V TOMTO VYDÁNÍ:

Duben 2012/02

• Sociální reforma: karta sociálních systémů • Nový ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby • Organizace výlepu
plakátů v Sezimově Ústí • Jarní festival sborového zpěvu • S Andersenem počtvrté • Porta se vrátila do Sezimova Ústí.

Slovo starosty - 750 let založení města
Málokterý starosta má to štěstí,
aby v jeho funkčním období
mělo město, které zastupuje, tak
významné výročí, jako je 750
let od první doložené písemné
zmínky. Velice si toho vážím.
Takové výročí nám všem dává
možnost jednak ohlédnout se do
bohaté historie města, ve kterém
žijeme, porovnat, jak se naše
město v průběhu let postupně
měnilo a rozvíjelo a ti starší z nás
si třeba mohou připomenout, jak
se na změnách sami podíleli. Je to
zároveň i příležitost k zamyšlení,
kam Sezimovo Ústí dál posunout,

co zde vylepšit,
změnit či doplnit, aby
čím dál více platilo, že
stojí za to tady bydlet
a žít.

Aby
to
ohlížení
či zamýšlení bylo
co
nejpříjemnější,
tak pro Vás vedení
města ve spolupráci

s
Městským
střediskem
kultury a sportu a Husitským
muzeem v Táboře připravuje
zejména v třetím květnovém
týdnu celou řadu kulturních,
společenských či vzdělávacích
akcí pro děti i dospělé. Půjde
například o promítání několika
starých filmů ze Sezimova
Ústí, zvláštní křeslo pro hosta,
otevření areálu Fierlingerovy
vily či výstava starých fotografií
a obecních kronik.
Martin Doležal
starosta města
foto: Jana Dvořáková
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Sociální reforma: karta sociálních systémů
V rámci probíhající sociální
reformy dochází k rozšíření
nabídky dosud poskytovaných
služeb o tzv. kartu sociálních
systémů. Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR podepsalo
s Českou spořitelnou, a.s.
smlouvu o zajištění administrace
výplaty nepojistných dávek
a dávek z oblasti státní politiky
zaměstnanosti a provozování
karty sociálních systémů, tzv.
sKarty. Vydávání těchto karet
bude zahájeno do 30. června
letošního roku.
Karta bude mít tři základní
funkce: identifikační, autorizační
a dobrovolnou platební. Bude
možné s ní platit v obchodě,
vybrat dávky z bankomatu nebo

přeposílat peníze na soukromý
účet.
Občané si je budou moci
vyzvednout
na
příslušném
pracovišti Úřadu práce ČR,
především
prostřednictvím
kontaktních pracovišť. Dostane
ji každý, kdo bere některou ze
sociálních dávek (kromě důchodů
a nemocenské). Zároveň obdrží
bližší informace o způsobu použití
této karty.
Na kartě bude uvedeno její
číslo, jméno a příjmení držitele,
identifikační číslo v systému
MPSV a platnost karty. V případě
speciální karty, která bude sloužit
jako průkaz osoby zdravotně
postižené, bude navíc fotografie
držitele, stupeň zdravotního

postižení a datum narození. Rodné
číslo na kartě nebude uvedeno.
Fungovat bude jako normální
platební karta, ale platit s ní budou
muset povinně jen lidé, u nichž je
podezření na zneužití sociálních
dávek.
Příjemci
dávek,
kteří
v
současnosti
disponují
bankovním účtem a jednotlivé
sociální dávky jsou jim převáděny
bezhotovostně, nebudou muset
využívat platební funkce.
Pomocí sKarty se bude občan
prokazovat při vyřizování veškeré
agendy na úřadech práce.
Kartou
sociálních
systémů
bude možné vybírat hotovost
z běžných bankomatů. Nebudou
existovat speciální bankomaty.

Držitel karty bude mít v rámci
standardních služeb nárok na
jeden výběr za měsíc z bankomatu
České spořitelny nebo provedení
bezhotovostního příkazu zdarma.
Platba kartou v obchodě a možnost
zjistit zůstatek účtu v bankomatu
ČS budou také zdarma.
Karta bude sloužit i jako průkaz
osob se zdravotním postižením
(TP, ZTP a ZTP/P). Původní
papírové
průkazy
zůstanou
v platnosti do data uvedeného
na zadní straně průkazky včetně
výhod, které se na ně vážou, ale
nejdéle do 31. prosince 2015.
Helena Řežábková,
odd. soc. věcí,
na základě informací MPSV

Rada města Sezimovo Ústí oznamuje vyhlášení
konkursních řízení
na vedoucí pracovní místa ředitel/ka následujících škol a školských zařízení:
1.
Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor
2.
Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor
3.
Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037
Přihlášky, včetně příloh, je nutno zaslat nejpozději do 20. května 2012.
Bližší informace najdete na úřední desce nebo webových stránkách města.
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta města

Nový ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby
Rada města Sezimova Ústí na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2012
schválila nový ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby, který
je platný od 1. 4. 2012.
Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Úhrady za fakultativní služby mohou být stanoveny až do výše
skutečných nákladů. Rozpis úhrad za poskytování pečovatelské služby
je vždy přílohou č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské
služby.

I. Úkony vymezené vyhláškou MPSV (povinné)
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
(nutné lékařské doporučení)

20,- Kč
20,- Kč

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Novinky
ze Sezimova
Ústí
Pomoc
při osobní

hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny

20,- Kč
20,- Kč
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20,- Kč

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

20,- Kč
20,- Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o nehty a vlasy
pomoc při použití WC

20,- Kč
20,- Kč
20,- Kč

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy (při podání žádosti o pečovatelskou službu)
dovážka oběda
pomoc při přípravě jídla a pití

5,- Kč
12,- Kč
25,- Kč

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(mimořádné úklidy poskytujeme pouze klientům, kteří běžně využívají
pravidelný úklid)
údržba domácích spotřebičů
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení
běžné nákupy
(do 200,- Kč)
velký nákup - např. týdenní nákup, nákup ošacení,
nezbytného vybavení domácnosti, apod. (nad 200,- Kč)
pochůzky
praní a žehlení osobního prádla
praní a žehlení ložního prádla
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři
a doprovod zpět
doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující
veřejné služby a zpět

50,- Kč
50,- Kč
25,- Kč
25,- Kč
25,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

25,- Kč
25,- Kč

Výše úhrady u základních úkonů pečovatelské služby je stanovena za časový úsek trvání úkonu do
15 minut, u úklidových činností za časový úsek do 30 minut.

II. Úkony fakultativní – nevymezené vyhláškou MPSV
(nepovinné)
20,- Kč/15 min.
22,- Kč
25,- Kč
1,- Kč
80,- Kč
30,- Kč
15,- Kč
8,- Kč
5,- Kč/lx za měsíc
10,- Kč
12,- Kč

dohled nad dospělým klientem v době od 7,00 do 15,00 hod
dohled nad užíváním léků
doprava vozidlem poskytovatele po Sezimově Ústí
administrativní úkony – jídelníček, kopírování
mytí oken včetně sundávání a pověšení záclon
příprava léků na týden
úprava a přestlání lůžka
vynesení odpadků, vybírání schránky
zapůjčení jídlonosičů
mytí jídlonosiče
změna v objednání stravy (mimořádná)

Výše úhrady u fakultativních úkonů pečovatelské služby je stanovena za jeden úkon, není-li stanoveno
jinak.
Helena Řežábková, oddělení sociálních věcí

Novinky ze Sezimova Ústí
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Organizace výlepu plakátů v Sezimově Ústí

Organizace výlepu plakátů v Sezimově Ústí
Výlep zajišťuje:

Správa Města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí

Počet:

11 výlepových ploch v Sezimově Ústí

Výběr plakátů:

nejpozději každé pondělí do 15.00 hodin na Správu Města Sezimovo Ústí

Výlepový den:

každé úterý do 11.00 hodin, výlep v jiný den než v úterý za expresní příplatek

Ceník za výlep:
ks/den

10. 00 Kč

12.00 Kč

Formát A1

ks den

5,00 Kč

6.00 Kč

Formát A2

ks/den

3,33 Kč

4.00 Kč

Formát A3

ks/den

2.50 Kč

3.00 Kč

Formát A4

ks/den

1,67 Kč

2.00 Kč

Formát A5

ks/den

0,83 Kč

1.00 Kč

100,00 Kč

120,00 Kč

p. Homolka - tel. 381200432, 725769850
p. Pernicová - tel. 381200439, 725769853

Sluší se
poděkovat
Vlastníci

domu

Společenská
kronika:
od 11.1. do 29.3.2012

náměstí

Narození:
Petrů Isabela Ester
Talpa Adam
Pekárková Karin
Tůma Antonín
Pavlík Václav
Jirušková Tereza
Zingová Ester

Tomáše Bati 663 v Sezimově
Ústí chtějí tímto poděkovat firmě
KAVAS a.s., se sídlem Slapy u
Tábora a partě pod vedením Ing.
Luboše Horta, která nám provedla
zateplení a fasádu našeho domu.
Děkujeme

Cena s DPH

Formát A0

Expresní příplatek
Informace:

Cena bez DPH

za

perfektní

spolupráci a kvalitně odvedenou

Zemřelí:
Boháč Josef
Borkovcová Marie
Havlová Růžena
Jahodová Františka
Jech Josef
Klementová Kateřina
Konopík Bohumil
Kosobud Miloslav
Pančochářová Jiřina
Parkan Jaroslav
Pavlíková Mária
Strouhal Ladislav
Vošta Jaroslav

práci.
Přejeme všem, kteří se na této
akci podíleli, jen to nejlepší a další
spokojené zákazníky.
Náš dům je ozdobou náměstí
Tomáše Bati v Sezimově Ústí.
Společenství vlastníků jednotek
nám. Tomáše Bati 663

Novinky ze Sezimova Ústí
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řádková inzerce:
• Prodám ¼ čtyřdomku (byt

3+1), zahrada, samostatný
vchod, ul. Komenského
v Sezimově Ústí II.
Tel. 602664868
• Pronajmu byt 1+1 v Sezimově

Ústí 2. Tel. 776361763
• Prodám garáž v Sezimově

Ústí 2 u Hiltonu.
Tel. 602223342
• Koupím byt 2+1 v Sezimově

Ústí 2, zděný, zvýšené přízemí nebo 1. – 5. patro
s výtahem. Klidné prostředí.
Tel. 773626167
• Prodám zahradu 700m2 se

zděnou chatou, lokalita Sezimovo Ústí u řeky Lužnice.
Cena dohodou.
Tel. 381241909
• Prodám dveře plastové zlatý

dub, hlavní a vedlejší vchodové. Nové z neuskutečněné
stavby. Dále kompletní oplocení zahrady - brána, branka,
pletivo. Přivezu.
Tel. 777106709
• Prodám pozemek v Sezimově

Ústí II - 617 m2, vhodný pro
rekreaci i bydlení. Přivedena

NOVINKY

ze Sezimova Ústí
Číslo: únor 2012/01
Náklad: 3400 ks
vydává: Městský úřad
Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí
Šéfredaktor:
JUDr. Ing. 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
Novinky ze Sezimova Ústí

poděkování:

el. energie, cena dohodou.
Tel. 602458668

• Děkujeme městskému úřadu
a panu starostovi za pěkné
blahopřání a praktický dárek
k mému životnímu jubileu.
Marie Sokolová

• Prodám řadovou garáž na

Hiltoně. Cena dohodou.
Tel. 739905841
• Pronajmu dlouhodobě nově

zrekonstruovaný byt 3+1 v os.
vlastnictví v Sezimově Ústí 2.
Tel. 607905099
• Pronajmu garáž u Hiltonu

(v 1. bloku) v Sezimově Ústí,
dlouhodobě.
Tel.: 774 152 366
• Prodám 4 kusy trubek, dlouhé

3m průměr 8cm, Cena levně.
Tel.: 774 152 366
• Hledáme pomocníka (pomoc-

nici) v Sezimově Ústí 1 na
údržbu zahrádky. (Jedná se
o práce - pletí, přesazování sazenic květin, okopávání jahod
a brambor).Dobře zaplatíme.
Tel. 606 332 228.

• Děkuji panu starostovi
a sboru pro občanské záležitosti za přání k mému životnímu jubileu a paní Bohunce
Máchové za milé popovídání
a předání dárku.
Zdeňka Vrkočová
• Děkuji městskému úřadu
a panu starostovi za milé přání k mému životnímu jubileu
a praktický dárek.
Jiří Šedivý
• Děkuji panu starostovi za
přání k mým narozeninám.
Hana Prášková

Telefony
měst. úřadu

• Vyměním státní byt 2+1

1. patro v Táboře ( na kopečku)za byt 2+1 nebo 1+1
možno i 3+1 v Sezimově Ústí
II. V bytě ponechám vestavěné skříně, kuchyňskou linku,
sporák. Tyto věci nejsou v
majetku města - neplatí se za
ně nájem. Tel.: 602 559 432

Úřední hodiny
Městského úřadu
Sezimovo Ústí
Pondělí

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

8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

• Naděžda Řezáčová, matrika
381 201 112

Úterý

• Helena Řežábková, odd. soc.
služeb - 381 201 114

13:00 - 15:00
Středa
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Čtvrtek
13:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:30

• 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
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• Děkuji panu starostovi
a sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým
narozeninám a paní Dáše
Válkové za předání dárku
a milou návštěvu.
Jaroslav Zakouřil
• Děkuji městskému úřadu za
přání k mým 86. narozeninám.
Jarmila Bernátková
• Děkujeme panu starostovi za
blahopřání a dárky k našim
narozeninám a paní Kolibíkové za milou návštěvu.
manželé Vlastimil
a Marie Ševčíkovi
• Děkuji panu starostovi za
přání k narozeninám a člence
sboru za milou návštěvu
a dárek.
Anna Buriánková
• 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, 725 769 850

• František Bednář

– vedoucí bytové správy –
381 200 436, 725 769 860

• Mgr. Romana Krůčková,
ředitelka MSKS (kultura)
381 276 710, 737 254 683
• 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
spravamesta@sezimovo-usti.cz
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Kronika představuje - Jaroslav Salajka
Moje
další
pamětnické
vyprávění mě zavedlo do jednoho
z baťovských domků, abych zde
poznala pana Jaroslava Salajku.
Vyčetla jsem si totiž, že v nově
vznikajícím městě Sezimovo
Ústí 2 vedl pan Salajka při
klubu
pracujících
kroužek
radioamatérů.
Ale pěkně po pořádku.
Pan Jaroslav Salajka se narodil
v roce 1926 v Moravské Nové Vsi,
která se nachází v polovině cesty
mezi Břeclaví a Hodonínem.
Otec pracoval ve strojírenském
závodě v Poštorné. Po ukončení
obecné školy nastoupil Jaroslav
do primy Gymnázia v Břeclavi.
Jenomže přišla okupace, Hitler si
zabral Břeclav i Poštornou. Otec
přišel o práci a Jaroslav o studia.
Až někdy kolem Vánoc bylo
rozhodnuto, že studenti z Moravy
mohou dojíždět na odpolední
vyučování
do
Gymnázia
v Hodoníně.
Otci se podařilo sehnat práci
u Bati ve Zlíně. A odtud to už
byl jen krůček k tomu, aby se
rodina přestěhovala za prací i za
bydlením do nově vznikajícího
města.
20.8.1940
přijel
Jaroslav s matkou vlakem do
Sezimova Ústí, vstoupil do nově
postaveného baťovského domku
a zůstal mu věrný až do dnešních

dnů.
Druhý
ročník
gymnázia
již absolvoval v Táboře na
Klášteráku. Potom otec rozhodl
o přerušení studia a Jaroslav se
vyučil soustružníkem u Baťů,
udělal si „mistrák“ a školu do
maturity dodělal ve Zlíně.
Pak přišla – co jiného –
nežli vojna, kterou si Jaroslav
odsloužil v Benešově u Prahy.
Tam již začal navštěvovat
radioamatérský kroužek. Velice
ho to bavilo, a tak si při odchodu
z vojny zažádal o koncesi. Byla
mu přidělena značka OK 1 SJ.
Pan Salajka však vzpomíná,
že prvopočátky jeho zájmu

o „rádioamatérštinu“ vlastně
vznikly v jeho dětství ještě na
Moravě. Musíme si uvědomit, že
ve třicátých letech vlastnit doma
rádio nebylo běžné. Jaroslav měl
strýce, který se u jeho otce vyučil
ševcem a který byl vášnivý
muzikant a rád poslouchal hudbu.
A aby měl na čem poslouchat,
vyrobil si amatérsky rádio na
baterky a malému Jarouškovi
půjčoval sluchátko, aby též
mohl poslouchat. Tomu se to
samozřejmě líbilo a okukoval,
jak to vlastně všechno funguje,
jak se takové rádio dá vyrobit.
Vrátíme se zpět. Pan Salajka
se po vojně vrátil do závodu

Kovosvit do konstrukce, které
zůstal věrný. Nic se neutají.
O jeho zájmu o práci
radioamatéra se vědělo, a tak
vznikl při závodním klubu
kroužek radioamatérů, který
časem čítal až 10 lidí a který
pak Salajka vedl. Pro zkušenosti
chodil do Tábora, kde už kroužek
běžel delší čas. Je zajímavé,
že kroužek trvá do dnešních
dnů, kdy na zimním stadiónu
se scházejí zájemci a vzájemně
mezi sebou korespondují.
Na můj dotaz, jak se
radioamatéři
mezi
sebou
dorozumívají, mi bylo řečeno –
tak, by měli shodnou řeč a aby
si rozuměli. Takže morseovka,
amatérské zkratky, seskupení
písmen.
A že tu kroužek pracoval delší
čas, o tom svědčí to, že do něj
chodil i syn pana Salajky.
Pan Salajka se po vojně oženil
a do tohoto baťovského domečku
se všichni vešli. Zpočátku jeho
rodiče, manželka a i jeho dvě
dcery a syn. Dobře se jim zde
žilo.
A my můžeme popřát panu
Jaroslavu Salajkovi ještě mnoho
pohodových roků a pevné zdraví.
Anna Slunečková,
kronikářka

Jarní festival sborového zpěvu
Stalo se již téměř tradicí, že
naše sezimovoústecké Nokturno
koncem měsíce března vítá
jaro. A jak jinak než zpěvem.
Tentokrát to bylo 29. března 2012
již podesáté, kdy se konal ve
Spektru Jarní festival sborového
zpěvu. Oslovili jsme všechny
„dospělácké“
sbory,
které
v průběhu těch deseti let
vystoupily
na
některém
z festivalů. Někteří se omluvili,
někteří pozvání přijali. A tak
jsme mohli mezi sebou přivítat
sbor Smetana z Jindřichova
Hradce, Slavík z Pacova,
Milevský
smíšený
sbor,
táborské sbory Hlahol a Domino
a konečně Záboj z Pelhřimova,
Novinky ze Sezimova Ústí

paní Jitky Klímové vždy jeho
sbor a sbormistry představilo.
Celá akce byla pod patronací
města Sezimovo Ústí, městského
kulturního
střediska,
ZŠ
Školní náměstí 628 a
hlavně
pořádajícího sboru Nokturno
v čele se sbormistryní Mgr.
Jarmilou Hlubinkovou. Myslím,
že těch cca 250 zpěváků, kteří
prošli
večerem,
předvedlo
divákům a i sami sobě navzájem,
že „umějí“ a společně zpívané
písně na zahájení i na závěr
festivalu tomu byly svědkem.
VIVA, MUSICA MUNDI!
který přijel ve dvou složeních mužský a smíšený sbor. Každé
z výše uvedených pěveckých těles

v krátké ukázce nabídlo to, co
považovalo za své reprezentativní
vystoupení. Doprovodné slovo
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Zajímavá výročí

S Andersenem počtvrté

Počátkem letošního roku
oslavila své životní výročí paní
Anežka ERMANOVÁ. Narodila
se 8. ledna 1914 v Lomu u Tábora.
Od roku 1947 je občankou
Sezimova Ústí, kde si postavili
s manželem domek a vychovali
dva syny a dceru. Domácnost
a malé hospodářství ji plně
zaměstnávalo. Velkou láskou byla
zahrádka a ruční vyšívání obrazů,
ráda pekla a vařila.

V současné době žije ve společné
domácnosti s jedním ze synů, kde
o dnes již prababičku pečují. Od
roku 1969 je vdovou. Dočkala
se nejen čtyř vnoučat, ale i osmi
pravnoučat. Ve svých 98 letech
ještě ráda čte a pokud zrak
dovolí, sleduje televizi.
A my všichni paní Ermanové
přejeme ještě mnoho roků
uprostřed svých milých a aby se
ve zdraví dočkala té stovky.

Hned tři zajímavá výročí
přísluší
panu
Metoději
VLACHOVI.
O
tomto
zajímavém člověku jsme již
psali. Před 125 lety v červenci
roku 1887 se Metoděj Vlach
narodil. 8. listopadu tomu bude
100 let co pan Metoděj Vlach
sestrojil v Mladé Boleslavi,
kde v té době žil, první české
letadlo. Bylo vlastní konstrukce,
z českého materiálu, s českým
motorem, s nímž sám i vzlétl.
Však je město Mladá Boleslav
právem na něj hrdé a již před
pěti lety mu v místech, kde
stával hangár, postavilo pomník.
A nyní, tedy v čas stého výročí
vzletu, Nadační fond letadla
Metoděje Vlacha chystá v Mladé

Boleslavi výstavbu leteckého
muzea Metoděje Vlacha.
Město Sezimovo Ústí si pana
Metoděje Vlacha připomíná jako
člověka, který pomáhal zavádět
výrobu strojů v nově vznikajícím
závodě MAS. Po určitou dobu
pracoval ve funkci ředitele
strojíren a výstavby města. Do
Sezimova Ústí se přestěhovala
do jednoho z baťovských domků
i jeho rodina. Až do důchodu
pracoval pan Vlach ve firmě
Kovosvit. 8. února 1957, tedy
právě před 55 lety, ve svých 70
letech v Sezimově Ústí náhle
zemřel.
Anna Slunečková
kronikářka města

Stalo se už v naší třídě tradicí,
že se v jeden páteční podvečer na
přelomu března a dubna sejdeme
ve škole vybaveni batohy,
karimatkami, spacáky a také
různými dobrotami od našich
maminek. Úderem osmnácté
hodiny pak začíná naše Noc
s Andersenem. Přidáváme se tak
ke stovkám dětí z různých koutů
světa, které si chtějí připomenout
dánského pohádkáře Hanse
Christiana
Andersena,
ale
i jiné autory knih pro děti.
Letos tím pátkem byl pátek
30. března. Jak mávnutím
kouzelného proutku se naše
5. A proměnila v pohodlnou
ložnici. Potom už se jen rozdělit
do pracovních skupin, nažhavit
mozkové závity a zábava může
začít.
Nejdřív je třeba vyluštit, kde
se ve školní budově ukrývají
různé zapeklité úkoly - rébusy,
křížovky, šifry, … Při jejich
řešení musíme prokázat, že o
knihách a jejich autorech něco
víme a že jsme kamarádi s českým
jazykem. Znaveni luštěním se po
osmé hodině pouštíme do večeře.
Počasí nám letos nepřeje.
Obloha je plná mraků, takže
návštěvu hvězdárny musíme
zrušit. Novinová bitva ale

také není k zahození. V zápalu
boje se papírové koule během
chvíle mění k nepoznání. Venku
už je pořádná tma, v setmělé
tělocvičně není vidět na krok a na
řadu přichází čtení strašidelných
příběhů při svíčkách. Čas
rychle plyne, blížíme se
k půlnoci. Netrpělivě čekáme
na každoročně nejoblíbenější
část večera – stezku odvahy.
V mdlém světle baterky běháme
po tělocvičně (samozřejmě každý
sám, nejsme přece strašpytlové)
a hledáme kousky obrázku.
Potom skládáme, přerovnáváme
a netrvá dlouho a z obrázku na
nás hledí sám pan Andersen. Je
chvíli před druhou hodinou ranní.
Strašidla už mají svou hodinu za
sebou, a tak se i my ukládáme ke
spánku. Bez dobrého hororu na
dobrou noc by se to ale neobešlo.
V sobotu ráno budík ani zvonit
nemusí, před sedmou hodinou
jsme na nohou. Spořádáme
sladkou snídani, trochu poklidíme
a hurá domů. No, hurá. Ono se
nám vlastně ani nechce. Protože
už jsme páťáci, byl to v téhle
škole náš poslední Andersen.
Takže pane Andersene, snad zas
někdy na shledanou.
5. A a Radka Panská
ZŠ Švehlova

Hody, hody doprovody
Celá naše školka, i my
Motýlci, jsme se nemohli dočkat
Velikonoc. Už jsme se rozloučili
se zimou – vyhodili Morenu do
řeky, písničkou přivolávali jaro,
obhlédli jsme sněženky, petrklíče
i krokusy v zahrádkách, ale
Velikonoce stále nikde.
A potom se stala zvláštní věc
– v mateřské škole nám vyrostl
vzácný stromek „Kraslicovník

nádherný“. Aby rozkvetl a byl
opravdu nádherný, poprosili
jsme rodiče, zda by nám ho
pomohli ozdobit. Jak jinak, než
kraslicemi. Maminky, babičky,
tatínkové, někde i dědečkové se
opravdu snažili. Přinášeli kraslice
z papíru, dřeva,perníku, látky,
vlny, paličkované, ze skořápek
slepičích i husích. Prostě stromek
nám díky rodičům krásně
rozkvetl.
My jsme ještě vyzdobili třídu
ovečkami, kuřátky, namalovali
vajíčka, zaseli osení a Velikonoce
byly tady. A teď už jen hurá na
pomlázku!
I. Jirmusová a Motýlci
MŠ Zahrádka

Novinky ze Sezimova Ústí
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Liga házecích kluzáků v Sezimově Ústí 2012
Letošní zimní Sezimáckou
ligu házecích kluzáků můžeme
považovat již za tradiční soutěž
leteckých modelářů, kteří se
věnují stavbě a létání s modely
kategorie „H“. Seriál soutěží
uspořádalo LMK Sezimovo
Ústí pod vedením a odborným
dohledem Vladimíra Kubeše na
letišti Tábor (Čápův dvůr). Ligy
se zúčastnilo na padesát modelářů
z
Písku,
Dražic,
Tábora,
Kardašovy Řečice a samozřejmě
Sezimova Ústí.
Soutěž probíhala pětikolově,
do
celkového
pořadí
se
započítávaly tři nejlepší dosažené
výkony.
Nejlepších a nejvýraznějších
výsledků bylo dosaženo v pátém
kole, které bylo jako jediné
prakticky bez větru a za jarního
počasí. V tomto kole nejlepšího
výsledku dosáhl v kategorii

seniorů Jan Čihák z LMK
Sezimovo Ústí, který nalétal
581s, a to byl nejlepší výkon celé
Sezimácké ligy.
Jak to vše dopadlo celkově?
V kategorii mladších žáků zvítězil
favorizovaný Jakub Kocour
z Písku, druhé místo obsadil Karel
Langer rovněž z LMK Písek

a na třetí příčce se umístil Lukáš
Halaš z LMK Dražice. Starší
žáci byli plně v režii modelářů
z Dražic, kde si vítězství vylétal
Martin Dvořák, následovaný
Jaroslavem Halašem a třetí
medailovou příčku si zasloužil
Martin Bartoník (všichni z LMK
Dražice). V juniorské kategorii po

dramatickém boji zvítězil Pavel
Voříšek z LMK Sezimovo Ústí
před Vítem Krátkým a Jaroslavem
Dvořákem (oba z LMK Dražice).
Seniorskou kategorii ovládl Jan
Čihák z LMK Sezimovo Ústí,
druhá příčka patřila s přehledem
Rostislavu Kvasničkovi rovněž
ze Sezimova Ústí a třetí místo
vybojoval Josef Blažek (LMK
Sezimovo Ústí).
Závěrem
nezbývá,
než
poděkovat obětavým pořadatelům
a především časoměřičům, bez
nichž by se Sezimácká zimní
liga házedel nemohla uskutečnit.
Soutěži přeji dlouhého trvání,
minimálně
stejně
kvalitní
obsazení, a na příští ročník
Sezimácké ligy házedel zvu
všechny příznivce volného letu,
obzvláště pak házecích kluzáků.
Jan Čihák

Jarní výstava doslova rozzářila vestibul Spektra
Po dvouleté přestávce se
zahrádkářky z „dvojky“ opět
vyznamenaly. Jejich jarní výstava
byla pastvou pro oči a doslova
rozzářila vestibul kina Spektrum.
Šikovné ruce členek komise
žen při Českém zahrádkářském
svazu
Sezimova
Ústí
II
proměnily chodbu v kvetoucí
zahradu. „Jsem moc ráda, že
se sezimoústecké zahrádkářky
nechaly přemluvit a svoji tradiční
výstavu přesunuly ze školy
k nám. Rádi bychom z toho
udělali tradici. Navíc v příštím
roce už
budeme disponovat
salonkem, který dosud patří
k restauraci. Chceme ho přeměnit
na prostor, který se bude využívat
na výstavy, na komornější
koncerty, taneční večery a další
akce,“
prozradila
ředitelka
Městského střediska kultury
a sportu Romana Krůčková.
Výstavu
věnovanou
jaru, velikonočním svátkům
a
pětapadesátému
výročí
vzniku zahrádkářského svazu
obdivovaly stovky návštěvníků
Novinky ze Sezimova Ústí

a diváků Spektra. Pro mnohé
byla jistě inspirací pro vytvoření
domácí jarní dekorace. „Musím
poděkovat všem děvčatům, která
se na tom podílela a podělila
se s ostatními o svoje výrobky.
Další spolupráci s Měxusem

se nebráníme. Myslím, že to
nakonec vyšlo moc hezky,“
dodala předsedkyně komise
Anna Vlčková. Tak zase za rok a
doufejme, že už v novém!
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus
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Porta se vrátila do Sezimova Ústí. Zůstane?
„To přišlo lidí! V Praze
chodí na regionální kola běžně
okolo dvaceti diváků a vy
máte z poloviny naplněný
sál,“ okomentovala účast na
jihočeském kole předsedkyně
občanského sdružení Porta Anna
Roytová. Zdá se, že comeback
festivalu do Sezimova Ústí se
podařil a lidé o tento žánr stále
jeví zájem. Soutěžní přehlídky

se zúčastnilo rekordních
patnáct kapel. Večer se
program přesunul do
vestibulu, kde Porta
pokračovala
country
bálem s výukou country
tanců. Jezevci hráli až do
půlnoci. Velkým partnerem při
organizování jihočeského kola byl
pro Měxus Klub Porta Soběslav.
„Zaznamenali jsme velmi příznivý

ohlas jak ze strany kapel
a porotců, tak i z řad
veřejnosti, takže když
navážeme na spolupráci
s kulturním střediskem
v Sezimově Ústí, budeme
jen rádi,“ shrnul letošní
ročník předseda zájmového
sdružení Lubomír Dvořák. A se
spoluprací nebudeme muset čekat
až do příštího jara. Už na podzim

chce Klub Porta Soběslav rozjet
ve Spektru pravidelnou výuku
country tanců. Jak ukázal večer
10. března, o zájemce zřejmě
nebude nouze. Je třeba ještě dodat,
že akci podpořila deseti tisíci
korunami Nadace Život umělce,
která vznikla 3. června 1992 na
půdě společnosti INTERGRAM.
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus

Divadlo Sklep na letňáku a rock na Hiltonu
Na beton pódia na letním
kině vstoupí Hanákova noha!
A nejspíš taky noha Davida
Vávry, Milana Šteindlera či
Jiřího Macháčka! Divadlo Sklep
zahraje v pátek 15. června
v Sezimově Ústí svoji legendární
hru Mlýny. Naše město se totiž
zapojilo do festivalu Léto nad
Lužnicí.
Sklepáky na letňák přivede
sdružení Fest 2004, se kterým
Měxus
úspěšně
navázal
spolupráci.
„Letní kino mám rád a pro

divadlo formátu Sklep je to
ideální místo. Loni, když hráli
v rámci festivalu Kotnov, bylo
beznadějně vyprodáno. Na letňák
se vejde až devět set diváků,
takže si myslím, že poptávku
uspokojíme,“ říká předseda
sdružení Štěpán Pavlík. Ne
však za každého počasí. Kvůli
„mokré“ variantě ve Spektru
půjde do předprodeje jen 300
vstupenek. Držitelé těchto lístků
budou mít pak v letním kině
garantované místo v prvních
třech řadách. Na koho se

v předprodeji nedostane, může si
lístky zarezervovat a vyzvednout
si nejpozději tři hodiny před
začátkem představení na Hiltonu.
A tam může každý až do zahájení
Mlýnů zůstat, protože od 18 do 21
hodin se bude u restaurace řezat
rock. S novým programem Edge
Rock Night tu vystoupí Tábor
Superstar Band, předskokana
jim bude dělat sezimoústecká
formace Music Stars Band.
Lístky na divadlo Sklep jsou již
v prodeji, a to v kanceláři budovy
Spektra v 1. patře, v táborském

infocentru a v Copy centru
v přízemí obchodního domu
Dvořák. Vstup na koncert, který
představení předchází, je zdarma.
Informace
o
dalších
zajímavých akcích Měxusu
v rámci Léta nad Lužnicí, jako je
Festival heligonek či Lužnická
šlapka, najdete v červnovém
programu.
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus

Až do 20. května můžete přispívat na chodítko pro Nelinku
Sedmileté Nelince lékaři po
narození zjistili těžkou vrozenou
srdeční vadu. Pár dnů po narození
prodělala v Motole první operaci.
V devíti měsících jí navíc byla
zjištěna mozková atrofie, kterou
se sice podařilo odstranit, zůstaly
po ní ale následky v podobě
středně těžké mentální a pohybové
retardace. Dívenka se stala letošní
tváří benefiční akce Velikonoce

s Jesusem, kterou už poosmé
pořádá táborské občanské sdružení
Fest 2004. Koncert, kterým
charitativní akce vrcholí, letos
navštívil rekordní počet diváků.
„Akce byla skvělá, dost lidí přišlo
už i na začátek. A dokonce i lidi
staršího věku a taky teenageři, což
je potěšující,“ zhodnotil průběh
koncertu předseda občanského
sdružení Fest 2004 Štěpán Pavlík.

Na sbírkovém kontě se už sešlo
více než 6800 korun, v kasičkách
je odhadem přes jedenáct tisíc.
Na chodítko, které by dívence
umožnilo samostatný pohyb,
to však ještě nestačí. Pomoci
můžete i vy. V cukrárně U Josefa
na náměstí T. Bati a ve vinotéce
Dagmar Kolářové ve Vítkovecké
ulici v Sezimově Ústí jsou
umístěny dvě z osmi sbírkových

kasiček. Přispívat můžete do 20.
května, a to i pomocí dárcovských
SMS ve formě DMS NELA na
číslo 87 777. Více informací
o charitativní akci i o všech
možnostech pomoci se dozvíte na
www.fest2004.cz
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus

Cesty za poznáním vedou do Spektra
Máte někdy pocit, že musí
existovat něco mezi nebem a
Zemí? Že není všechno černé
nebo bílé? Že je tu něco, co nás
přesahuje? Že můžeme nějak
ovlivnit náš život? Že nejlepším
lékařem je příroda? Že je tolik
Novinky ze Sezimova Ústí

otázek, na které neznáte odpovědi? Je hodně zajímavých lidí,
kteří mají co nabídnout a rádi se
s vámi podělí o svoje znalosti,
zkušenosti i nadání. A my vám
je přivedeme přímo do Spektra,
abyste to k nim neměli daleko. S

pomocí týmu táborského Centra
REGENERACE zahájíme náš
nový pravidelný pořad Cesty
za poznáním. A čím začneme?
Lidskou aurou. Jak ji lze vyfotit
a co o nás prozrazují jednotlivé
barvy, které jsou u každého člo-
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věka zcela specifické, jedinečné
a manifestují obraz naší duše,
o tom všem nám budou ve čtvrtek 31. května od 18 h vyprávět
odborníci: manželé Paulíčkovi.
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus
2/2012

ČESKÉ BUDĚJOVICE

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Zahradní nábytek Jasmín

Zahradní houpačka

Benzinová sekačka

Benzinová sekačka s pojezdem

provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov
křeslo, stohovatelné
stůl, 159 x 97 cm
lavička

3-místná, ocelová konstrukce, práškově
lakováno, pohodlné polstrování, barva
mandarinka, il. foto

Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kW/
2,04 PS, šířka záběru 39 cm,
motor GGP RS100, 4-taktní, 100 cm3,
5 poloh nast. výšky střihu, šasi tvrzený
plast, sběrný koš 45 l, il. foto

Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kW/ 3,5 PS,
šířka záběru 53 cm, motor B&S
625 Series, 4-taktní, 190 cm3, elektrostart,
5 poloh nast. výšky střihu, centrální, šasi
ocelový plech, sběrný koš 60 l

1.990,-

5.030,-

3.490,-

2,04 PS

3,5 PS

m
53 c

39 cm

3.290,Přesné tvárnice
50 – 300 x 500 x 250 mm,
hladké
nebo PDK

Značkové suché
maltové
směsi
25 kg

3.490,-

Benzinový
křovinořez

9.990,Benzinová řetězová pila
l
Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor,
výkon 3,1 PS, objem 52 cm2, řezná lišta
46 cm, hmotnost 6 kg, řetěz Oregon,
automatické
mazání
3,1 PS

Hurricane HBI 80, motor
2-taktní, výkon 0,8 kW/
1,1 PS, 25 cm3, šířka záběru
struna 43 cm/ nůž 23 cm,
struna ∅ 2 mm, 2x 3 m
nebo 4-zubový nůž

46 cm

od

14,

50
0

2.990,-

od

50,-

1.990,-

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

13.04.12 13:46

www.rollys.cz
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vazba diplomových prací
kopírování
y
k
tisk do A3
šiv
ná a
laminace
ky
šiv

vý

oleje-motorove.cz
Značkové motorové oleje

E-shop s oleji

Web: www.oleje-motorove.cz
E-mail: info@oleje-motorove.cz
Tel.: +420 602 465 173, +420 602 420 942

Výdejní místo:
AutoPol, Husova 92, 391 11 Planá nad Lužnicí

máme pro Vás stále
nìco nového
pøijïte mezi nás

Svìtlogorská 2771, Sídlištì Nad Lužnicí,
390 05 Tábor
( bývalá 8. ZŠ, vchod od koneèné zastávky MHD è.10,
3. nadzemní podlaží)

Tel.: 777 566 440

PODLAHÁØSTVÍ

Roman Peteøík

Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí

mobil : 773 558 127, 606 558 127
e-mail:
podlahypeterik@seznam.cz

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :
-

laminátové a døevìné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, pøírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerèní využití
vyrovnávání betonù samonivelaèními stìrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami

Dovoz vzorkù podlah a zamìøení ZDARMA

ÈISTÍRNA PEØÍvá Aikido Tábor
o
PÁROU Burd
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Lucie Burdová,Opaøany 15

-ušití prošívaných dek
a polštáøù s paspulí
- velký výbìr sypkovin s úpravou
støíbroaktiv pro alergie
- šití dek a polštáøù duté vlákno
na zakázku - naše výroba
- vše se záruèním listem

CVIČENÍ JE VHODNÉ PRO
VŠECHNY OD 16 DO 80 LET

AKCE: èíštìní peøí ZDARMA

IV. ZŠ Maredův vrch
Husova 1570, 390 02 Tábor

Kdy cvičíme:

Úterý:
17:00 - 19:30
Čtvrtek: 17:00 - 19:30

NOVÁ POBOÈKA
LEVNÝ TEXTIL MONIKA
na Husovì námìstí èp.76
naproti kostelu

PO až PÁ 9h-12h-14h-17h,SO 8h-10h.

y: deka od 900,cen polštáø od 250,-.

(vyèištìní + ušití + sypkovina)
èištìní peøí UV-C záøením!
(šetrné nièení bakterií)

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

info:721 277 347

Centrum bojových umìní

Info:
www.aikidotabor.webz.cz
www.cfai.cz
www.facebook/aikidotabor.cz

Od pondělí do soboty: oslavy 750. výročí
Fierlingerova vila otevře své brány
Předposlední květnový týden
bude patřit významnému výročí.
Město si letos připomíná 750 let
od první písemné zmínky o Sezimově Ústí a Měxus se měl co
ohánět, aby pro vás přichystal
opravdu důstojnou oslavu této
události. V pondělí 21. května to
všechno vypukne výstavou historických materiálů a fotografií,
které se váží k Sezimovu Ústí.
V době od 13 do 18 hodin si ji
můžete prohlédnout v zasedací
místnosti městského úřadu. Po
celou dobu poběží na plátně čer-

nobílý film o budování města.
Také úterý bude patřit promítání.
Tentokrát přijdou na řadu krátké filmy z archivu Luďka Zyky
a také snímek z padesátých let
Červené tulipány, který se točil
přímo v Sezimově Ústí II a mnozí jeho protagonisté z řad sezimoústeckých občanů by se mohli na
plátně poznat! Ve středu si můžete přijít prohlédnout i ta nejtajnější zákoutí kulturního střediska. Od 9 do 16 hodin máme totiž
ve Spektru Den otevřených dveří
a v 16.30 hodin bude pan král na

jevišti velkého sálu odměňovat
věrné návštěvníky pohádek, kteří
přijdou s knížkou plnou nasbíraných razítek. Ve čtvrtek se otevře
opona velkého sálu a tři křesla
pro hosta se zaplní opravdu speciálními hosty. Jakými? To se
nechte překvapit. V pátek si pak
rozhodně nenechte ujít speciální
taneční večer, v němž postupně
zazní písně všech kapel, které
hrávaly k tanci na hotelu MAS.
Své dveře pro veřejnost otevře
také Fierlingerova vila, a to v sobotu 26. května ve 14 hodin, kdy

oslavy vrcholí. V arboretu u vily
zahraje Swing Band Tábor, komentované prohlídky vily budou
probíhat pod vedením pracovníků Husitského muzea Tábor.
Muzejníci chystají v areálu také
zcela mimořádné „Sobotníky“
neboli vlastivědnou vycházku,
která odstartuje od Památníku
Edvarda Beneše rovněž ve 14 hodin. Občerstvení v cíli vycházky,
tedy u Fierlingerovy vily, je samozřejmě zajištěno. Doufáme, že
si z naší nabídky něco vyberete a
oslavíte kulatiny města s námi.

TÝDEN OSLAV K VÝROČÍ 750 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O SEZIMOVĚ ÚSTÍ
Pondělí 21. května od 13 do 18 hodin – zasedací místnost MÚ
Sezimovo Ústí

hoto speciálního vydání oblíbeného pořadu, kde se představují zajímavé osobnosti Sezimova Ústí.

Výstava historických písemností, fotografií a dalších záznamů o Sezimově Ústí. Po celou dobu poběží na plátně film o budování města.
Doprovodná výstava k historii města je nainstalována ve vestibulu
Spektra – otevřeno pouze v době konání kulturních akcí.

Pátek 25. května od 19 hodin – vestibul Spektrum

STŘÍPKY Z HISTORIE – VÝSTAVA

Úterý 22. května od 18 hodin – sál Spektrum

ČERVENÉ TULIPÁNY

Unikátní čtvrthodinový snímek z padesátých let natáčený v Sezimově Ústí a s místními občany. Poté pokračuje tématický večer promítáním dalších historických filmů z archivu Luďka Zyky.
Vstupné: 20 Kč

Středa 23. května od 9 do 16 hodin – Spektrum

MĚXUS: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jak to vypadá v promítárně? Kdo sedí v kukani zvukařů? Co se
skrývá za oponou? Kam se chodí herci upravovat? Kde si loutkáři
schovávají svoje dřevěné herce? Chcete se podívat i do nejtemnějších zákoutí budovy Spektra? Máte jedinečnou příležitost. Prohlídky v rámci Dne otevřených dveří se konají v každou celou hodinu
v době od 9 do 16 hodin.

Středa 23. května v 16.30 hodin – sál Spektrum

POZVÁNKA DO POHÁDKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ

Přišel čas na odměnu! Všechny děti, které poctivě sbíraly razítka za
pohádky, zve do svého království sám pan král, aby se jim za věrnost
náležitě odvděčil. Závora pohádkového království se otevře v 16.30
na sále kina Spektrum. Po rozdání dárečků čeká na malé diváky loutková pohádka, tentokrát zdarma!

Čtvrtek 24. května od 17 hodin – sál Spektrum

SPECIÁLNÍ KŘESLO PRO HOSTA

Pamětník, slavný rodák a muž na radnici – takové bude složení toNovinky ze Sezimova Ústí

TAK SE NA HOTELU HRÁVALO... - TEMATICKÝ
TANEČNÍ VEČER

Kapela Klávesy Band sestavila repertoár z písniček, které se hrávaly na tanečních zábavách, čajích a dalších akcích na hotelu MAS.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat si, prohlédnout si dobové fotografie a na tónech starých písniček se nechat unášet zpátky do minulosti.
Vstupné: 80 Kč

Sobota 26. května od 14 hodin – arboretum u Fierlingerovy
vily

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FIERLINGEROVY
VILY

Nepropásněte jedinečnou příležitost prohlédnout si interiér slavné
vily, která spolu se Strimplovou a Benešovou vilou tvoří tak zvané
diplomatické sídliště. Zájemci o komentovanou prohlídku obdrží
u vstupu žeton s vyznačeným časem. Než na ně přijde řada, mohou
příjemně strávit čas v překrásném arboretu Fierlingerovy vily za poslechu Swing Bandu Tábor, u piva a u klobásy... První prohlídka se
koná ve 14.30, poslední v 17 hodin. Součástí akce jsou i speciální
Sobotníci, které organizuje Husitské muzeum Tábor (viz níže).

Sobota 26. května od 14 hodin – Památník E. Beneše

NA NÁVŠTĚVU K DIPLOMATŮM

Mimořádná exkurze v rámci pravidelných sobotních vlastivědných
výprav pořádaných Husitským muzeem v Táboře každý měsíc pod
již zavedeným názvem Sobotníci. Odborným garantem je PhDr.
Stanislav Zita, organizace a dětský program má na starosti Mgr.
Klára Smolíková. Sraz ve 14 hodin na parkovišti restaurace U vily,
Šafaříkova 1073 (za Kozským potokem, naproti Památníku Dr.
E. Beneše). Cíl vycházky je u Fierlingerovy vily, kde pokračují oslavy.
				
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus
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Podzim bude veselý! Alespoň ten divadelní
Už nyní vám můžeme prozradit, co pro vás na podzim
připravujeme na prknech, co
znamenají svět. Budete se smát,
bavit a možná vás donutíme trochu se i zamyslet. Do Spektra se
chystají samí kumštýři. Dámy

se mohou těšit na Lukáše Vaculíka, který s věkem zraje jako
víno. Kateřina Hrachovcová jistě potěší pro změnu mužské publikum. Milena Steinmasslová,
Ivan Vyskočil, Hana Gregorová
a dokonce i Radoslav Brzobo-

PROGRAM:

hatý – všechny tyto známé tváře
můžete potkat ve svém městě,
když se vydáte na podzim do divadla. Pro věrné diváky máme
opět připravené předplatné, které si už nyní můžete zakoupit v
kanceláři kulturního střediska.

V ceně 860 Kč jsou zahrnutá
tři představení pražských profesionálních souborů a jedno
skvělé amatérské divadlo. S
koupí předplatenek neotálejte,
ať máte ta nejlepší místa!

Čtvrtek 8. listopadu od 19 hodin – sál Spektrum

Marie – Fact fiction

Čtvrtek 20. září od 19 hodin – sál Spektrum

Zmýlená platí

Fanny agentura, Praha
V této komedii plné slovních hříček, lakonických poznámek a úsměvných dialogů se můžeme bavit situacemi téměř detektivními. Kdo je
kdo? Kdo chce co a po kom to chce? Kdo nebo co je v kufru?
Do malého domku na samotě u lesa kdesi nad Karlovými Vary, kde
žije čerstvě rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou tři lidé a nikdo z nich
nemá chuť hned prozradit majitelce, proč tu jsou a jak se věci mají:
francouzská filmová hvězda českého původu Nel Vevér, její doprovod,
krásný mladý muž, gigolo a metrosexuál Eda, a podivný pan Evžen.
A všem jim zamotají hlavu různá nedorozumění, lži, směšné a absurdní zmýlené. Hrají: Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil, Otto Kallus,
Dana Homolová

Čtvrtek 25. října od 19 hodin – sál Spektrum

Básník a kočka

Divadelní společnost Háta
Noční pták Felix je neúspěšný spisovatel, který pracuje v knihkupectví,
a vlastně mu v životě nic nevychází. Svoji frustraci ventiluje tím, že
pozoruje oknem svoji sousedku Doris, jež je příležitostnou prostitutkou. Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných lidí na Manhattanu stát
přátelé a možná víc než přátelé?
Hrají: Lukáš Vaculík, Kateřina Hrachovcová

Divadelní spolek ŽAS
Ústřední postavou tohoto představení Ženského amatérského spolku z
Homole (Rychlé Šipky, Sextánky) je Marie Curie Sklodowska. Inscenace je namíchána a uvařena podle knihy Francoise Giroudové Úctyhodná žena aneb Život paní Curieové, z receptů Měšťanské kuchyně
a z životních zkušeností mnoha žen. Tyto dámy, kterým se přezdívá
Cimrmani v sukních, už ve Spektru zažily dvakrát standing ovation. O
čem to svědčí? Přeci o tom, že jsou skvělé!

Čtvrtek 6. prosince od 19 hodin – sál Spektrum

Klec bláznů

Divadlo Radka Brzobohatého
Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdou travesti show je Albín. Už dvacet let žije s Georgesem, jehož syn se chce
zasnoubit s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na hlásání
řádu a morálky. Maminka s tatínkem, které ve skutečnosti tvoří Albín
a Georges, musí před rodiči snoubenky nastolit zdání „normálnosti“ a
nezpochybnitelné morálky. Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií, podle níž byl o dva
roky později natočen film. Ten byl pak ve třech kategoriích nominován
na Oscara, vyhrál Zlatý glóbus a jeden z hlavních představitelů získal
Césara a Donatellovu cenu.
Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Vojtěch Hájek, Radoslav Brzobohatý, Hana Gregorová, Kateřina Velebová / Irena Máchová, Antonín
Hardt, Jiří Chvalovský, Petr Vágner / Přemysl Pálek, Michal Roneš,
Pavlína Mourková, Jan Duhajský
Kateřina Nimrichtrová, Měxus

Malí výtvarníci uspořádali vernisáž
Ve středu 4. dubna se konala v kavárně Café Fokus vernisáž výtvarných prací. Výrobky
zde vystavily děti z výtvarných
kroužků a z družiny ZŠ a MŠ
Sezimovo Ústí. Přestože jsme se
o místnost podělili se sdružením
Fokus, podařilo se nám vystavit
ukázky všech zajímavých technik, kterými s dětmi tvoříme. A
tak jsou na jednom místě k vidění ukázky enkaustiky, sádrorytu,
linorytu, kašírování, drátkování,
smaltování a dalších více či méně
známých technik výtvarných činností.
Vernisáž proběhla v komorním duchu, zúčastnily se jí zeNovinky ze Sezimova Ústí

jména děti, které zde měly své
výtvory. Podívat se přišli také
někteří rodiče a pedagogové školy. Po krátkém úvodu a prohlídce
vystavených prací se všichni přítomní dozvěděli bližší informace

o zařízení Fokus a měli možnost
prohlédnout si také sociálně terapeutické dílny, ve kterých klienti
Fokusu pracují. Zmínka padla
také o nadcházejícím programu
kavárny Café Fokus, který bude
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probíhat v příštích měsících zejména, na přilehlé zahradě. Divadelní program na zahradě rozhodně s dětmi navštívíme.
Poděkovat bychom chtěli
zařízení Fokus, za poskytnutí
prostoru pro vernisáž našich malých výtvarníků a zejména panu
Martinu Slachovi za jeho ochotu
a pomoc s přípravou celé vernisáže. Výtvory našich dětí budou
vystaveny dalších 14 dní, a tak
má možnost prohlédnout si je
i široká veřejnost.
Za vychovatelky ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489,
Jana Slunečková
2/2012

Chcete vidět Benešovu vilu zevnitř? Volejte úřad vlády!
mětů, které ukazují osobnosti manželů Benešových a jejich vztah k Táborsku, mohou návštěvníci vidět i poutavé krátké dokumentární filmy.
Bylo by škoda nezmínit také dvě paní, které v památníku pracují, jejich
výklad i přístup k návštěvníkům je velice přátelský. Což ne vždy bývá
v muzeích obvyklé.

Zvoní telefon. „Tak kdy bude
otevřená Benešova vila? Chci objednat na prohlídku,“ ozývá se ze
sluchátka. Takových telefonátů
zaznamenají pracovníci Měxusu
několik do roka. Snad tedy nebude od věci vnést do této záležitosti
trochu světla společně s kulturním
historikem husitského muzea Richardem Vlasákem.
Nejen turisté, ale někdy ani
místní lidé nevědí, jak je to s Benešovou vilou, kdo ji spravuje,
kde se lze objednat na její prohlídku a podobně. Můžete do
toho vnést trochu světla?
Jistě, vila pana prezidenta je ve správě naší vlády. Je přístupná pouze
ve státní svátky nebo ve výročních dnech paní Hany a pana prezidenta,
ale i na tyto prohlídky je nutné se objednat. Kontakty jsou přístupné na
webových stránkách vlády (http://www.vlada.cz, tel: 296 153 200, 224
002 594)
A co památník? Ten k Benešově vile nepatří...
Památník je v majetku Husitského muzea v Táboře, to jej zřídilo ještě v
době, kdy nebylo jasné, zda vila bude někdy přístupna veřejnosti.
Co může muzeum návštěvníkům v památníku nabídnout?
V památníku se podařilo propojit životní příběh levicového intelektuála
a později politika E. Beneše s příběhem českého národa. Vedle před-

Každý ví, že v areálu je více budov. Můžete k těm ostatním také
říci pár slov?
Nadneseně lze říci, že nad soutokem Lužnice a Kozského potoka vzniklo diplomatické sídliště. Ministr zahraničních věcí Edvard Beneš a velvyslanci Ludvík Strimpl a Zdeněk Fierlinger byli přáteli, každý však
měl později jiné osudy, stejně jako jejich domovy ukazují rozdílnost
jejich zaměření nebo povah. Například Fierlingerovu vilu naplánoval
bratr politika Otakar Fierlinger, Ludvík Strimpl si svůj dům, prostřední
mezi Benešovou a Fierlingerovou vilou, navrhl sám.
Vy sám jste členem Společnosti Edvarda Beneše. Co je náplní její
činnosti?
Společnost je vědeckou organizací, pořádá přednášky, vydává bulletin,
připravuje konference. Stalo se už milou tradicí, že také vyhlašuje cenu
Edvarda Beneše pro studenty vysokých škol. Oceněné práce z oblasti
historigrafie nebo sociologie mají tradičně vysokou úroveň.
Co by podle vás měli o Benešově vile vědět všichni?
Je to domov člověka, kterému šlo o republiku a nakonec jí obětoval i
život. Obrovský přehled, vzdělanost i politická rozhodnost pana prezidenta doplňovala svým šarmem a vkusem jeho žena, paní Hana. Na
jejich vile je také patrné, jak krásný měli vztah, byli si oporou a i to je
inspirativní.
Kateřina Nimrichtrová, Měxus

Modrý tygr kouzlil v kulturáku
Trochu netradičně začalo promítání nového rodinného filmu
Modrý tygr. Na pódium před plátno vystoupily tři postavy: Táborská nakladatelka a spisovatelka
Tereza Horváthová, režisér snímku Petr Oukropec a autor hudby
k filmu Kubo Kudláč. V sále přivítali více než sto diváků, kteří oželeli krásné jarní počasí a vydali se
s dětmi do kina. „Doufám, že vám
to náš film alespoň trochu vynahradí a že se bude líbit,“ pronesl do
sálu režisér a pozval všechny po
skončení promítání na autogramiádu. U stolku s knížkami, flipbooky,
plackami a dalšími „tygřími“ předměty se tvořila fronta a nálada po
filmu byla „modrá“. „Já jsem si
koupila knížku a přinesla jsem si
ještě jednu z domova. Tu taky napsala Tereza Horváthová. A film
se mi líbil,“ zhodnotila sezimoústeckou premiéru devítiletá Klára
Zaťková, která přijela z Tábora do
Spektra s maminkou, tetou, sestřenicí a bratrancem. Velkou účast
Novinky ze Sezimova Ústí

ocenila také sama autorka předlohy a spoluautorka scénáře Tereza
Horváthová: „Byla jsem překvapená, že přišlo tolik lidí, když

bylo venku tak nádherně. Děti při
autogramiádě spontánně reagovaly. Je pro nás hodně důležité být
v bezprostředním kontaktu s naši-
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mi diváky.“ Po celé republice vidělo film už přes padesát tisíc lidí.
Kateřina Nimrichtrová,
Měxus
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