V TOMTO VYDÁNÍ:

Únor 2013/01

• rozpoèet mìsta na rok 2013 • výsledky prezidentských voleb v Sezimovì Ústí • místní poplatek za komunální
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Krátce z radnice
 od 2.1.2013 je v provozu novì
dokonèený sbìrný dvùr v Zahradní ul.;
 v souvislosti s rekonstrukcí
poboèky Èeské spoøitelny na nám.
T. Bati probíhá výmìna všech
oken v 1. patøe budovy;
 byla realizována výmìna oken
restaurace Spektrum a pøilehlého
sálku, kde probíhá i rekonstrukce
stropù a podlah;
 bylo vyhlášeno nové výbìrové
øízení na pronájem restaurace
Spektrum;
 v polovinì ledna 2013 zaèala kompletní rekonstrukce sociálního
zaøízení a šaten u tìlocvièny ZŠ
9. kvìtna 489;
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Fondy mìsta Sezimovo Ústí

 pøipravuje se výbìrové øízení na
dodavatele zateplení budovy a rekonstrukce sociálního zaøízení
v MŠ Kaplického;

Mì sto Sezimovo Ústí rozhodnutím rady mì sta ze dne 7.1.2013 zøídilo v roce 2013 tyto fondy:

 pøipravuje se výbìrové øízení na
zhotovení projektu rekonstrukce
a rozšíøení ul. 9. kvìtna;

-

 zpracovává se projektová dokumentace pro stavební øízení na realizaci Sportovnì-rekreaèního areálu u Kozského potoka (koupalištì,
høištì);
 probíhá výbìr nového tajemníka
MìÚ, vypsáno bylo výbìrové
øízení na právníka úøadu a na
úèetní ( úvazek 0,5).
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

Fond kultury a zájmové èinnosti
Fond sportu a tì lovýchovy
Fond sociální
Fond životního prostøedí

Žádosti o pøidì lení prostøedkù
z fondù lze podat jen na pøedepsa-

ném formuláøi, který je spolu s bližšími informacemi k dispozici na
webových stránkách mì sta www.
sezimovousti.cz, u tajemníkù pøíslušných komisí rady mì sta èi na
podatelnì Mì Ú.
Žádost se podává na pøedepsaném formuláøi v termínu do
31.3.2013.
vedení úøadu

Reprezentaèní ples
mìsta Sezimovo Ústí
Reprezentaèní ples mìsta
Sezimovo Ústí se nesl v duchu
dobré nálady, hudby i jídla a zábavy.
K tanci a poslechu hrála po celý
veèer kapela Médium z Police nad
Metují, v salonku to roztáèeli Hudci
z Kyjova. Pro všechny byla pøipravena ochutnávka vína a obèerstvení. Ples se konal v sobotu
26. ledna ve velkém sále Hotelu
MAS. Podìkování patøí tìm, bez
kterých by se tato akce konat
nemohla:
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Konica Minolta s.r.o.,
Spilka a Øíha s.r.o.,
C-Energy Bohemia s.r.o.,
VSP DATA a.s.,
ÈEVAK a.s.,
ENVI-PUR, s.r.o.,
ASTON – služby v ekologii, s.r.o.,
PAVI s.r.o., Rumpold s.r.o.,
Pojišovací makléøství
Bohemia a.s. - Agentura Tábor,
KOPOS technik, s.r.o.,
Akvaterm s.r.o.,
E.ON a.s.
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Rozpoèet mìsta na rok 2013
V prosinci 2012 schválilo zastupitelstvo mìsta rozpoèet na r. 2013.
Jedná se o prvnì sestavovaný rozpoèet po novele zákona o rozpoètovém urèení daní (zvýšení podílu na
sdílených daních, zmìna zpùsobu
pøerozdìlování daòových výnosù
mezi obce), která by Sezimovu Ústí
mìla pøinést zvýšení daòových pøíjmù a tím i více prostøedkù na realizaci projektù.
Vzhledem k ekonomické krizi
a nejistotì ve vývoji pøíjmù z DPH
však mìsto ve svém rozpoètu
nemùže poèítat se zvýšenými daòovými pøíjmy tak, jak bylo predikováno MF, ale ponechává si v rozpoètu rezervu na jejich pøípadný
výpadek. V pøípadì pøíznivého
vývoje tìchto pøíjmù pro mìsto jsou
v zásobníku investièních akcí pøipraveny další projekty, které budou
moci být do rozpoètu zapojeny.
Rozpoèet mìsta byl schválen
jako pøebytkový, oèekávané saldo
pøíjmù a výdajù ve výši 5 293 tis. Kè
bude použito k posílení rezervy
finanèních zdrojù vyèlenìných na
podporu výstavby domova seniorù/domu s peèovatelskou službou
(3 240 tis. Kè) a ke splácení dlouhodobých úvìrù mìsta (2 053 tis. Kè).
Rozpoèet mìsta nezajišuje

Položka

Návrh rozpoètu
v Kè

Daòové pøíjmy (danì , poplatky)
Nedaòové pøíjmy (nájemné, pøij. zálohy na energie)
Kapitálové pøíjmy (prodej majetku)
Pøijaté transfery (dotace)
PØÍJMY CELKEM po konsolidaci
Bì žné výdaje (Mì Ú, PO, opravy)
Kapitálové výdaje (investice)
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ po kons.

75 694 000
26 846 000
1 961 000
5 197 000
109 698 000
93 084 000
11 321 000
104 405 000
5 293 000

pouze samostatný chod úøadu, ale
i provoz zøízených pøíspìvkových
organizací, kterými jsou ZŠ a MŠ,
MSKS a Správa mìsta. Celkový
pøíspìvek na jejich èinnost je
35 794 tis. Kè, z toho na zajištìní
„technických služeb“ pøipadá
19 960 tis. Kè, na MSKS 4 890 tis.
Kè a na ZŠ a MŠ 10 944 tis. Kè. Lze
zmínit, že na opravy bytového
fondu je v pøíspìvku Správy mìsta
úèelovì vázáno 3,44 mil. Kè a na
opravy a údržbu sportoviš 740 tis.
Kè. Vedle provozního pøíspìvku
do školských zaøízení vyèlenilo
zastupitelstvo v rozpoètu èástku
2,3 mil. Kè na dofinancování projektu zateplení budovy MŠ
Kaplického (dotace ze SFŽP),
èástku 1,5 mil. Kè na rekonstrukci sociálního zaøízení v MŠ

Kaplického a èástku 3,75 mil. Kè na
rekonstrukci sociálního zázemí tìlocvièny ZŠ 9. kvìtna.
V rozpoètu nechybìjí ani prostøedky na opravy a údržbu komunikací a chodníkù ve výši 2 215 tis.
Kè. Z nich bude financována napø.
oprava chodníkù a schodištì na
Školním námìstí, oprava chodníkù
v ul. Táboritù a v ul. Švehlova.
V návaznosti na plánovanou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul.
Táborská ze strany VST s.r.o. se pøipravuje rozsáhlá rekonstrukce chodníkù a vozovky (vyèlenìno 2,1 mil.
Kè).
V roce 2013 mìsto plánuje zahájení stavby Sportovnì-rekreaèního
areálu. Pøípravné práce spojené
s realizací projektu zapoèaté
v r. 2012 pokraèují i v r. 2013, vyèle-

nìná èástka pro rok 2013 èiní 0,75
mil. Kè. Mìsto podalo v r. 2012
žádost o dotaci na tuto akci s rozpoètem 19,2 mil. Kè. V pøípadì, že
mìsto v žádosti o grant neuspìje, je
pøipraveno v modifikované verzi
zapoèít s výstavbou areálu i bez
dotaèních prostøedkù, a to i vèetnì
souvisejícího propojení obou èástí
mìsta novou cyklostezkou pøes
obnovenou lávku pøes Kozský
potok.
Prostøedky urèené na podporu
subjektù v oblasti sportu, kultury,
sociálních služeb, zájmových aktivit a životního prostøedí byly
v letošním rozpoètu navýšeny na
1,0 mil. Kè.
Je snahou, aby do rozpoètu mìsta
byly zapojeny nejen dlouhodobì
odkládané opravy a rekonstrukce,
ale i nové projekty vycházející
z požadavkù a potøeb obèanù
a vedoucí k dalšímu rozvoji našeho
mìsta.

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta
Ing. Miroslava Svitáková
vedoucí OEP

Výsledky prezidentských voleb v Sezimovì Ústí
První pøímé volby prezidenta
Èeské republiky se uskuteènily ve
dnech 11.-12. 1. 2013 a 25. - 26. 1.
2013.
V prvním kole pøišlo v Sezimovì
Ústí k volebním urnám v 8 okrscích
4 214 volièù z 6 012 oprávnìných,
což pøedstavovalo i v celostátním
èi krajském mìøítku nadprùmìrnou
volební úèast 70,09 %. Výsledky
I. kola byly v našem mìstì
následující:
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Ve všech volebních okrscích
dostal nejvíce hlasù Karel
Schwarzenberg, Miloš Zeman byl
v sedmi okrscích druhý a v jednom
okrsku tøetí. O tøetí a ètvrté místo se
støídali Jan Fischer a Jiøí Dienstbier,
který v jednom okrsku skonèil
druhý.
Do druhého kola by z voleb
v Sezimovì Ústí pomyslnì postoupili shodnì jako v celostátním
mìøítku Karel Schwarzenberg

a Miloš Zeman.
Úèast ve druhém kole byla
v našem mìstì mírnì nižší než
v kole prvním, pøesto však byla
v porovnání s celou ÈR èi
Jihoèeským krajem nadprùmìrná.
K volebním urnám se dostavilo
4086 volièù z 6091 oprávnìných,
tj. 67,08 %. Výsledky II. kola voleb
byly v Sezimovì Ústí tyto:
Karel Schwarzenberg získal
nejvíce hlasù v pìti volebních
okrscích (1, 3, 6, 7, 8), Miloš Zeman
zvítìzil ve tøech volebních okrscích
(2, 4, 5).
Pro zajímavost: nejvyšší úèast
byla shodnì v obou kolech ve
volebním okrsku è. 7 (MŠ
Kaplického) 77,18 resp. 73,03 %,
nejnižší ve volebním okrsku
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è. 5 (Správa mìsta) 62,22 resp.
59,98 %. Vysoké volební úèasti
bylo dosaženo i ve volebním okrsku
è. 2 (COP), a to díky hromadné
úèasti hostù ubytovaných v Hotelu
MAS, kteøí zde volili na své
volièské prùkazy.
Podrobné výsledky voleb vèetnì
výsledkù za jednotlivé volební
okrsky lze nalézt na www.volby.cz.
Dovolte mi, abych podìkoval
všem volièùm za vysokou úèast
a èlenùm a zapisovatelùm
volebních komisí za jejich práci
a zajištìní bezproblémového prùbìhu voleb.
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

01/2013

Místní poplatek za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù od 1. ledna 2013
Spoleèná odpovìdnost za
zaplacení poplatku:

Telefony

mìst. úøad
ústøedna - 381 201 111
fax: 381 263 179

V souvislosti s novelou zákona
o místních poplatcích schválilo
zastupitelstvo mìsta obecnì
závaznou vyhlášku è. 7/2012
o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadù, která je úèinná od 1. 1. 2013.
Chtìli bychom Vás seznámit
s nejdùležitìjšími zmìnami, které
nová vyhláška pøináší.

upravujícího doèasnou ochranu
cizincù, zahrnuje:
- cizince s udìlenou mezinárodní
ochranou nebo doèasnou ochranou

Poplatníkem místního poplatku je
a) fyzická osoba,
1. která má ve mìstì trvalý pobyt
NOVÌ
2. které byl povolen trvalý
pobyt nebo pøechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnù a zahrnuje:
(1) cizince (obèan tøetích zemí)
s povoleným trvalým pobytem
(2) cizince s dlouhodobým vízem
(3) cizince s povolením k dlouhodobému pobytu
(4) cizince s povolením k pøechodnému pobytu
3. která podle zákona
upravujícího pobyt cizincù na
území Èeské republiky pobývá
n a ú z e m í È e s k é re p u b l i k y
pøechodnì po dobu delší 3 mìsícù,
zahrnuje:
- obèany zemí Evropské Unie,
Evropského hospodáøského
prostoru a Švýcarska
4. které byla udìlena
mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo
doèasná ochrana podle zákona

Sazba poplatku zùstává shodná
jako v r. 2012 ve výši 500,- Kè za
osobu a kalendáøní rok.

Novela zákona o místních
poplatcích také zavedla spoleènou
odpovìdnost poplatníka a jeho
zákonného zástupce za zaplacení
poplatku v pøípadì, že byl poplatník
v dobì vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný
zástupce má v takovém pøípadì
stejné procesní postavení jako
poplatník a obecní úøad mùže
v pøípadì, že poplatek není
zaplacen, vymìøit poplatek
jednomu z nich.

Splatnost poplatku je nejpozdìji
do 31. 5. 2013.

Osvobození a úlevy od poplatku
jsou shodné jako v r. 2012.

• Miroslav Píbil, ved. stavebního úøadu, 381 201 118

Te n t o j e m o ž n o u h r a d i t
v úøedních hodinách na pokladnì
Mìstského úøadu v Sezimovì Ústí,
poštovní poukázkou (tuto každý
obdrží do poštovní schránky), nebo
pøevodem na úèet u Oberbank AG,
è. úètu 7200005553/8040.
Platba za domácnost mùže být
odvedena spoleèným zástupcem,
za rodinný nebo bytový dùm
vlastníkem: tyto osoby jsou
povinny oznámit jména a data
narození osob (variabilní symboly),
za které poplatek odvádìjí.
Platbu na úèet je možno provést
jedním pøíkazem z úètu s tím, že do
textu pro pøíjemce je nutné uvést
správné variabilní symboly ostatních èlenù rodiny (postaèí poslední
ètyøèíslí).

více informací
h t t p : / / w w w. s e z i m o v o usti.cz/_formulare/oep_01.php

• Bc. Petr Klíma, životní prostøedí, 381 201 143

Úøední hodiny
Mìstského úøadu
Sezimovo Ústí
Pondìlí
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Úterý
13:00 - 15:00

b) fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dùm, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu

Jana Koubová
referentka místního poplatku
za odvoz odpadu

• Pavel Samec, místostarosta,
381 201 136, 602 431 940
• Jitka Bláhová, sekretariát,
381 201 127
• Nadìžda Øezáèová, matrika
381 201 112
• Helena Øežábková, odd. soc.
péèe, 381 201 114
• peèovatelská služba
777 794 874

• 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

Výbìr daòových
pøiznání
Pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob za r. 2012 mùžete
odevzdat i na MìÚ v Sezimovì
Ústí, kdy vám budou ve dnech 13.
a 20. bøezna 2013 od 15.00 hod.
do 16.30 hod. k dispozici
pracovníci FÚ v Táboøe.

Daøí se nám snižovat
dlouhodobé závazky mìsta
K potìšitelným zprávám ohlednì
hospodaøení našeho mìsta patøí
nastolený trend ve snižování
dlouhodobých závazkù mìsta. Jak
se vyvíjely dlouhodobé úvìry
mìsta a dlouhodobé smìnky

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

k úhradì za poslední tøi roky, je
znázornìno v pøiložené tabulce.
Ing. Miroslava Svitáková
vedoucí OEP

• mìstská policie
723 149 972, 381 276 003
• Jaroslav Kupsa, øeditel správy mìsta, 381 200 430,
777 794 872
• Karel Homolka, ved. technických služeb,
381 200 432, 725 769 850
• František Bednáø
vedoucí bytové správy
381 200 436, 725 769 860
• Mgr. Romana Krùèková,
øeditelka MSKS (kultura)
381 276 710, 737 254 683
• Jitka Kovandová, knihovnice S.Ú. 1, 381 201 145
• Jiøina Kalenská, knihovnice
S.Ú. 2, 381 276 043

Støeda
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

www.sezimovo-usti.cz
Ètvrtek
13:00 - 15:00

e-mail
info@sezimovo-usti.cz
epodatelna@sezimovo-usti.cz
spravamesta@sezimovo-usti.cz

Pátek
8:00 - 11:30

Novinky ze Sezimova Ústí

strana 3

01/2013

Zmìny v oblasti pøíspìvku na bydlení
První den roku 2013 pøinesl øadu
zmìn v sociální oblasti. Ty
nejzásadnìjší se týkají dùchodù
a sKaret. Nastaly také zmìny
v oblasti sociálnì-právní ochrany
dìtí, odmìòování minimální
mzdou, výplat podpory v nezamìstnanosti, poskytování pøíspìvku na péèi pro nezaopatøené dítì
ve vìku 4 až 7 let èi výplat pøíspìvku na mobilitu u lidí, kteøí
využívají pobytové sociální služby.
Další zmìny se týkají napø. institutu
veøejné služby.
Výše životního a existenèního
minima stanovená dle naø. vlády
è. 409/2011 Sb. se nemìní, životní
minimum pro jednotlivce je i nadále 3 410 Kè/mìsíc, existenèní
minimum pak 2 200 Kè/mìsíc.
V této souvislosti bychom vám
chtìli pøipomenout, že životní ani
existenèní minimum nezahrnují
nezbytné náklady na bydlení.
Pomoc v této oblasti je øešena

oddìlenì prostøednictvím pøíspìvku na bydlení a doplatku na
bydlení.
Další existence pøíspìvku na
bydlení nebyla dlouho zøejmá,
nebo tzv. vládní balíèek z podzimu
2012 pøedpokládal v pùvodní verzi
také zrušení dosavadních dávek na
bydlení, které mìl nahradit
jednotný pøíspìvek na náklady na
bydlení. Nakonec však byl
z balíèku tento bod vypuštìn.
Systém je t.è. nastavený tak, že
když výdaje za bydlení pøesáhnou tøetinu pøíjmu rodiny,
doplatí je za ni stát.
Nárok na pøíspìvek na bydlení
má vlastník nebo nájemce bytu,
který je v bytì pøihlášen k trvalému
pobytu, jestliže
· jeho náklady na bydlení
pøesahují èástku souèinu
rozhodného pøíjmu v rodinì
a koeficientu 0,30 a zároveò
· souèin rozhodného pøíjmu

v rodinì a koeficientu 0,30 není
vyšší než èástka normativních
nákladù na bydlení.
Náklady na bydlení tvoøí u nájemních bytù nájemné a náklady za
plnìní poskytované v souvislosti
s užíváním bytu, u družstevních
bytù a bytù vlastníkù srovnatelné
náklady. Plus u všech bytù náklady
za energie, vodné a stoèné, odpady,
vytápìní. Pro nárok a výši pøíspìvku se berou v úvahu prùmìrné
náklady zaplacené za pøedchozí
kalendáøní ètvrtletí.
Normativní náklady na bydlení
jsou stanoveny jako prùmìrné
náklady na bydlení podle velikosti
obce a poètu èlenù v domácnosti.
Výše pøíspìvku na bydlení se
stanoví jako rozdíl mezi náklady na
bydlení (normativními náklady na
bydlení) a násobkem rozhodného
pøíjmu a koeficientu 0,30.
Výplata pøíspìvku na bydlení je
èasovì omezena na 84 mìsícù

Z èinnosti správy mìsta
Dostaveníèko ve mìstì zelenì na
jihu Èech, to je název èlánku
v jednom odborném èasopise.
Dobøe se to ète. Tím mìstem je
mínìno naše mìsto Sezimovo Ústí.
Koncem mìsíce listopadu
loòského roku se zde konalo
setkání èlenù Sdružení komunálních služeb. Kdo o akci vìdìl
nebo šel náhodnì námìstím
Tomáše Bati, mohl si prohlédnout
celou plejádu strojù komunální
techniky. Bylo zajímavé sledovat,
co všechno trh nabízí. Myslím, že
to ocenila hlavnì mužská èást
mìsta, jak malá, tak i ta starší. Naše
mìsto se mùže pochlubit množstvím zelenì, jsme takové zahradní mìsto. Správa mìsta udržuje
36 hektarù zelených ploch, 8 kilometrù živých plotù, 21 kilometrù
komunikací, 48 kilometrù
chodníkù. Proto je dobré, když
technika pomáhá.
A ještì jedna událost. Už jste na
ni byli upozornìni. Druhého ledna
letošního roku byl otevøen nový,
v poøadí již tøetí, sbìrný dvùr na
místì bývalých Sbìrných surovin v
Sezimovì Ústí 2. Je urèen pro
Novinky ze Sezimova Ústí

v období 10 kalendáøních let. Toto
omezení neplatí pro domácnosti
sestávající výluènì z osob starších
70 let a pro osoby se zdravotním
postižením, které bydlí v pro nì
postavených nebo upravených
bytech.
Žádosti o pøíspìvek na bydlení
se podávají na kontaktních
pracovištích krajských poboèek
Úøadu práce ÈR podle místa
trvalého bydlištì.
Bližší informace vèetnì
formuláøù naleznete na portálu
ministerstva práce a sociálních vìcí
(www.mpsv.cz) èi pracovištích
úøadu práce. V pøípadì potøeby se
mùžete obrátit i na oddìlení
sociálních služeb MìÚ - tel.
è. 381 201 114.
Helena Øežábková
odd. sociálních služeb

Mìstská policie informuje

všechny obyvatele a myslím, že
nejvíce to ocení obèané baovských a øadových domkù èi
majitelé zahrádek. Celý projekt byl
realizován za finanèní spoluúèasti
Evropské unie a Státního fondu
životního prostøedí. Stavební práce
zaèaly v èervnu 2012 a dokonèeny
byly v záøí. Práci provádìla firma
SEIP. Vybavení dvora dodala
spoleènost MEVA CB. Zaøízení je
dimenzováno na cca 300 tun/rok
nebezpeèných odpadù a slouží
k soustøeïování komunálních
odpadù vznikajících na území obce
èinností fyzických osob. Sbìrný
dvùr je tvoøen zdìným objektem
o výmìøe 162 m2 a zpevnìnou
manipulaèní plochou o výmìøe
1160 m2. Ve vybavení sbìrného
dvora jsou velkoobjemové
pøepravníky, kontejnery na su,
ekosklady vèetnì nádob na
nebezpeèné odpady, kontejnery na
separované odpady. A vidìla jsem
tam i kontejner na nepotøebné
odìvy.
Anna Sluneèková
kronikáøka

Trestným èinem je oznaèeno
jednání, kterým pachatel zásadním
zpùsobem poškozuje nebo ohrožuje
státní mocí chránìné zájmy a které
proto stát trestá zpravidla vìzením
nebo jiným zpùsobem. Je morálnì
indiferentnìjší náhradou za
pùvodnì eticko-právní výrazy
zloèin a pøeèin. Ménì závažný
delikt se nazývá pøestupek.
Mìstská policie øešila v lednu
2013 hned dva pøípady, které byly
pro podezøení ze spáchání
trestného èinu pøedány Policii
Èeské republiky (dále jen PÈR).
Mìstská policie byla požádána
Obvodním oddìlením PÈR
Sezimovo Ústí o pomoc pøi pátrání
po pachateli krádeže expanzní
nádoby ze zahrady domu
v Bydlinského ulici. Hlídka MP
pøi kontrolní èinnosti zastihla
podezøelého muže v 8.00 hod.
s vozíkem na mostì pøes silnici
E55 smìrem na Tábor. Vezl
expanzní nádobu modré barvy. Pøi
dotazu, kde k nádobì pøišel, nebyl
schopen odpovìdìt. Po ovìøení
totožnosti byla pøivolána PÈR,
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která vìc pøevzala k doøešení.
Hlídka mìstské policie byla
požádána PÈR o souèinnost pøi
zákroku nahlášeného napadení
dvou mužù v ulici Sokolovská. Na
místì bylo zjištìno též poškozování cizího majetku. Zúèastnìní byli vyzváni k ovìøení
totožnosti, na což podezøelý
reagoval tím, že si chtìl zpùsobit
újmu na zdraví. V tom okamžiku
byl hlídkou proveden zákrok
proti jeho osobì. Ten však kladl
aktivní odpor. Byl hlídkami
zpacifikován donucovacími prostøedky hmaty, chvaty. Z dùvodu
poškození zdraví nìkolika zúèastnìných byla pøivolána
záchranná služba. Vìc byla pro
nìkolik skutkových podstat
trestného èinu pøedána PÈR
k doøešení.
Martina Machálková
zástupce velitele MP

01/2013

Kronika pøedstavuje:
Marcela HOFBAUEROVÁ
Pro toto pamìtnické vyprávìní
jsem si vybrala paní Marcelu
Hofbauerovou. Vìøím, že jejím
vyprávìním budu moci tak trochu
zachytit i historii loutkáøství
v našem mìstì.
Ale pìknì popoøádku. Paní
Marcela se narodila ve Zlínì.
Zprvu rodièe bydleli v Otrokovicích, kde dívka vychodila
základní školu. Oba rodièe
pracovali u Bati ve Zlínì jako
absolventi Baovy školy práce.
Marcela byla pøijata na støední
prùmyslovou školu chemickou,
kterou zakonèila maturitou.
Pracovat šla na umístìnku do
Silonu v Plané nad Lužnicí.
Nejprve pracovala v laboratoøi,
pozdìji v technickém rozvoji. A vydržela tam 32 let. V jižních
Èechách se jí zalíbilo a na Moravu
už se vrátit nechtìla - snad jen na
návštìvy rodièù, kteøí se pozdìji
pøestìhovali do Veselí na Moravì.
V Sezimovì Ústí zakotvila.
Vdala se, narodil se syn a dcera,
dnes jsou tady i vnouèata. Nerovná
krajina jižních Èech, lesy, øeky,
rybníky jí uèarovaly. Však ji èasto
mùžete potkat jak "vyráží" na
procházky se psem.
Aby jí nebyla dlouhá chvíle a aby
bylo kam vybìhnout, zaèala
"zahrádkaøit" v zahradní kolonii za
hlavní silnicí. Zelenina ze zahrádky
vlastnoruènì pìstìná chutná jinak,
i ty kvìty jinak voní. A samozøejmì,
že se stala i èlenkou místního
zahrádkáøského spolku. To se psal
rok 1970. Je èlenem stále a má
funkci pokladníka.
Takovou "ženskou odnoží" je
další spolek, jehož je paní
Marcela rovnìž èlenem. Jsou to
"zahrádkáøky". I tam dìlá
pokladníka. Asi tuto èinnost dobøe
ovládá. Dìvèata se jedenkrát za
mìsíc scházejí, popovídají si,
kafíèko vypijí, ale ony se i uèí
rùzným ruèním technikám i starým
výtvarným technikám. Zvou mezi
sebe lidi, kteøí jim mají co øíci.
Tøeba z oboru zahradnièení.
No a tøetím spolkem paní
Hofbauerové jsou loutkáøi.
Novinky ze Sezimova Ústí

Definice zní: Loutkové divadlo je
divadlo, jehož základním
vyjadøovacím prvkem je neživá
hmota - výtvarný pøedmìt - loutka.
A v Sezimovì Ústí má toto divadlo
již padesátiletou tradici. Zaèalo
v roce 1953 nejprve jako maòáskové. A protože v té dobì klub
pracujících pøál spolkové èinnosti,
zakoupil první loutky. Nejlépe je
ovládala paní Miládka Pøíhodová.
Vyrobila se vodící lávka, kulisy
a už se hrálo. Paní Pøíhodová
postupnì zauèovala i Marcelku,
a tak se v roce 1980 stala èlenkou
loutkáøského souboru. Lidé
pøicházejí i odcházejí, ne vždy bylo
dobøe. Aby se soubor nerozpadl,
pøemluvili Marcelku k vedení
kroužku. Od roku 1985 je zde jako
"rejža". A rejža píše pohádky a øídí
veškeré dìní na jevišti i za jevištìm.
Vodiè pomocí nití a døevìného
vahadla oživuje loutky. Ty nitì mají
asi 2 metry. Urèitì to není
jednoduché s tím pracovat tak, aby
se nezamotaly. A mluvièi, to musí
být lidé, kteøí svým hlasem dokáží
loutku oživit. Musí mít jasný hlas
a musí umìt reagovat na dìní na
jevišti. Dùležitý je i zvukaø, aby
hudba naladila správnou atmosféru.
Ani "údržbáø" nesmí chybìt. Co
když upadne loutce tøeba hlava.
Kdo to hned napraví? I kulisy
mohou utrpìt pohromu. Loutkám
to musí zase slušet, nìkdo jim musí
ty šateèky ušít.
Nemá to ten rejža jednoduché.
Ale když se utvoøí dobrá parta,
kterou práce pro dìti baví, je
vyhráno. A ta v našem mìstì je.
Však mají stále plno, mnohdy hrají
i dvakrát za sebou. Na nový sál ve
Spektru už si zvykli. Z Hotelu MAS
se museli po dlouhých letech trvání
vystìhovat.
Loutkáøský soubor ze Sezimova
Ústí znají nejen dìti z našeho mìsta,
ale i z okolí. Na jaøe a na podzim
absolvují "šòùry" pøedstavení,
které pro nì zajišuje vedení
Jednoty a zajíždìjí do míst, kde má
Jednota prodejny. Tìch míst už do
dnešních dnù bylo 28 a vidìlo je
3081 divákù. Však si vedou

kroniku i statistiku.
Tak vidíte, že tímto povídáním
o paní Marcele Hofbauerové jsme
se mnohé dozvìdìli. Kronika
mìsta Sezimovo Ústí bude opìt
chytøejší a jistì to oceníte i vy,
ètenáøi Novinek.
Co øíci závìrem? Že snad jen
rozzáøené oèi dìtí, které sledují dìj

pohádky, jí mohou za nás za
všechny podìkovat za tuto její
èinnost a popøát jí i všem tìm, kteøí
se kolem loutek pohybují, hbité
ruce, jasnou mysl, dobrý hlas
a pevné zdraví.
Anna Sluneèková
kronikáøka

Odešel nám král
Odešel nám král, a také vodník,
drak, èert, èarodìj. Tìmto a ještì
dalším døevìným postavièkám
vdechl Sváa Král svým hlasem
život. Už nebude. Už nikdy
nebude.
Už se nebudeme smát „jeho“
hloupému èertovi nebo ubreèenému klaunovi. Už se nebudeme bát „jeho“ strašného
draka nebo èarodìje.
Už se nebudeme kochat jeho
mluvièským a zároveò hereckým
umìním za oponou Divadýlka na
schodech.
Už neuslyšíme jeho vítací
proslovy pronášené k dìtem pøi
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našich cestách s pohádkami po
vlastech èeských.
Už si s ním nezazpíváme pøi
našich posezeních. Už nás nerozesmìje tou fùrou vtipù, co znal.
29. ledna 2013 nám navždy
odešel kamarád, který nikdy
nikoho nezarmoutil, spoleèenský,
veselý, spolehlivý. Mìl rád život,
mìl rád lidi. Všichni, kdo ho znali,
budou na nìj dlouho vzpomínat.
Nám, loutkáøùm, ale bude chybìt
nejvíce.
Sváo, nikdy na tebe nezapomeneme.
Za všechny loutkáøe
M. Hofbauerová

01/2013

Inzeráty:
Vy m ì n í m b y t v o s o b n í m
vlastnictví 2+1 (58m2) v Sezimovì
Ústí 2 za vìtší 3+1 nebo 4+1 ve
stejné lokalitì. Rozdíl ceny
doplatím.
Tel.: 777 044 551

 Prodám garáž s montážní jámou
u Hiltonu v Sezimovì Ústí 2.
Tel.: 604 804 078

 Prodám garsonku v os. vlastnictví
v Sezimovì Ústí 2, Prùmyslová ul.,
èp. 1069. Cena 550.000,-- Kè.
Tel.: 723 359 381

 Prodám rok používanou praèku
a lednièku. Cena dohodou.
Tel.: 775 531 575

 Pronajmu byt 1+1 v Lipové ul.
èp. 603.

Tel.: 603 594 213

 Prodám pozemek v Sezimovì
Ústí 2, 617m2, rekreaèní oblast,
možnost výstavby objektu pro
trvalé bydlení. El. energie na
pozemku, cena 470 tis. Kè.
Tel.: 602 458 668

vyøešit. Dále bych chtìl podìkovat
p. Podroužkové, p. Hlubocké a p.
Pavloskové za rychlé a vždy
vstøícné jednání ohlednì provozu
našeho domu. Za spoleèenství
vlastníkù jednotek èp. 622/2
Jiøí Cibulka
 Dìkuji touto cestou panu
starostovi za blahopøání k mým
narozeninám.
Ladislav Vach
 Manželé Marie a Eduard
Kuèerovi dìkují panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za
pøání k narozeninám.

Spoleèenská
kronika
od 26.11.2012 do 22.01.2013
Narození:
Voøechovský Jáchym
Dohnalová Amálie
Dlabaèová Nela
Smrž Jakub
Šelmát Daniel
Mansfeldová Adéla
Kvasnièková Aneta
Hušáková Veronika
Štach Matyáš
Tarangošová Sandra

 Dìkuji vedení mìsta a mìstskému

Zemøelí:
Bohunìk Stanislav
Brtnová Miloslava
Èerná Miloslava
Koláø František
Mácha Václav
Opava Vojtìch
Podolská Lucie
Prùša Ladislav
Slavatová Hana
Steinbachová Jarmila
Štìtina Stanislav
Vácha Josef

Podìkování:

 Prodám cirkulárku s hoblovkou, Touto cestou bych chtìl podìkovat
tovární výroba Narex. Cena
2.500,-- Kè
Tel.: 607 881 374

 Koupím byt v Sezimovì Ústí 2,
2+1 OV, klidné prostøedí, pøípadnì
3+1 do 65 m2. Zvýšené pøízemí
(jedno schodištì) nebo 1. - 5. patro
s výtahem.
Tel.: 773 626
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øediteli Správy mìsta Sezimovo
Ústí p. Kupsovi, vedoucímu bytového hospodáøství p. Bednáøovi
a všem ostatním, kteøí se podíleli
na øešení havarijního stavu odpadu
a kanalizace pro dùm èp. 622/2
v Dukelské ul. Jiné oslovené firmy
nebyly schopny tuto havárii

Pohádková knížka
„Tøídilka“
Naše škola se zapojila do
literárnì-výtvarné soutìže s názvem Pohádková knížka „Tøídilka“.
Pøispìla jsem svou pohádkou „Jak
se Matìj nauèil recyklovat“
a umístila jsem se na 4.-14. místì.
Odmìnou za snahu mi bylo
pozvání do Èeských Budìjovic na
vyhlášení a udílení cen a køest
knihy „Tøídilka“. Dostala jsem
deskové hry, certifikát, diplom
a „Tøídilku“.
Ale nejvìtší potìšení mám z toho,
že se moje pohádka s obrázky, které
jsem s radostí malovala, dostane
k dìtem do mateøských škol a udìlá
jim radost. Má jim pøiblížit, jak je
dùležité tøídìní odpadù a jak se
ohleduplnì k pøírodì chovat.
Karolína Svatoòová, 4.A
ZŠ Školní nám. 628, SÚ

úøadu za blahopøání k mým
85. narozeninám a dále pak za
dárek a pøání k Vánocùm.
Miroslav Lexa
Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi za blahopøání a dárek k
mým narozeninám. Též dìkuji
paní Evì Veselé za osobní dárek
a milou návštìvu.
Marie Svatková
 Dìkuji panu starostovi a zastupitelùm mìsta za blahopøání
k mým narozeninám.
Vlasta Kopalová
 Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi, sboru pro obèanské
záležitosti a paní Evì Veselé za
milé blahopøání a dárek k mému
životnímu jubileu.
Miroslav Rada
 Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání
a milý dárek k narozeninám.
Jindøich Vaòák
 Dìkuji panu starostovi za pøání
k narozeninám a paní Evì Veselé
za pøedání dárku a vítanou milou
návštìvu.
Marie Novotná
 Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání

a dárek k mým narozeninám.
Jaroslav Procházka
 Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání
k mým narozeninám. Paní Vìøe
Bažantové za pøedání dárku
a milou návštìvu.
Marie Bláhová
 Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi za blahopøání k mému
životnímu jubileu.
Miloslava Èanèurová
 Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Martinu Doležalovi za blahopøání
k mým narozeninám.
Ludmila Zvìøinová
Dìkuji panu starostovi za milé
blahopøání k mým narozeninám.
Marie Zyková
 Dìkuji panu starostovi za
blahopøání k mým narozeninám
a za hezký dárek, který mi pøedala
paní Vondráková.
Marie Novotná
 Dìkuji panu starostovi za milé
blahopøání k mým narozeninám.
Karla Smržová
 Dìkujeme vedení mìsta za milé
blahopøání k našim životním
výroèím, které nás potìšilo.
Manželé Božena a Jiøí
Vodrážkovi
 Dìkuji panu starostovi za pøání
k narozeninám a za milou
návštìvu paní Vìrušce Bažantové.
Danuše Hrachovcová
 Dìkuji panu starostovi za pøání
k narozeninám a za milou návštìvu.
Jiøina Køivánková
 Dìkuji panu starostovi za blahopøání k narozeninám a paní Evì
Veselé za pøedání dárku a její
milou spoleènost.
Božena Prošková

První obèánek roku 2013
Prvním obèánkem roku 2013
v Sezimovì Ústí je Adélka
Mansfeldová, která se narodila
2.1.2013. Starosta a místostarosta
mìsta popøáli Adélce a jejím
rodièùm hodnì štìstí a zdraví a
pøedali dárkový poukaz, který
mìsto Sezimovo Ústí vìnuje
prvnímu obèánkovi narozenému v
novém roce v Sezimovì Ústí.
SPOZ
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Turistické vítání jara
Na nedìli 24. bøezna pøipravil
Klub èeských turistù Tábor svou
tradièní první akci roku pro širokou
veøejnost: Vítání jara. Letošní dvì
pìší trasy vedou k restauraci v odpoèinkové zónì Komora, kde se
všichni úèastníci setkají v dobì od
12:45 do 14:00 hodin.
Zájemci o spoleènou trasu 21 km
vyjdou v 8:15 h. od turistického
rozcestníku na Køižíkovì námìstí
v Táboøe, spoleèná trasa 12 km
vychází od nádraží ÈD Tábor v 9:30
h. Do cíle však mùžete dorazit též po
vlastní delší èi kratší trase podle
svých schopností a zájmù.
Již cestou se mohou úèastníci

Knihovny vycházejí ètenáøùm vstøíc

obou vedených tras zapojit do
zábavného kvízu, v cíli pak na nì
bude kromì pamìtního listu èekat
i malá odmìna. Následný program
v cíli, bìhem kterého si pøipomeneme také letošní 120. výroèí
založení KÈT Tábor a souèasnì i
125. výroèí založení celého KÈT,
bude tentokrát doplnìný vystoupením skupiny Poulièníci.
Informace o turistických akcích
KÈT Tábor naleznete též na webové
adrese www.kct-tabor.cz.

Mìstské støedisko kultury a sportu
oznamuje všem ètenáøùm, že od
1. bøezna 2013 bude prodloužena
výpùjèní doba v knihovnì v Sezimovo Ústí II. V úterý bude knihovna
otevøena v dobì od 9 do 11 a od 12 do
17 hodin, ve støedu od 9 do 11 a od
12 do 18 hodin. Výpùjèní doba
v ostatní dny zùstává stejná.
Vedle toho budou mít naši ètenáøi
novì možnost navštìvovat za jeden
poplatek obì knihovny s tím, že po
pøedložení ètenáøského prùkazu
z jedné knihovny bude druhou kniRichard Èerný hovnou vystaven zdarma prùkaz,
který bude opravòovat ètenáøe pùjèovat si knihy i zde. Nicménì je zatím
nutno vracet knihy v té knihovnì, ve
které byly pùjèeny.

Další novinkou, kterou vám od
bøezna pøinášíme, je zastupitelnost
obou knihoven v dobì øádných dovolených. Provoz knihoven nebude pøerušen, pouze bude v té dobì omezen
tak, že knihovna v Sezimovì Ústí I
bude mít v dobì dovolené otevøeno
každý týden v pondìlí odpoledne
a knihovna v Sezimovì Ústí II v úterý
odpoledne. O všem budete samozøejmì informováni pøedem na informaèních tabulích v obou knihovnách.
Doufáme, že uvedené zmìny uvítají nejen všichni stávající ètenáøi
našich knihoven, ale že nalákají i øadu
dalších.
Mgr. Romana Krùèková
øeditelka MSKS

Ve škole se stále nìco dìje
Pøestože v letošním školním roce
2012/2013 skonèil projekt
Vzdìláváme a rozvíjíme nadané
žáky podporovaný evropskými
granty, naše práce s nadanými dìtmi
nekonèí. Naopak. Nabízíme
zajímavou a nároènìjší práci i pro
žáky druhého stupnì. Uèitelé
jednotlivých pøedmìtù pøipravují
pro žáky úkoly, které rozvíjí logické
myšlení a uèí dìti hledat nové
postupy a øešení zadaných úloh.
Pøipravují žáky na rùzné soutìže.
Pøidat se mohou i žáci, kteøí se chtìjí
nauèit nìco navíc a vyzkoušet tak
svoje dovednosti nejen pøi
vyuèování, ale i mimo nìj. Chceme
tak zajistit návaznost práce
s nadanými žáky, kteøí postupnì
opouští první stupeò. V 1. - 5. roèníku se práce s nadanými stala již
b ì ž n o u s o u è á s t í v ý u k y. Z d e
nabízíme žákùm možnost
navštìvovat i výuku v nìkterých
pøedmìtech ve vyšších roènících.
Pøes obavy nìkterých kolegù tato
spolupráce funguje velmi dobøe,
takže žák z druhého roèníku zvládá i
fyziku v 9. roèníku ke spokojenosti
všech i ke spokojenosti vlastní.
V pøíštím roce bychom se chtìli
zamìøit na vyhledávání nadaných
žákù již v mateøské škole. Èasto
bývají mylnì oznaèováni za pøíliš
živé a „zlobivé“ a ke zklidnìní staèí
zajímavý úkol, který nutí
k zamyšlení. Chceme ve spolupráci
s MŠ posílit jemnou i hrubou
motoriku u dìtí a zajistit tak lepší
pøipravenost dìtí na vstup do první
tøídy.
Novinky ze Sezimova Ústí

Na podzimní projekt pro pøedškoláky „Nebojte se velké školy“
budou navazovat jarní setkání
s uèitelkami budoucích prvòáèkù,
ale nejen s nimi, pøímo zamìøená
na úspìšný záøijový start ve škole.
Výbìr aktivit pro jarní „pøípravku“
jsme mohli vybírat již po zápise do
první tøídy. Jedná se o slovní cvièení,
držení tužky nebo o základní
matematické pøedstavy. Pøestože
atmosféra zápisu byla klidná
a vstøícná, ne každému se podaøilo
podat dobrý výkon. Se zápisem
pøedškolákù již tradiènì pomáhají
starší žáci. Letos to byly dìti
z 6. tøídy. I pro nì je to velká
zkušenost, pøi níž si osvojí mnohé
dovednosti, které budou nadále
potøebovat, pøedevším komunikaci
s dospìlými i s dìtmi.
Již tradiènì je pøed Vánoci
a následnì i v prvních mìsících
nového roku ve škole rušno, nebo
probíhají akce spojené s tímto
obdobím. Zaèíná to vždy Mikulášem. V tomto roce byl velmi
nároèný, nebo všichni devááci
chtìli úèinkovat v tradièní pohádce
pro dìti, ale obsadit do rolí témìø
40 èertù není žádná legrace. Jedno
pøedstavení jsme sehráli i pro naše
seniory v rámci jejich pravidelného
setkání se starostou mìsta u nás ve
škole. Doufám, že jsme je nezklamali.
Pìkným zážitkem byl pro všechny
úèinkující i jejich blízké Živý
betlém, který jsme s dìtmi secvièili
a mohli pøedvést na námìstí v rámci
pøedvánoèního kulturního pásma.

Jednu sobotu pøed Vánoci se škola
otevøela veøejnosti. Všichni rodièe,
prarodièe i ostatní mohli navštívit
školu, mohli si prohlédnout novì
zrekonstruovanou tìlocviènu
a ostatní prostory, ale pøedevším se
mohli zúèastnit výuky svých dìtí.
Vidìli v akci uèitele i své ratolesti,
mìli možnost se bìhem dopoledne
obèerstvit a následnì si zajít na obìd
do školní jídelny. Zájem nás mile
pøekvapil a jsme rádi, že jsme mohli
všem ukázat, co se ve škole dìje.
Posledním vánoèním dozvukem
pak bylo v lednu vystoupení našich
prvòákù, kteøí si letos vzali na starost
Tøi krále. Již druhým rokem
spolupracujeme s Charitou Tábor
a jsme oficiálnì zapojeni do
Tøíkrálové sbírky. Dìti letos pøipravily krásné vystoupení a pøedvedly ho všem dìtem ve škole
i dìtem z mateøské školy. Následnì
mohly dìti a jejich rodièe pøispívat
libovolnými finanèními èástkami do
pokladnièky. Dìkujeme všem, kteøí
pøispìli na tuto vìc. Domnívám se,
že je dobré uèit dìti nebýt lhostejný
k potøebám druhých lidí, pokud se
ocitnou v nelehké situaci. K tomu
právì tato akce slouží.
Již tradièní lednovou akcí školy je
školní ples. Letos bylo vyprodáno
témìø okamžitì, když jsme 1. listopadu zaèali vstupenky prodávat.
Jsem rád, že si školní ples našel své
pøíznivce a budeme se tìšit opìt
pøíští rok pøi jubilejním desátém
roèníku.
O zápisu a následném projektu
pro pøedškoláky již byla øeè, ale nás
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èeká zaèátkem dubna i zápis do
mateøské školy, který bude podle
stejných kritérií jako vloni, všechny
informace budou vèas k dispozici
na našich webových stránkách èi
pøímo ve školce.
V dobì, kdy vzniká tento èlánek,
se chystáme na tradièní Masopust.
Letos by mìlo vyjít do ulic
Sezimova Ústí asi 700 dìtí z mateøských a základních škol.
Je toho mnoho, co nás èeká i ve
druhé polovinì školního roku, ale to
by bylo na další èlánek. Dovolte mi
vèas pøipomenout 3 akce, které
plánujeme na období hlavních
prázdnin. Jsme si vìdomi
pracovního vytížení rodièù, kteøí
každoroènì øeší problém, co s dìtmi
o prázdninách. Nabízíme proto
družinový tábor (1 týden zaèátkem
èervence na Vysoèinì), týdenní
kurzy angliètiny pro malé i velké
školáky s možností obìda ve škole
(poslední tøi týdny v srpnu) a ve
stejném termínu i pøímìstský tábor.
Více informací a pøihlášky na tyto
prázdninové aktivity najdete na
našich webových stránkách
1zs.sezimovousti.cz.
Není toho málo, co se ve škole
kromì výuky dìje a jsme rádi, že se
dìti mohou podílet i na kulturních
akcích mìsta a mohou být souèástí
tradic.
Mgr. Petr Peroutka
Základní škola a Mateøská škola
Sezimovo Ústí, 9. kvìtna 489
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Denisa Hrachovcová, 17 let

Tereza Fialová, 18 let

Zuzana Straková, 16 let

Marie Vosátková, 20 let

Dominika Øíhová, 18 let

Veronika Vališová, 16 let

Tereza Šedivá, 17 let

Kamila Kuèerová, 15 let

Renata Nìmcová, 16 let

Vanda Kukaèková, 19 let

Karolína Koudelíková, 16 let

Tereza Brázdová, 18 let

foto: David Peltán, www.davidpeltan.cz
Novinky ze Sezimova Ústí
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Zprávy z kultury
Soutìž o nejhezèí jarní výzdobu
Bøezen, bøezen, za kamna vlezem.
To sice ano, ale to neznamená, že už
se netìšíme na jaro. Jednou z jeho
pøedzvìstí je dozajista jarní a velikonoèní výzdoba na oknech, parapetech, balkonech i zahrádkách.
Nejenže tak potìšíte oko kolemjdoucích, ale tentokrát mùžete
i nìco vyhrát. Mìstské støedisko
kultury a sportu vyhlašuje soutìž

o nejkrásnìjší venkovní jarní
výzdobu v Sezimovì Ústí. Úèastníci nech pošlou fotografii svého
díla na adresu mexus@sezimovousti.cz a pøipojí jméno, adresu a kontakt. Tak uèiòte nejpozdìji do
konce bøezna. Výsledky vyhlásíme
v následujícím èísle Novinek
a vítìze samozøejmì odmìníme.

Strašná nádhera Haliny Pawlowské
Zcela mimo pøedplatné se mùžete
hned zkraje dubna pøijít podívat do
Spektra na zbrusu nový poøad
Haliny Pawlowské Strašná nádhera.
Kdo stejnì jako já ulítával(a) na
Banánových rybièkách a hltal(a)
Díky za každé nové ráno, A zešílí
láskou nebo Proè jsem se neobìsila,

ten má jasno. Halina nás dokáže
rozesmát. A teï, tedy pøesnì
4. dubna od 19 hodin, tu bude
každému témìø na dosah. Tìm v prvních øadách více než tìm za nimi,
takže dlouho neotálejte s rezervací
vstupenek. Poøídíte je v pøedprodeji
za 240,- Kè.

Malý sál otevøeme
výstavou fotografií
Vymodlený. Takový by mohl být
pøívlastek k našemu novému prostoru, který jsme nazvali malým
sálem. Jak jistì víte, dùstojné
výstavní prostory ve Spektru chybìly. Vestibul sice skýtal dostatek
místa, o svìtle však nemohla být øeè.
Od prosince loòského roku jsme
dostali do užívání bývalý salonek
restaurace Spektrum a hned z kraje
roku prošel rekonstrukcí. 7. bøezna
jej chceme slavnostnì otevøít pro
veøejnost. Pro tuto pøíležitost jsme
si vy- brali výstavu fotografií sezimoústecké obèanky a rodaèky Jany
Gottwaldové. Zveme vás proto
srdeènì v 17 hodin na její slavnostní
vernisáž.
Jana Gottwaldová pochází
z Tábora. Fotografickou školu
v Prostìjovì ukonèila v roce 1964.
Poté nastoupila do fotografického
ateliéru v Táboøe, kde byl jejím
vedoucím a rádcem známý fotograf
Josef Šechtl. Její pracovní náplní
byla pøevážnì portrétní a repo-

rtážní fotografie. V Sezimovì Ústí
bydlí od roku 1974. Nyní je
v dùchodu a vìnuje se fotografování pro radost. Pøi svých toulkách fotografuje hlavnì pøírodu ve
svém okolí.
Na konci bøezna vystøídají paní
Gottwaldovou místní zahrádkáøky
s jejich už vìhlasnou velikonoèní
výstavou. Malý sál bude mít ale
daleko širší využití než jen na výstavy. Rádi bychom tu poøádali
komorní koncerty, taneèní hodiny,
jamování, literární veèery, autorská
ètení a vùbec veškeré produkce klubového charakteru. Potvrdíme to
hned 19. bøezna, kdy tu pøivítáme
skladatelku, multiinstrumentalistku, výtvarnici a vùbec všestrannou umìlkyni Vladivojnu La
Chia. Všichni také doufáme, že co
nevidìt bude opìt v provozu
restaurace a vy se budete moci pøi
každé naší akci obèerstvit.

Sejdeme se na Vlachovce
aneb Bez písnièky se žít nedá
Už 15. bøezna pøijede do sezimoústeckého Spektra Pepíèek Zíma se
svým oblíbeným poøadem Sejdeme
se na Vlachovce aneb Bez písnièky
se žít nedá. Tato legenda dechové
hudby bude hlavní hvìzdou našeho
Pepíkovského kabaretu, který jsme
si pro vás pøichystali na pátek

15. bøezna od 19 hodin. Pan Zíma
bude zpívat i vyprávìt a prostor
bude také na vaše dotazy. Po nìm
nastoupí Jan Dafèík a hrát bude až
do pùlnoci, takže pøijde èas i na taneèek. Vstupenky zakoupíte v pøedprodeji za 180 korun.

Výroèí nejvìtší masové vraždy
v Osvìtimi si pøipomeneme
s Hanou Janèíkovou v Køesle pro hosta
8. bøezna uplyne 69 let od nejvìtší hromadné vraždy èeskoslovenských obèanù v dobì druhé svìtové války. V noci z 8. na 9. bøezna
1944 bylo zlikvidováno témìø
3800 Židù z tzv. terezínského rodinného tábora v Osvìtimi – Bøezince.
O tøi dny pozdìji, tedy v noci
z 11. na 12. bøezna zemøelo dalších
3500 vìzòù. Tito muži, ženy a dìti
byli do Osvìtimi deportováni nìkoNovinky ze Sezimova Ústí

lika transporty z terezínského
ghetta v záøí 1943 ve dvou transportech. I my bychom tuto smutnou
událost chtìli pøipomenout. Do
Køesla pro hosta usedne v pondìlí
4. bøezna pøedsedkynì obèanského sdružení spojeného s židovskou kulturou a tradicí s názvem
Hadasa Hana Janèíková.

Kateøina Nimrichtrová
Mì xus

Festival sborového zpìvu
Sezimovoústecké pìvecké sbory
si dovolují pozvat všechny
pøíznivce zpìvu na již 13. roèník
Jarního festivalu sborového zpìvu.
Akce se uskuteèní ve velkém sále
Spektrum Sezimovo Ústí dne
11. dubna 2013 od 18.00 hodin.
Tentokrát pøijalo pozvání osm

strana 11

dìtských pìveckých sborù, a to
nejen z jižních Èech.
Pøijïte si poslechnout jak
šikovné jsou dìti, pøijïte si
poslechnout jejich libé hlásky,
pøijïte obdivovat jejich temperament.
za Nokturno A. Sluneèková
01/2013

Porta na Sezimáku zùstává,
jako host pøijede zpívající právník

Vladivojna La Chia – hudební událost roku
V bøeznu pøivítá zrekonstruovaný malý sál Mìstského støediska
kultury a sportu prvního muzikanta.
A nebude to jen tak nìkdo. Povedlo
se nám zprostøedkovat opravdovou
hudební událost. Do Sezimova Ústí
pøijede v bøeznu Vladivojna La
Chia. Vy, kteøí ji znáte, urèitì nezaváháte s koupí vstupenky ani
chvilku a vám ostatním si ji dovolím pøedstavit. Vladivojna La Chia
je èeská umìlkynì, autorka hudby,
muzikantka, textaøka, performerka
a v neposlední øadì taktéž výtvarnice. Autorská hudba a výraz protagonistky je velmi originální a inspirativní a støídá v programu nìkolik výrazových rovin, kde se

Vladivojna taktéž prezentuje jako
instrumentalistka na nìkolik
hudebních nástrojù. Její nynìjší
koncertní program je aranžérsky
postaven pøevážnì na zvuku akustické kytary, baskytary, violloncela,
percussí a zpìvu. Vladivojna La
Chia rovnìž složila i nahrála filmovou hudbu k filmu „Nevinnost“ režiséra Jana Høebejka, za což byla navržena do nominací na cenu filmové
kritiky za rok 2011 a byla v užší
nominaci na cenu Èeský lev.
Koncert se uskuteèní 19. bøezna
v 19 hodin, lístky seženete v pøedprodeji za 160 Kè nebo za 180 Kè
na místì.

Loni jsme s velkou pompou oznámili, že po letech se do Sezimova
Ústí vrací Porta. Letos vás mùžeme
ubezpeèit, že tu aspoò zatím zùstává. Jen jí dáme vìtší prostor.
Osobnì mám zafixováno, že Porta
se koná venku. Letní kino proto
bylo jasnou volbou místa, kam letos
pozveme všechny ty kapely a interprety, kteøí se chtìjí zúèastnit krajského kola. 11. kvìtna ve 14 hodin
to všechno vypukne. Pìnivého
fešáka do ruky a pak už se staèí
pohodlnì uvelebit na døevìné
sedaèky našeho sezimoústeckého
skvostu. Víme, že s hostem pøehlídky Václavem Koubkem jsme

Kateøina Nimrichtrová
Mì xus

Sezimácký masopust
Snìhová nadílka provázela v úterý 12. února tradièní Sezimácký
masopust. Více než sedm stovek
dìtí z místních základních škol
a mateøských školek vyšlo v prùvodu od ZŠ a MŠ 9. kvìtna, na
námìstí T. Bati se pøedvedlo veøejnosti a nakonec se vydalo smìrem k ZŠ Školní námìstí, kde masopust skonèil. Pøes opravdové zimní

Novinky ze Sezimova Ústí

si loni nastavili laku opravdu
vysoko. Takže letos jsme pozvali
zpívajícího právníka Ivo Jahelku.
Ten vystoupí v 19 hodin se svým
autorským poøadem složeným
z písnièek a mluveného slova.
Tìšit se mùžete také na pøedtanèení
country tancù a další hosty.
Vstupenku poøídíte na celé odpoledne a veèer za 80 korun, takže
se dá øíct za málo penìz hodnì
muziky, no ne?
Interpreti se mohou už nyní
hlásit do soutìže. Všechny informace pro soutìžící najdete na
www.porta-festival.cz

poèasí panovala skvìlá nálada
a nikdo si nenechal ujít alespoò
malé zaøádìní v maskách.
Sezimovo Ústí se tak zaplnilo
kominíky, vodníky, námoøníky,
beruškami, motýlky, agenty, praèlovìky, hippiesáky...
Foto: Kateøina Nimrichtrová
Celou fotogalerii z masopustu
najdete na www.kulturamexus.cz

Snìhoví stavbaøi
Tak koneènì nám napadlo. Na
snìhovou nadílku se obzvláš tìšily
dìti ze školní družiny 2. ZŠ
v Sezimovì Ústi. V tu ránu se
z každého z nich stal zruèný stavitel. Pod jejich rukama vyrostly na
školním høišti a v sadu snìhové
stavby všech možných druhù
a velikostí.
Porota nemìla vùbec lehkou úlohu. K vidìní a hodnocení byly
hrady s cimbuøím, vìžemi, mosty,
nádherná zoologická zahrada
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s mrožem, myškou, želvou
a žirafou. Dokonce jsme mohli
obdivovat prostøený stùl s voòavými špagetami na talíøích.
Všechny dìti si vysloužily velkou
pochvalu a sladkou odmìnu. Škoda
jen, že pod stále padajícím snìhem
stavby brzy zmizí.
Nevadí, vždy zima ještì nekonèí.
Iva Markvartová
a Marcela Gausová
vychovatelky ŠD
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