mi žáky a jejich novými kama-
rády budou moci vymodelovat 
podzimní lísteček. 
 Očekávaný den nastal ve 
čtvrtek v posledním říjnovém 
týdnu. Vše bylo připraveno, po 

krátkém poledním odpočinku ve 
školce přišli kamarádi ze školy 
a všichni se  pustili s vervou do 
práce. Paní učitelky z mateřské 
školy Hofhanzlová a Nováková 
i paní vychovatelka Klímová a 
paní učitelka Vrkočová vždy rády 
poradily a pomohly.
 Všichni si chtěli vytvořit ten 

svůj originální podzimní lísteček 
s co nejvěrnějším žilkováním. 
Nic nevadilo, že hlínu mají ně-
kteří i  na nose. Lístečky ještě 
dozdobíme skleněnými korálky, 
které se při výpalu v peci v rý-
hách lístečků roztečou.
 Školáci byli zručnější a tak 
zvládli lístečků více. Těm nejši-
kovnějším zbyla ještě chvilka na 
hraní se školkovými hračkami, 
což se jim velice líbilo. Zavzpo-
mínali na dobu, kdy byli žáčky 
naší mateřské školy a neměli ješ-
tě žádné povinnosti a úkoly.
 Všichni měli  z celého spo-
lečného odpoledne dobrý pocit, 
že se dílo podařilo. 
 Děti z mateřské školy se již 
těší na další setkání s velkými 
kamarády, že se od nich zase 
něco nového přiučí. 

Učitelky MŠ Lipová
Petra Hofhanzlová a Dana 

Nováková

Keramické tvoření

 Diplom s tímto heslem a slí-
bený poklad chtěly získat všech-
ny děti  ze 4. třídy Mateřské ško-
ly Zahrádka v Sezimově Ústí I. 
Nebylo to ale tak jednoduché.
 Celý týden probíhal v MŠ 
„strašidelný program“, který 
vyvrcholil ve čtvrtek 4.11. „straši-
delnou nocí“. Děti a paní učitelky 
se sešly v 17 hodin ve školce, kte-
rá byla vyzdobena halowenskými 
dýněmi a strašidelnými světýlky, 
v chodbách číhalo plno duchů a 
netopýrů.
 Nejprve se všichni pustili 

do vyřezávání pomerančů jako 
halowenských dýní, vyrábě-
ní masek duchů z prostěradel a 
malování pavučin plastickými 
barvami. Potom následovala dis-
kotéka, kde se všichni vyřádili ve 
vlastnoručně vyrobených mas-
kách. Na disko dorazila i čaro-
dějnice se svou věšteckou koulí a 
prozradila dětem, že na zahradě 
školky se usídlil černokněžník, 
který hlídá poklad. Aby děti měly 
sílu ho přemoci a poklad získat, 
musely se nejprve posilnit straši-
delnou večeří. Ta se skládala ze 

zelené rolády, pečených listových 
kostí, chlebů ozdobených jako 
obličeje, modročervené bábovky  
a spousty ovoce a zeleniny. Vše 
bylo „okořeněno“ hady, pavouky 
a šváby. Tyto dobroty mohly děti 
zapít různými lektvary, např. ze 
žabích nožiček. Dobře najedeni 
vyrazili všichni na zahradu, aby 
splnili tři úkoly zadané černok-
něžníkem – prolézt strašidelným 
tunelem, nakrmit černokněžné 
strašidlo a sníst myš (gumovou). 
Za odměnu si každý z jeskyně 
vytáhl drobnou hračku a paní uči-

telka dokonce pro všechny celý 
poklad plný sladkostí. Potom už 
si malí unavení nebojsové roze-
stlali na koberci v herně karimat-
ky a spacáky a při filmu „Ať žijí 
duchové“ spokojeně usínali.
 Druhý den si zúčastnění 
odnášeli domů ocenění „Nejsem 
žádný strašpytel“ spolu se zho-
tovenými výrobky a dobrotami 
z pokladu. A všichni byli hrdi 
na to, že „strašidelné spinkání“ 
zvládli – i když někteří s malou 
dušičkou.

I. Jirmusová, MŠ Zahrádka                                                                                   

 Kruh se uzavírá, krátce po sv. 
Martinovi je tu zima jak má být. 
Není a nikdy to nebude ta pravá - 
ladovská (z obrázků a povídání), 
i když bychom si ji všichni tak 
moc chtěli prožít.
 Je tu zas tolik proklínaný 
předvánoční spěch a shon, který je 
vykoupen jedinou hodinou klidu a 
míru u štědrovečerní večeře, kdy 
není radno odcházet od stolu.

 Připomínáme si naroze-
ní Ježíška. Ale,  jak by Vánoce 
vypadaly nebýt Jidáše? Toho, 
který zradil. Asi by se celý příběh 
odvíjel úplně jinak.
 Stále se ohlížíme zpět, aby-
chom lépe pochopili budoucnost. 
Ohlížíme se div si nevykroutíme 
krk. Dějiny se opakují. To už tu 
jednou bylo – říkají nám.
 Ale ne, Ježíš Nazaretský, král 

židovský byl jeden, nikdo se mu 
od té doby nepodobal. To jen 
Jidášové přicházejí a odcházejí a 
poznat je mezi apoštoly nebývá 
snadné.
 A tak, v čase vánočním, Vám 
všem přeji pevného zdraví a ať k 
vašemu stolu sedávají jen ti dobří 
apoštolové.
 Děkujeme všem, kteří s námi 
spolupracují, všem dětským i 

dospělým divákům. Zachovejte 
nám přízeň. Pokoj lidem dobré 
vůle.
 Za všechny pracovníky Měst-
ského střediska kultury a sportu 
v Sezimově Ústí přeje vánoční 
pohodu a hezký nový rok 2011 

Vladimír Doležal
 ředitel

„NEJSEM  ŽÁDNÝ STRAŠPYTEL“

Vánoce, nový rok
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 V novinách jsem si přečetl 
článek na téma, kdo jsou vlastně 
Češi. Autoři zde tvrdí, že si libu-
jeme v rovnostářství. Uctívání 
osobností a následování vzorů je 
nám cizí. V každém prý hledá-
me raději zárodek zla, než dob-
ra. ,,Dušínovství“ je nám zkrátka 
podezřelé. Omlouvám se autorům 
této studie a nepřejícím škarohlí-
dům, ale nemohu s tím souhlasit. 
Jsem přesvědčen, že svět potře-
buje obyčejné lidi, kteří umí dělat 
neobyčejné věci.
 Nám se je podařilo dát dohro-

mady a navíc je najít kousek od 
sebe. V Sezimově Ústí a Plané 
nad Lužnicí se dalo dohromady 
okolo stovky lidiček, které stači-
lo jen trochu rozfoukat a oni hoří. 
Zapálením pro dobrou věc udělat 
také něco pro druhé, bez toho, 
že by z toho měli jakýkoliv pro-
spěch.
 A co ,,Spektrumvarieté“ při-
neslo? Nádherné výkony, přiro-
zený talent a především nadšení. 
Nám pak radost z chuti pracovat, 
radost ze setkání s novými lidmi 
a velkou radost z toho, že jsme 

lidi pobavili. A ještě jedno velmi 
důležité. Nabyli jsme přesvěd-
čení, že to čisté, zdravé a věčné 
v kultuře obou měst přežije a bude 
se rozvíjet dál.
 Poděkování patří Ivě Zelen-
kové za přípravu hudebních 
vystoupení, Drahušce Štěrbové za 
taneční vystoupení, Marcele Gau-
sové za přípravu mažoretek, paní 
Rajkové za gymnastky, Marcele 
Hofbauerové za loutky, Strýctetu 
z Plané nad Lužnicí, hercům diva-
délka Múzika, ZŠ Školní náměstí 
za výzdobu a v neposlední řadě 

Emilu Zástěrovi za světla a Pavlu 
Kvičinskému za zvuk.
 Zkrátka všem účinkujícím za 
krásné programy, všem pořadate-
lům a spolupořadatelům, prostě 
všem, kteří přiložili ruce k dílu. 
Společně doufáme, že znělka 2. 
ročníku, tentokrát pod názvem 
,,Spektrum - kabaret“  opět se 
rozezní 1. dubna 2011.
A co k tomu dodat na závěr? Ještě 
jednou prostě DĚKUJEME!

Vrkoč Karel

Poděkování za ,,Spektrumvarieté“

 V úterý dne 23. listopadu se 
na základní škole 9. května usku-
tečnila beseda s panem Miro-
slavem Růžičkou, předsedou 
Konfederace politických vězňů v 
Táboře. Nejprve jsme si promítli 
dvacetiminutový dokumentární 
film s názvem Ztráta slušnosti, 
který vyprávěl o osudu žen za 
doby komunismu v Českoslo-
vensku. Těmto ženám byl udělěn 
několikaletý trest ve vězení, byly 
podrobovány krutým výslechům, 
jejich rodinám byl zabaven veš-
kerý majetek a jedna z nich se 
dokonce nesměla vrátit zpět 
domů. 
 Po skončení filmu následo-
vala beseda s panem Růžičkou. 

Vyslechli jsme vyprávění o jeho 
mládí, kdy se zúčastnil mani-
festace na podporu prezidenta 
Edvarda Beneše, za jejíž účast 
byl nakonec odsouzen k dvoule-
tému trestu ve vězení. Pan Růžič-
ka vzpomínal: „Když jsem byl 
propuštěn, měl jsem pocit, že vše 
bude dobré, že už jsem si svůj 
trest odpykal. Ale až teď teprve 
vím, jak moc jsem se zmýlil...“ 
Po propuštění z věznice již na něj 
opět čekala StB, která ho odvez-
la do vazby, kde strávil zhruba 
deset dní. Zde mu byla nabízena 
spolupráce s StB, kterou však pan 
Růžička striktně odmítl. Komise 
rozhodla o trestu v pracovním 
táboře na Berounsku. Ani poté 

se ovšem nedočkal klidu - čekala 
ho ještě základní vojenská služba 
u útvaru PTP (pracovně technic-
kých praporů). 
 Po skončení vojenské služby 
zůstal v Táboře, protože mu byl 
na deset let zakázán návrat domů, 
do Prahy. V Táboře se usadil, za-
ložil rodinu a hledal si zaměst-
nání, které nebylo vůbec snadné 
získat. Pan Růžička byl nakonec 
rád, že sehnal místo v táborských 
vodárnách. 
 Myslím, že toto setkání bylo 
velmi pěkné a zvláště poučné. 
Díky tomuto povídání jsme si 
uvědomili, jak těžký život měli 
někteří lidé za doby komunis-
mu. Když jsme se zamýšleli, zda 

bychom v této době chtěli žít, 
mnozí z nás si kladli otázky: Byli 
bychom schopni spolupracovat s 
StB? Mohli bychom tiše podpo-
rovat komunistický režim? Byli 
bychom ochotni naopak proti to-
muto režimu bojovat a dostat se 
tak možná do vězení? To vše lze 
jen těžko odhadnout, záleželo by 
na dané situaci, povaze i na tom, 
z jaké bychom například pochá-
zeli rodiny.
 Děkujeme proto panu Růžič-
kovi za jeho čas i trpělivost, se 
kterou nám ochotně odpovídal na 
naše dotazy. 

žáci 8. A 
ZŠ Sezimovo Ústí,

9.května 489

Člověk v tísni - Příběhy bezpráví 
Ztráta slušnosti

Grafika & Tisk
Fotostudio
Web design

www.mashina.cz

Palackého 354
390 01 Tábor

tel.: 381 253 826
mob.: 607 886 405

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

Městský úřad přeje 

čtenářům Novinek 

a všem sezimoústeckým 

občanům příjemné prožití 

vánočních svátků a šťastné 

vykročení do nového roku.
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Telefony
měst. úřadu

 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

• Mgr. Ing. Martin Doležal, 
starosta, 381 201 128, 
731 608 365

• 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. stavební-
ho úřadu - 381 201 118

• Bc. Petr Klíma, životní pro-
středí, - 381 201 143
 
• Ing. Miroslava Svitáková, 
ved. odb. ekonomiky a pláno-
vání - 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 sprá-
vy města - 381 200 430   
777 794 872

• Karel Homolka, ved. tech-
nických 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

 Je tomu již 50 let, co v Sezi-
mově Ústí postavili 2. základní 
školu tzv. ,,novou školu“. Při této 
příležitosti jsme uspořádali Den 
otevřených dveří a školní akade-
mii. Jak vše probíhalo?
 Je 13. listopadu 13 hodin. 
Cvak, nůžky v rukou současného 
pana ředitele Mgr. Pavla Vaňás-
ka a bývalé paní ředitelky Karly 
Smržové přestřihávají pásku. 
Nová škola je po 50 letech znovu 
otevřena. Návštěvníci vstupují 
do budovy a všichni se shromaž-
ďují v tělocvičně, kde probíhá 
zahájení Dne otevřených dveří 
slovy pana ředitele Vaňáska, kte-
rý přirovnal toto období k plavbě 
na lodi někdy klidné, jindy bouř-
livé. Po něm zdraví přítomné pan 
senátor Pavel Eybert, úvodní slo-
va ukončuje pan Franz Modliba, 
ředitel družební školy z rakous-
kého Litschau. V rytmu lidových 
písní zpěvaček z pěveckého sbo-
ru a pochodové skladby mažore-
tek se rozcházejí rodiče, děti, 
bývalí i současní žáci i zaměst-
nanci po škole. Směr jim ukazují 
rozcestníky, jejichž cedule hlásí: 
,,Keramika,1. patro!, Zeměpis, 
2.patro!, Český jazyk, 2. patro!, 
Informatika, přízemí! …“ Každý 

si najde,co ho zajímá. Hodinu 
zeměpisu s testíkem, či pravo-
pisné cvičení z českého jazyka. 
Někteří zvolí pravý anglický čaj 
s anglickým koláčem, jiní  fyzi-
kální pokusy, návštěvu keramic-
kého kroužku, ukázky z němec-
kého jazyka  nebo přírodopisu. 
Mnozí se připojují ke zpěvu při 
hudební výchově. Vždyť některé 
písně jsou evergreeny bez ohle-
du na věk! Mnozí vzpomínají: 
,,Tady jsem seděl!“ Pro připome-
nutí minulých let slouží i elektro-
nické kroniky promítané na inter-
aktivní tabuli.  Jejich prohlížení 
střídá film ze života všech sou-
časných tříd, vytvořený žákem 
9. třídy Davidem Hubáčkem za 
pomoci pana učitele Pavla Kub-
ce. Odbíjí 15. hodina. Škola se 
uzavírá pro veřejnost,ale pamět-
níci z řad zaměstanců se scházejí 
v jídelně. Jejich posezení zahaju-
je paní Máchová milým veršova-
ným dopisem od našich kolegů i 
kolegyň ze ,,staré školy“. Zatím-
co v jídelně se vzpomíná, v kině 
Spektrum probíhají konečné pří-
pravy.
 Napětí vrcholí. Už je 18 
hodin. Začátek školní akade-
mie je však posunutý, protože 

do kina přicházejí další a další 
diváci a hledají se židle,aby si 
všichni mohli sednout. Konečně. 
Začínáme. Průvodní slovo paní 
Aleny Trnkové spojuje jednotli-
vá vystoupení. Před narozenino-
vým dortem defilují mažoretky 
ze všech oddělení paní učitelky 
Gausové. Představují se žáci jed-
notlivých tříd s anglickými písně-
mi a s divadelními představeními 
doplněné vlastnoručně vyrobe-
nými rekvizitami. Moderní tan-
ce předvádějí žákyně nižších i 
vyšších ročníků. Vtipnou parodií 
je uvedeno cvičení gymnastek 
a gymnastů. Program zpestřuje 
taneční vystoupení bývalých žáků 
Jakuba Staňka a Michaely Kube-
šové s jejich partnery,přestávku 
zpříjemňuje kapela bývalého 
žáka Tomáše Laciny. Něco z poe-
zie pobaví při vystoupení žáků 2. 
stupně s jejich básničkami nebás-
ničkami. Vystoupí i stálice naší 
školy pěvecký sbor Nokturňáček. 
Závěr je v rukách celého pedago-
gického sboru proměněného na 
sbor pěvecký. Končíme.
 Milá ,,nová školo“, šťastnou 
plavbu do dalších let!

Mgr. Hana Hemerková

50. výročí založení Základní školy 
Školní náměstí v Sezimově Ústí

 Vážení spoluobčané,
dovolte mi zařadit se do řady gra-
tulantů a popřát Vám pohodové 
Vánoce a do nového roku 2011 
jen všechno dobré a hlavně hod-
ně zdraví.
 Především „mým pamětní-
kům“ děkuji za jejich čas, za jejich 
vzpomínky a vyprávění, která 
budou součástí kroniky našeho 
města. A zároveň si jim dovolu-
ji poděkovat za jejich podporu a 
hojnou účast při akci „Město v mé 
paměti“ v naší knihovně. Udělali 
mi tím velkou radost a dodali chuť 
do další práce.

Děkuji. Vaše kronikářka
Anna Slunečková

Přání
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STŘEDA 12.1. od 17.00, vestibul SPEKTRUM
KŘESLO PRO HOSTA
Vzpomínkový pořad o loutkovém divadle v Sezimově Ústí.
Marcela Hofbauerová.

SOBOTA 22.1. od 20 hodin, sál Hotelu MAS
REPREZENTAČNÍ  PLES MĚSTA
Hudba: Big Papa, Hudci z Kyjova. Předtančení: Mažoretky Sezi-
mova Ústí, TŠ Atak Tábor Ochutnávka vín.Vstupné: 250,- Kč – viz 
předprodej
                                                                                                               
STŘEDA 19. a 26.1. od 16.30, Spektrum
O BOJÁCNÉM STRAŠIDÝLKU
Loutkové Divadýlko na schodech.     Vstupné: 20,- Kč
                                                                                                              
ČTVRTEK 27.1. od 19.00, sál SPEKTRUM
OŽEŇ SE IVANE
Scénická úprava komedie Ženitba v podání divadélka MÚZIKA.  
Vstupné: 50,- Kč
                                                                                                                 
VÝSTAVY:
Vestibul Spektrum – do 15. ledna 2011
EKOFÓR  
Výběr nejlepších ekologických vtipů ročníků 2004 – 2009
Ve spolupráci s hnutím BRONTOSAURUS
Přístupno v době konání akcí.

Městská knihovna Sezimovo Ústí I  
PO SILNICÍCH DO MINULOSTI
PAVEL KOPÁČEK
Výstava otevřena leden – únor 2011

Pamětní síň I., II. a III. odboje v Sezimově Ústí
Základní škola Školní nám. 628, Sezimovo Ústí II, otevřeno úterý od 
10-18 hod.
http://www.odboj.unas.cz/

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

Předprodej a rezervace vstupenek:  v kanceláři MěXus, budova 
Spektrum, 1. patro, vchod od parkoviště 
PO a ST:  9-11, 13-16 hod., tel.: 381/276707,  mail: MeXus@sezi-
movo-usti.cz

Více informací  na  http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/program.
php nebo na http://www.kulturamexus.cz/

PŘIPRAVUJEME:
NEDĚLE 6.2.2011, 14 -17.hod., sál Hotelu MAS 
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hraje Pepa Lidral. Vstupné: 40,- Kč
                                                     

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU 
LEDEN 2011
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Úterý 4. a středa 5. ledna od 18 h - Fantasy 
Harry Potter a Relikvie smrti I (Harry Potter and the 
Deathly Hollows - Part 1)
VB, přístupný, dabing, 146 minut 
Sedmé a poslední, dvoudílné pokračování dobrodružství Harryho 
Pottera. První díl začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na 
nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemor-
tovy  nesmrtelnosti.
Režie: David Yates, Hrají: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson
Vstupné: 80 Kč, Uvádí: Warner Bros

Úterý 18. a středa 19. ledna od 19.30 h - Komedie   
Občanský průkaz
ČR, přístupný, 137 minut
Hořká komedie sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich 
přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v 15 letech dostanou občan-
ský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a 
pokoušejí se získat modrou knížku. 
Režie: Ondřej Trojan, Hrají: A. Geislerová, J. Macháček, O. Vlach 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Falcon

Úterý 25. ledna od 19.30 h - Komedie
Poznáš muže svých snů (You Will Meet a Tall Dark 
Stranger)
USA, do 12 nevhodný, titulky, 98 minut
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevě-
ře. Hořkým humorem ilustruje, jak lehké je pro naše iluze ze sebe 
dělat blázny. 
Režie: Woody Allen, Hrají: A. Hopkins, A. Banderas, N. Watts
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Bioscop

Středa 26. ledna od 19.30 h - Romantický
Jíst, meditovat, milovat (Eat, Pray, Love)
USA, přístupný, titulky, 140 minut
Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vychází Gilbert ze své 
zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby změnila svůj život. Vy-
dává se na cestu kolem světa, která se stává cestou, kdy hledá sebe 
samu. Na svých cestách objevuje skutečný požitek jídla v Itálii, sílu 
modlitby v Indii a konečně i vnitřní pokoj a rovnováhu pravé lásky 
na Bali. 
Režie: Ryan Murphy, Hrají: J. Roberts, J. Bardem, J. Franco
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Falcon

PROGRAM KINO SPEKTRUM - LEDEN 2011

 ,,Dříve, to bývaly jinačí Vánoce“, říkají pamětníci. Všude závěje 
sněhu a božský klid. Pod stromečkem jedny rukavice a dvoje ponožky, 
ale ke štěstí to stačilo. Vládla tu prý jedinečná atmosféra, která se 
nedá srovnat s dnešním shonem.
Zastavte se na chvíli v okamžiku ticha a navštivte se svými dětmi akce, 
které rozhodně stojí za vidění. A kam se vypravit?

VÁNOCE V  KNIHOVNĚ
 Knihovna slouží k ukládání a půjčování knih. Očekáváme od ní, 
že bude funkční, praktická a nadčasového vzhledu. A právě takovou 
naleznete v Sezimově Ústí II díky knihovnici Jiřince Kalenské. Na 
měsíc prosinec a leden si pro vás připravila tradiční vánoční výstavu, 
na které nebudou chybět vánoční ozdoby, dekorace a v letošním roce 
navíc unikátní betlém z roku 1937 vyrobený ve Studenci v Podkrko-
noší.

VÁNOCE S PŘEKVAPENÍM
 ,,Dnes lidé často ztrácí své staré a ověřené hodnoty. Ovlivňuje 
je lhostejnost. Neměli bychom si však staré hodnoty zachovat?“ To 
jsou slova Markéty Holé z Plané nad Lužnicí. O tom, že lidové umění 
je nejen krásné, ale i funkční vás přesvědčí komise žen při Českém 
zahrádkářském svazu, která pro vás připravila výstavu ,,Vánoce s pře-
kvapením“. Vernisáž výstavy  proběhne 18. prosince ve 14.00 hodin, 
ve vestibulu  ZŠ a MŠ 9. května (stará škola)  a potrvá do  29. prosin-
ce. Výstava je otevřena v době od 9 do 17 hod.

ŽIVÝ BETLÉM
 Vždy jako děti jsme měly doma betlém. Rituál jeho stavění jsem 
měl vždy moc rád a na všechny figurky, které vyřezával tatínek, se 
vždy moc těšil. K betlému se dříve nadělovaly dárky.
Jeden takový si pro vás připravili žáci a učitelé ZŠ a MŠ 9. května 
v Sezimově Ústí, ve spolupráci se ZUŠ a za přispění městského stře-

diska kultury a sportu na  úterý 21.12.
Dopolední program je určen především školákům, odpolední pak od 
17.00 hodin široké veřejnosti.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
 O Vánocích má být rodina pěkně pohromadě. Není nad to sesed-
nout se kolem stolu, popovídat, pojíst, popít, popřát si štěstí, zdraví a 
vzájemně se obdarovat. Přijďte si navodit tu správnou vánoční atmo-
sféru na štědrovečerní akci ,,ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU“. Tentokrát 
si zazpíváme vánoční koledy s Jarmilou Hlubinkovou a dalšími členy 
jejího souboru. Zpívání začíná na náměstí v Sezimově Ústí I od 16.00 
hodin, v Sezimově Ústí II pak od 17.00 hodin.

SENIOR KLUB
 Důstojně, vesele, s přáteli, nebo rodinou. Tak jsme si zvykli osla-
vit poslední den v roce a vítat hodiny roku nového.
Stalo se hezkou tradicí setkávat se před koncem roku na silvestrov-
ském senior klubu. Tentokrát to bude v úterý 28.12. od 19.00 hodin 
ve vestibulu Spektrum. K tanci a poslechu nám zahraje Jan Dafčík. 
Součástí programu bude i diskotéka, předtančení a slosovatelné vstu-
penky.

 Blíží se poslední den roku a já, jako každý, přemýšlím jaký vlastně 
byl. Bylo dost úzkostí, byly i nemoci. Ale bylo také hodně dobrého, 
uspokojujícího a pěkného. Bylo i hodně štěstí.
 O štěstí se říká, že je to mozaika složená z mnohých radostí. Štěstí 
je stav duše, řekl jeden chytrý pán, a záleží jen na nás, jestli vyjdeme 
ráno z domu s tím, že venku je hnusné bláto, a nebo, že jsou stromy 
krásně zasněžené.

Hodně štěstí a optimismu za MěXus Vrkoč Karel

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ AKCE
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Kinkaš a Král
 25. listopadu představilo ve Spektru sezimoústecké Divadéko Múzika 
novou premiéru.
Původně slovenská pohádka “Kinkaš a Martinko” Boženy Němcové, na-
psaná Jaroslavou Bílkovou a v režijní úpravě vedoucího souboru pana 
Milouše Smetany, měla v jeden den premiéru hned dvakrát. Dopoledne 
to byl  předvánoční dárek pro děti  z Klíčku v Záluží, ZŠ a MŠ ČSA Tábor, 
Kaňky o.s. a Dětské léčebny Opařany.  Odpolední představení bylo již 
určeno pro veřejnost. 
 V alternacích vystoupilo 10 herců za podpory 5 techniků. Pohádka 
je  určena spíše pro školou   povinné děti (hodinová pohádka a jazyk). 
Soubor Múzika, který celoročně zkouší ve Spektru 3x týdně,  má dnes 
dále v repertoáru výborně zpracovanou Gogolovu hru Ožeň se Ivane, 
Doktorskou pohádku od Karla Čapka a tři čertovské pohádky. 
Text a foto Vladimír Doležal – ředitel Měxus

Spektrumvarieté:
   Společná prezentace spolků působících v městech Sezimově Ústí a v Plané 
nad Lužnicí dne 18. listopadu měla u obecenstva  úspěch. To jsou alespoň 
ohlasy z lidu. Je příjemné tomu uvěřit a  protože jsem celý pořad měl možnost 
shlédnout od začátku až do konce, děkuji všem, kteří se na jeho přípravě i 
realizaci podíleli. A je více než pravděpodobné, že pořad bude mít pokra-
čování. Bude to však pravděpodobně opět na podzim. Jarní měsíce budou 
věnovány především přípravám oslav Rožmberského roku a připomenutí 125. 
výročí znovuzaložení města, na které získalo městské středisko kultury a spor-
tu prostředky z grantového programu Jč. kraje. Znělkou z  televarieté celý 
pořad zahajovaly sezimoústecké mažoretky.
Text a foto Vladimír Doležal – ředitel Měxus

SKAUTSKÝ MUZIKÁL 2010
 Soutěžní přehlídku amatérských muzikálových vystoupení oddílů z různých kou-
tů naší země si na svá bedra po roční odmlce vzal  4. skautský oddíl  Sojčí Pírka 
(středisko Černá růže) ze Sezimova Ústí a nutno dodat, že se víkendového setkání 
zhostil  nadmíru dobře.  Skauti ze Znojma, Chlumce nad Cidlinou, Českých Budějo-
vic, Kyjova, Jindřichova Hradce a Sezimova Ústí se tak mohli 20.  listopadu v sále 
Spektrum představit na prknech, která “znamenají svět” a ve “světlech lamp”.
 “Tři mušketýrky”, “Malá princezna”, “Mr. Azík”, “Svědomí”, “Sněhurka a 
několik trpaslíků”  - to jsou některé názvy muzikálových představení.
 Výborné třetí místo si vyzpívali sezimoústečtí v mladší kategorii. Kromě nich  
si však velký úspěch a potlesk vysloužila  profesionálním výkonem v kategorii 
starších děvčata z moravského Znojma v závěrečném vystoupení.  Jak se říká 
-  nejlepší nakonec. Dívky se muzikálu věnují dlouhodobě a na výkonu to bylo 
znát.
 Foto je ze závěrečného  vystoupení “Malá princezna” (podle Exuperyho), 1. dív-
čího oddílu Junák Znojmo, který si svou úspěšnou premiéru odbyl v našem městě.
“Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem...”
V čase téměř vánočním jsme byli pohlazeni po duši. Děkujeme.
Text a foto Vladimír Doležal – ředitel Měxus

Upozorňujeme čtenáře na změnu ve vydávání Novinek:
Novinky budou vycházet každý sudý měsíc, měsíčně bude vydáván kulturní a sportovní zpravodaj s programem akcí na následující měsíc. 


