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Krátce z radnice

Slovo místostarosty
Vážení spoluobèané,
první ètvrtina roku je za námi, zimu jsme celkem dobøe zvládli
a nyní již všichni netrpìlivì èekáme na opravdové jaro. Bohužel poèasí nám moc nepøeje, prostì stále
nìco mezi zimou a jarem. Pøi ètení
tìchto øádkù již možná bude letní
pohoda, na kterou se urèitì všichni
tìšíme.
Ve mìstì vládne èilý ruch kolem
jarního úklidu. Pracovníci Správy
mìsta Sezimovo Ústí intenzivnì
èistí chodníky a ulice dle schváleného harmonogramu. Proto Vás žádám o vèasné pøemístìní automobilù z ulic, které se v daný den mají
èistit. Usnadníte tím pøístup úklidové technice a pracovníkùm, kteøí se
na úklidu podílejí. Sobì pak nepøíjemnosti s mìstskou policií pøi odtahu vašeho vozidla. Postupnì je též
provádìno vyhrabávání travnatých
ploch a dìtských høiš.
V tomto období zaèali hnízdit ha-

vrani u Spektra a v areálu COP v ulici Pionýrù. Je to velký problém, jelikož obtìžují svým hlasitým projevem své okolí, ale co je horší, v parku u Spektra znemožòují prùchod
a posezení na lavièkách pod stromy,
na kterých mají postavena svá hnízda. Tím nám tento park prakticky
znehodnocují. Havrani jsou zákonem chránìni a nelze je proto žádným zpùsobem regulovat. Tento
problém není jen u nás, ale i v Táboøe a dalších mìstech.
Závìrem bych se chtìl ještì zmínit o D3. To, že se termín dokonèení
posunul, asi víme. Všichni jsme se
tìšili na to, že v létì už nebudou
pøes Planou nad Lužnicí nekoneèné
fronty aut, ale když jsme to vydrželi
tak dlouho, tak už to také pøežijeme.
Jenom nám všem pøeji, abychom se
otevøení D3 v roce 2013 opravdu
doèkali.
Pavel Samec
místostarosta

- Kompletní rekonstrukce se
doèkal objekt sociálního zaøízení
a šaten u tìlocvièny ZŠ 9. kvìtna
489;

ramu Zelená úsporám) a probíhá
výbìr dodavatele na rekonstrukci
sociálního zaøízení v tomto
objektu;

- mìstu byla schválena dotace
z ROP na výstavbu sportovnìrekreaèního areálu Kozský potok
ve výši 15,5 mil. Kè a pøipravují se
všechny podklady pro uzavøení pøíslušné dotaèní smlouvy;

- ve spolupráci s VST se souèasnì
s rekonstrukcí vodovodního a kanalizaèního øadu pøipravuje
zahájení I. etapy rekonstrukce ul.
Táborská;

- spolu s rekonstrukcí poboèky
Èeské spoøitelny na nám. T. Bati
byla provedena výmìna všech
oken v 1. patøe budovy;
- byl vybrán nový nájemce
restaurace Spektrum (p. Skoumal)
a pøipravuje se její znovuotevøení;
- po provedené rekonstrukci byl
otevøen malý sál Spektrum;
- byla zahájena realizace zateplení
budovy MŠ Kaplického (v prog-

- byla zpracována a do OPŽP
podána žádost o grant na zateplení
MŠ Lipová;
- byla zahájena výstavba stezky
pro pìší a cyklisty pod dálnicí mezi
lokalitou Na Vrších a hrází rybníka
Nový Kravín
- probíhá oprava sochy a okolí
pomníku padlým na Husovì
námìstí.
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

Setkání na Kozském potoce - vodní želva a vydra øíèní.
Foto: Pavel Samec
Novinky ze Sezimova Ústí
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Modernizace poboèky Sezimovo Ústí
Témìø po dvou mìsících v náhradních prostorách se poboèka
Èeské spoøitelny v Sezimovì Ústí
vrátila zpìt na pùvodní adresu.
Druhého dubna 2013 probìhlo
otevøení rekonstruovaných prostor.
Slavnostního aktu se zúèastnili zástupci mìsta, øeditelé škol a nìkolik
hostù z øad klientù.
Pøestøižení pásky se ujal oblastní
manažer Miroslav Jindra spolu se
starostou Mgr. Ing. Martinem
Doležalem. Modernizace prostor,
které jsou ve vlastnictví mìsta
a Èeská spoøitelna je má v nájmu,
pøinesla pomìrnì rozsáhlé zmìny
vnitøního uspoøádání poboèky.
Spoøitelna tak získala úplnì nový
kabát. Zamìstnanci si pochvalují
kvalitnìjší zázemí a celý interiér je
navržen dle nejnovìjších trendù.
Vìøíme, že pøedevším naši klienti

budou spokojeni, dodala manažerka poboèky Ludmila Svatková. Ta
také první den vítala osobnì a s dárkem mnohé klienty a oni naopak jí
pøáli mnoho pracovních úspìchù
v nové poboèce.
Tìšíme se i na Vaši návštìvu.
Otevírací doba
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek

8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30
8:30 - 12:30

13:30 - 17:00
13:30 - 17:00
13:30 - 15:00
13:30 - 16:00

Pøestøižení pásky se ujal starosta mìsta

KOVOSVIT MAS, a.s. informuje

Rok 2013 se dostává již do
druhého ètvrtletí a i my na
KOVOSVITU již hodnotíme plnìní našich cílù, zámìrù a strategií,
které jsme si stanovili pro letošní
rok.
Strojírenskému prùmyslu, stejnì
jako nám, se zaèíná daøit. Krize
z let 2008 a 2009 je pøekonána a trh
jde jednoznaènì nahoru. Naším cílem je rùst a pokraèovaní v tradici
dobrého jména Tomáše Bati, který
naši firmu více než pøed 70 lety založil.
Spoleènost KOVOSVIT MAS,
a.s. je významným výrobcem obrábìcích technologií na èeském trhu.
Do tohoto roku jsme vstoupili s jasnými cíli a konkrétními úkoly.
Navazujeme na to, že se Kovosvitu
v posledních letech daøí a hodláme
v tomto trendu pokraèovat.
Plánujeme navýšení prodeje zakázkových strojù, zejména v oblasti hi-tech technologií. Kovosvit
Novinky ze Sezimova Ústí

je v této oblasti jedním z cca pìti výrobcù na svìtì, který tyto stroje je
schopen vyrábìt. Naše stroje dodáváme nejen na tuzemský trh, ale
i do zemí Evropské unie. Rozvoj
nových odbytových teritorií je orientován také smìrem do
Kazachstánu, Indie a Turecka. Na
asijském trhu je to pøedevším Èína,
kde KOVOSVIT MAS prodal první stroje a jedná zde o založení spoleèných podnikù. Na západních trzích spoleènost usiluje zejména
o vyšší rozvoj obchodu do
Nìmecka a vstup na trh Mexika,
USA a Kanady. Naším nejvýznamnìjším zákazníkem je Rusko.
Jedná se pøedevším o projekt založení dceøiné spoleènosti MTE
KOVOSVIT MAS, který jsme
v minulém roce zaèali realizovat.
Spoleènost byla založena s cílem
vyrábìt a montovat naše stroje
v Rostovské oblasti. Ruská vláda
se rozhodla investovat do obnovy
strojírenských technologií, a to je
pro nás jasným signálem pro další
rozvoj našich obchodních cílù a aktivit na ruském teritoriu.
Pro náš mateøský závod
v Sezimovì Ústí to znamená, že
zde chceme navýšit výrobu, k èemuž bude nutné pøijmout nové za-

mìstnance. Celkovì s výrobou
v dceøiné spoleènosti MTE
KOVOSVIT MAS chceme zdvojnásobit výrobu. Již od zaèátku letošního roku jsme pøijali 42 nových pracovníkù, ale plánujeme nabírat další. Nehledáme pouze dìlnické profese, potøebujeme i technické pracovníky, lidi do obchodu
a støedního managementu. Jsme si
vìdomi, že kvalitní zamìstnanec je
základem k dosažení celkového
úspìchu firmy. Máme zájem pøedevším o uchazeèe z regionu, jelikož jsme pøesvìdèeni, že zamìstnanec, který je spjat s naším krajem
a vnímá Kovosvit jako tradièní
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a stabilní firmu, bude významným
pøínosem pro rozvoj spoleènosti.
Naše veøejné aktivity budeme
i nadále smìøovat do projektù spoleèenské odpovìdnosti a sponzoringu ve prospìch regionu. Pro širokou veøejnost nechceme být uzavøenou spoleèností, ale chceme otevøenì komunikovat a být aktivním
èlenem spoleèenského dìní v regionu.
Ing. Miloslav Kafka
generální øeditel

02/2013

Rozpis pøistavování kontejnérù
na bioodpad v I. pololetí 2013

Od kvìtna se bude sbírat i textil
Mìsto rozšiøuje pro své obèany
systém sbìru komunálních odpadù
o textil. Ten bylo dosud možné ukládat pouze ve sbìrných dvorech
v Zahradní ulici a na Husovì námìstí. Od zaèátku mìsíce kvìtna
jej bude možné, jako další odpadovou komoditu, ukládat do 5 speciálních kontejnerù, umístìných na
tìchto stanovištích separovaného
odpadu:
Sezimovo Ústí I:
• Šafaøíkova ulice dìtské høištì
u penzionu „U vily"
• Kaplického ulice parkovištì
Sezimovo Ústí II:
• námìstí T. Bati u obchodního støediska ASTRA
• Krátká ulice køižovatka s ulicí
Nerudova
• Dukelská ulice køižovatka s ulicí
Pionýrù
Kontejnery jsou urèeny ke sbìru:
- veškerých odìvù, bytového textilu (záclon, závìsù, povleèení,
ubrusù), ale také obuvi, kabelek
a textilních hraèek
Není možné ukládat:
- koberce, molitan, matrace, zneèištìný textil a tašky
Jedná se o pilotní projekt s názvem
Textileco ve spolupráci s firmou
E+B textil s.r.o., která se touto oblastí již dlouhodobì zabývá a poskytuje služby napø. v Brnì, Praze,
v jižních Èechách - Písku, Táboøe,
Strakonicích a Milevsku. KontejNovinky ze Sezimova Ústí

nery budou ve vlastnictví uvedené
firmy, která bude zajišovat logistiku sbìru, svoz a další nakládání
s odpadem (využití, prodej, charitativní úèely). Kontejnery budou vybaveny samolepkami s nápisem
„Textileco" a návodem k použití, tj.
co do kontejneru patøí. Textil vložíte na plošinu a zvednutím držadla
vhodíte do kontejneru.
Co se dìje se sebraným textilem?
- textilní materiály se používají jako surovina pro výrobu èistících
hadrù, kobercù a izolaèních materiálù
- èást ošacení, vhodná k dalšímu nošení (cca 10% z celkového množství) se využije k pøímému prodeji
ve firemních obchodech nebo k pomoci lidem z tøetího svìta
Cílem projektu je zlepšit dostupnost sbìrových míst pro tøídìní této
komodity a tím zajistit její využití
a omezit odvážení se smìsným odpadem na skládku.
Bc. Petr Klíma
oddìlení životního prostøedí

„Husiti“ v Èeském Brodì
Koncem ledna se v Èeském
Brodì uskuteènila výroèní valná
hromada „Spoleèenství mìst s husitskou minulostí a tradicí“.
Spoleèenství bylo založeno v roce
1998 a sdružuje 17 èeských a nìmeckých mìst, která byla ovlivnìna nebo zasažena husitským hnutím.
V pozdním støedovìku, v dobì
pøedreformace, mnoho tìchto mìst
a jejich obyvatel stálo proti sobì.
Buï byla oslovena reformními idejemi Jana Husa a husitským hnutím
nebo se pøed tímto hnutím musela
bránit. Naopak nyní vzájemnì spolupracují pøi vìdomí, že spoleèné
dìjiny spojují. Spoleèenství podporuje živé kontakty obèanù obou národù, prohlubuje zájem o historii
a podporuje kulturní iniciativy na
místní úrovni. Za tuto èinnost bylo
ocenìno Centrem Bavaria
Bohemia vyznamenáním „Stavitelé mostù“.
V Èeském Brodì došlo k dalšímu
významnému milníku Spoleèenství, a to uzavøení memoranda
o spolupráci s Církví èeskoslovenskou husitskou. Pøedmìtem spolupráce jsou mimo jiné dvì hlavní akce partnerù. Projekt Spoleèenství
pod názvem „Husitská kulturní
stezka“, která propojí jednotlivá husitská mìsta a pøiblíží život a dílo
Jana Husa a husitskou historii.
Církev uspoøádá pøíští tøi roky
v rámci „Husovského triennia“ øadu akcí a projektù a nabízí ve spolupráci s èlenskými mìsty uspoøádat
komorní verzi oratoria „Mistr Jan

strana 4

Hus“ od Richarda Pachmana
a úèast na projektu „Studenti ètou
Husa“. Oba dva partneøi se také zavázali pøispìt k uctìní památky
Jana Husa reklamou putovní výstavì „Jan Hus 1415 a 600 rokù poté“.
Na èeskobrodském jednání se mimo již zmínìné „Husitské nauèné
stezky“ projednávaly pøípravy dalších projektù k blížícímu se 600. výroèí poøádání kostnického koncilu
a odsouzení Mistra Jana Husa.
Zástupci mìsta Kostnice informovali o stavu pøíprav oslav koncilu.
Poøadatelé pìší poutì po stopách
Jana Husa, nad kterou pøevzalo
Spoleèenství patronát, informovali
o prodloužení již tradièní trasy
z hradu Krakovce do bavorského
Bärnau až do Norinberku. Dále byla èlenská mìsta informována o pøípravì cyklojízdy z Tábora do
Kostnice. Zaèalo se také pracovat
na pøípravách dìtské hry na hledání
„pokladù“, ukrytých v jednotlivých
èlenských mìstech.
Na závìr jednání si Spoleèenství
mìst s husitskou minulostí a tradicí
zvolilo nový výbor a pøevzalo patronát nad rekonstrukcí bitvy
u Lipan. Po skonèení jednání se jeho úèastníci vydali symbolicky na
pou k Lipanùm, kde se rozlouèili
a popøáli si šastné shledání buï na
akcích Spoleèenství nebo na pøíští
valné hromadì. Ta se bude konat
v Kostnici již v èase oslav výroèí
koncilu v létì 2014.
J.N,T.M.
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Podìkování:
Dìkujeme panu starostovi a mís-

Dìkuji panu starostovi za pøání

Dìkuji panu starostovi za zaslání

Prodám vodící tažnou tyè na

tostarostovi za pøedání daru u pøíležitosti narození naší dcery jako
prvního obèánka roku 2013
v Sezimovì Ústí.
Mansfeldovi

k mým narozeninám.
Jiøina Hanušová

milé gratulace k mému životnímu
jubileu.
Karel Forsztak

dìtské kolo - zn. Koala 2,
cena: 500,- Kè.
Tel. 725 105 374

Dìkuji panu starostovi za milé bla-

Nabízím douèování angliètiny

hopøání k mým narozeninám.
Ladislav Táborský

pro dìti v Sezimovì Ústí.
Tel. 733 118 420

Dìkuji panu starostovi za blahopøání k mým 72. narozeninám.
Ing. Ludvík Geisberger

Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání k mým narozeninám a paní
Vìøe Bažantové za pøedání dárku
a milou návštìvu.
Jana Hlavínová

Dìkuji panu starostovi za blahopøání k mému životnímu jubileu
a èlence sboru pro obèanské záležitosti za pøedání dárku a milé posezení.
Marie Koutenská

Nabízím dopolední hlídání dìtí
Dìkuji panu starostovi Martinovi
Doležalovi za blahopøání k mým
narozeninám.
Zdenìk Hastrman

Manželé Jarmila a František Šimotovi dìkují panu starostovi Mgr.
Ing. Martinu Doležalovi za pøání
k narozeninám.

Prodám byt 1+1 v Sezimovì
Dìkuji touto cestou panu starostovi za blahopøání k mým narozeninám.
Vìra Kubù

Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za gratulaci
k mým narozeninám.
Jiøí Štrobl

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Martinu Doležalovi za pøání k narozeninám.
Zdeòka Jírová

Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za milé blahopøání k mým narozeninám.
Zdeòka Vrkoèová

Novinky ze Sezimova Ústí

v Sezimovì Ústí. Možno i s výukou angliètiny.
Tel. 733 118 420

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi, sboru pro obèanské záležitosti a paní Evì Veselé za milé
blahopøání a dárek k narozeninám.
Jiøina Prùšová

Ústí II.

Inzeráty:
Prodám pozemek v Sezimovì
Ústí 2
617m2, vhodný pro
bydlení i rekreaci. Pøivedena el.
energie, cena dohodou.
Tel. 602 458 668

Prodám garáž s montážní jámou
u Hiltonu v Sezimovì Ústí 2.
Cena 85.000 Kè. RK nevolat.
Tel. 724 254 197
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Tel. 775 152 366

Pronajmu byt 1+1, dlouhodobì
Sezimovo Ústí II.
Tel. 603 719 661

Koupím byt v Sezimovì Ústí II
2+1 pøípadnì do 65m2 3+1 v OV,
klidné prostøedí, zvýšené pøízemí
(jednoschodištì) nebo 1. - 5. patro
s výtahem.
Tel. 773 626 167

02/2013

Kronika pøedstavuje:
Jaroslav a Marie HOJDAROVI
Pro své vyprávìní jsem se tentokrát vydala do kantorské rodiny
manželù Hojdarových. Vyprávìní
zaèal pan Jaroslav, který je rodákem z Klenovic u Sobìslavi. Obec
Klenovice v dobì jeho narození
a dìtství byla samostatná vesnice,
žijící bìžným venkovským životem. Mìlo to však jednu vadu.
Pøišla válka a ta poznamenala život
všem na vesnici, v Èeskoslovensku i jinde ve svìtì. Jaroslav docházel do školy v Sobìslavi, pozdìji odešel na studia do Tábora na
obchodní akademii, která se pozdìji pøejmenovala na vyšší hospodáøskou školu. Po maturitì se pøihlásil na Pedagogickou fakultu
Univerzity Karlovy, kterou studoval dálkovì a kde pozdìji získal
doktorát filozofie. Byl mladý, mìl
dìvèe, byl zamilovaný, potøeboval
peníze, aby se mohl oženit. Odešel
uèit do pohranièí, které potøebovalo kantory pro dìti dosídlencù.
Mimo jiné do Perneku, pozdìji do
Zvonkové. Hranièní pøíplatek
a plat za funkci øeditele, uèitele,
školníka a uklízeèky v jedné osobì
byl pøece jen o trochu vyšší. Rád na
tuto dobu vzpomíná a rád se po letech na tato místa vracel.
Vzpomíná rovnìž na dìti i lidi
z rùzných koutù zemì i svìta.
Dívka Marie pocházela s vesnièky Radimovice u Želèe, která je
vlastnì vzdálená od Sezimova Ústí
"co by kamenem dohodil". Ta po absolvování vyšší školy výživy si
druhou maturitu složila na
Pedagogické škole v Èeských
Budìjovicích. A tak v roce 1955
mohla být svatba, která se konala
v Praze.
Mladí manželé potøebovali bydlet. Pro zaèátek staèilo provizorní
bydlení v tzv. heraklitovém domì
v Sezimovì Ústí. A byla i práce.
Kovosvit pana Hojdara zamìstnal
jako vedoucího domova mládeže.
Mìl na starosti vyuèená dìvèata
a chlapce i když sám byl jen o málo
starší. Pozdìji došlo i na bydlení
v pìkném dvoupokojovém bytì, který jim slouží do dnešních dnù.
A došlo i na kantoøinu. Oba šli
uèit na základní školu v Sezimovì
Ústí (slengovì stará škola, nová se
dostavovala). To se psal rok 1959.
Novinky ze Sezimova Ústí

Po nìjaký èas zde pan Hojdar vykonával i funkci zástupce øeditele školy.
Pøišel však rok 1968-69 a pan
Hojdar se stal nezamìstnaným. Ze
školství ho úplnì vylouèili. Hledal
práci, kde se dalo. Po èase se stal topièem v olejové kotelnì v Plané nad
Lužnicí. Práce rukama mu nevadila.
Naopak mìl více èasu vìnovat se
své zálibì. Pøece jenom uèitel dìjepisu a vùbec láska k dìjinám se
v nìm nezapøela. A tak zaèal hledat
v rùzných materiálech a historických písemnostech èi pramenech
a jen tak pro sebe tzv. do šuplíku sepsal historii jeho srdci blízkých obcí Klenovic, Radimovic u Želèe,
Plané nad Lužnicí, Lomnice nad
Lužnicí a dalších. Nikdo mu knihy
v té dobì nepublikoval, toho se doèkal až pozdìji. Napsal jich více
než deset. Historie, která ovlivnila
jeho dìtství a dospívání, byla spojena s druhou svìtovou válkou.
Knihu „Vyprávìní váleènýho kluka", kterou mi pan Hojdar pùjèil,
jsem pøeèetla na jeden zátah.
Nemusel s dìjem nikam daleko.
Staèilo mu vyprávìt o lidech, které
znal, nebo o lidech z Táborska, o jejich odbojové èinnosti. Je napsána
takovou pøíjemnou formou, která
ètenáøe zaujme.
V roce 2012 vydalo mìsto Tábor
panu Hojdarovi knihu „Heydrichiáda v jižních Èechách - táborské
popravištì". Vyšla pøi pøíležitosti
výroèí 70 let od této hrùzné doby,
kdy si nikdo nebyl jist svým životem. Emotivní byla i vernisáž výstavy z období stanného práva, která se konala v Táboøe v Galerii 140.

V únoru 2013 schválila rada mìsta
Sezimova Ústí pøíspìvek na vydání
další jeho knihy „Útìk pøed smrtí".
K uèení se pan Jaroslav ještì na
chvíli vrátil v roce 1990 v základní
škole v Plané nad Lužnicí, ale už
jen na pár let. Èastá nemoc,
transplantace a další problémy ho
pøinutily v roce 1993 k odchodu do
dùchodu.
Neumìl zahálet, a tak s rodinou
vybudovali v domì, kde bydlí,
v prostorách prádelny prodejnu
a provozovnu na opravy šicích strojù Lada i dalších typù a též zásilkovou kanceláø. Pamatujete? Mnohé z
nás potøebovaly stroj opravit, èi promazat. Ta se pozdìji zmìnila ve videopùjèovnu a v souèasné dobì zde
dcera Mirka s rodinou prodává sortiment od kytièek až po vše pro domácí mazlíèky.
V letošním roce v èervnu, kdy
oslaví pan Jaroslav Hojdar 80. narozeniny, mu vyjde v Praze další kniha, kterou kdysi napsal a nyní
pøepracoval. Pojednává o útìku
vìzòù z koncentraèního tábora
Mauthausen. Nese název Útìk pøed
smrtí.
Ani na paní uèitelku Marii
Hojdarovou nezapomeneme. Byla
dobrou a milou uèitelkou pro zaèínající žáèky, takovou tou mámou.
A dìti ji milovaly. Mohu to potvrdit.
Uèila mi dceru.
Na závìr žádná velká slova.
Obìma manželùm, uèitelùm, popøejeme hodnì zdraví, to potøebuje
každý, a ještì mnoho spokojenì prožitých spoleèných let.
Anna Sluneèková
kronikáøka

Spoleèenská
kronika
od 29.1.2013 do 27.3.2013
Narození:
Pevná Michaela
Chrt Tomáš
Štrobach Jáchym
Slámová Monika
Frank Ondøej
Nemravová Apolena
Sedláèek Jan
Lenkerová Sofie
Zummerová Victoria
Mach Tomáš
Èech Matìj
Jeníèková Ema
Ošlejšek Marek
Studnièková Dita
Zemøelí:
Benediková Marie
Diviš Zdenìk
Kadlec Václav
Král Svatopluk
Sedláková Bohumila
Semerádová Vlasta
Steinke Vladislav
Veselý Jaroslav
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Tøicet let Nokturna

Svaz postižených
civilizaèními chorobami

Tøicet let je v životì èlovìka krásný vìk. A právì takové krásné výroèí slaví i sbor, který se zapsal do povìdomí nejenom našeho mìsta.
Tímto souborem je pìvecký sbor
Nokturno Sezimovo Ústí. V roce
1983 zaèínal jako sbor ženský.
Zakládající vedoucí byla uèitelka
hudby paní Magda Martincová.
Láska k hudbì, ke zpìvu dokázala,
že se sbor i pøes mnohá úskalí, kdy
se mìnili sbormistøi, místa pro
zkoušení, zøizovatelé, doèkal až
dnešního roku, tedy 2013. Už dávno není sborem ženským, obohatil
se i o hlasy mužské, pìstuje si i dorost v podobì dìtského pìveckého
sboru Nokturòáèek. Však se pøijïte
podívat, poslechnout si, jak to
Nokturnu zpívá i po letech. Jste
všichni srdeènì zváni na nedìli 19.
kvìtna 2013 v 19 hodin do velkého
sálu Hotelu MAS Sezimovo Ústí.
Pìvecký sbor Nokturno pod taktovkou sbormistrové paní Mgr.
Jarmily Hlubinkové vám dá nahlédnout do tìch tøiceti let èinnosti,
nabídne posluchaèùm ukázky toho,
èím bìhem 30 let procházel, jak
rostla kvalita sboru. Tìšíme se na
vás.
za Nokturno
Anna Sluneèková

Svaz postižených civilizaèními
chorobami v Èeské republice je samostatným nezávislým obèanským
sdružením, sdružujícím 55 tisíc èlenù postižených civilizaèními chorobami, pøedevším osob dlouhodobì a trvale nemocných a seniorù.
Èlenové mohou využívat nabízené
aktivity a služby ve specifických organizacích a klubech.
Organizace Tábor sdružuje obèany z táborského okresu. Výbor organizace pøipravuje program èinnosti,
ke kterému se mohou èlenové organizace vyjádøit. Pravidelnì jsou poøádány pøednášky lékaøù, pøednášky manažera E.ON a mluvèího policie, podle požadavkù se zajišuje
plavání a cvièení v bazénu. Z dalších èinností je možno jmenovat
napø. rùzné soutìže o ceny nebo týdenní rekondice v Kašperských
Horách se zájezdy, cvièením a vycházkami za úèasti lékaøe. K narozeninám necháváme zahrát každému èlenovi písnièku v rozhlase.
Pokud budete mít zájem stát se
èlenem naší organizace, rádi ho pøivítáme a sdìlíme mu další podrobnosti na tel. èísle 725 713 705 každý den po 19.00 hodinì.
Milena Vyskoèilová
místopøedsedkynì organizace

Sezimovo Ústí, K Hájence 666

29.5.2013 od 18 hodin
vás zveme na pøednášku

Novinky ze Sezimova Ústí

Ve støedu 24. dubna 2013 se opìt
do ulic Sezimova Ústí vydají dobrovolníci a skauti se zapeèetìnými
kasièkami. Možná právì Vás požádají o pøíspìvek pro Diakonii
Rolnièka ze Sobìslavi a jako podìkování Vám nabídnou symbolickou rolnièku.
12. roèník sbírky „Rolnièkové
dny" probìhne v týdnu od 22. do 25.
dubna i v dalších 9 jihoèeských mìstech. Dobrovolníci budou v ulicích
žádat o finanèní pøíspìvek na nákup a rekonstrukci chránìného
bytu pro lidi s mentálním postiže-

ním. Díky nìmu budou moci prožít
svùj život dùstojnì a maximálnì samostatnì.
Dìkujeme vám všem, kteøí nás bìhem Rolnièkových dnù podpoøíte.
Vaše Rolnièka
www.rolnicka.cz
Sbírka probíhá v souladu se zákonem è. 117/2001 Sb., o veøejných
sbírkách a její konání je ohlášeno
Krajskému úøadu Jihoèeského kraje, jehož kontrole také podléhá.

Zpìv pøináší radost

Centrum Klubíèko
Pøijïte si s námi ve ètvrtek
16.5.2013 od 19 hodin popovídat
o jídle a životním stylu
Budeme mluvit napø. o tìchto
otázkách:
Jak pøežít v dobì jedové? Jsme to
co jíme? Nejsme pøekyselení?
Potøebujeme se detoxikovat? Jaký
vliv na nás má reklama? Je na
našem talíøi vše v poøádku? Jaké
jsou nové trendy ve zdravé výživì?
Mají naše dìti ve stravì vše, co
potøebují?
Srdeènì zveme všechny
maminky a další zájemce o zdravý
životní styl. Povídat si s vámi bude
Ing. Jana Douchová.

Sbírka Rolnièkové dny 2013

Jak vychovat pohodové dítì.
Téma je zamìøeno na rozvoj
komunikace, mezilidských vztahù
a vývoj emocí u dìtí od narození po
pøedškolní období.
Dozvíte se, co mùžete udìlat pro
to, aby tento vývoj probíhal
správnì a bez "nehod", které
mohou v tomto vìku narušit
osobnost dítìte, vztahy a interpersonální komunikaci.
Pøednáškovou a diskusní èást
povede Lucie Kalafutová, která se
zabývá sociální pedagogikou
a psychologií. Vede poradnu pro
rodiny s dìtmi a je odborným
poradcem magazínu Psychologie.cz, kde publikuje èlánky
o mateøství a rodièovství.
Vstup volný.

Jarní období k nám pøináší i navzdory vrtochùm poèasí radost a novou chu se dobøe pøipravit na pravidelné pìvecké soutìže a vystoupení. Nejinak tomu je i letošní jaro.
Žáci celé školy již mají za sebou
tøídní a školní kola soutìží a ti nejlepší pokraèují v kolech okresních.
27. bøezna probìhla v Táboøe
v Divadle Oskara Nedbala okresní
pìvecká soutìž „Jihoèeský zvonek", ve které se Magdalena
Rudová (5. roè.) umístila poprvé
v historii naší školy ve „zlatém pásmu" a Alice Nováková (4. roè.) vyzpívala pìkné „støíbrné pásmo".
Obì dìvèata se radovala a s nimi
i ostatní spolužáci a rodinní pøíslušníci. Tím jejich písnì ale neumlknou, protože si je spoleènì s naším
sboreèkem Paprskem ještì nìkolikrát zazpívají a potìší tak další posluchaèe. 7. kvìtna budou dìti zpívat pøi slavnostním pokládání vìn-
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cù na námìstí v Sezimovì Ústí I,
30. kvìtna na „Jarním koncertu"
v jídelnì školy a 5. èervna zazpívají
dùchodcùm v G-centru v Táboøe.
A pak je už èeká jen závìreèná školní akademie, kde letos zøejmì roztanèí celou tìlocviènu!
Mgr. Jana Pìtivlasová

02/2013

Novinky ze Sezimova Ústí
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Družinový karneval na 2. ZŠ

Projekt Voda na „Nové škole"
Ke Dni vody probìhl v šestých tøídách naší školy opìt projekt Voda.
Svìtový den vody byl urèen na 22.
bøezen. Spojené národy tento den
navrhly v roce 1992. Dùvodem byla skuteènost, že na svìtì více jak
miliarda lidí trpí nedostatkem pitné
vody, nemá pøístup k vodì.
Šesáci si vytvoøili skupinky po
3 až 4 a vybrali si z následujících témat: Život ve vodì, Voda pro život,
Voda v dopravì, Voda v umìní
a Voda k rekreaci a sportu. Ke každému tématu dostaly dìti otázky
a úkoly a v hodinách informatiky si
hledaly informace na internetu a sestavovaly odpovìdi. Vytvoøily si
èlánky, vybraly obrázky a potom
vytiskly.
V hodinách výtvarné výchovy si
uspoøádaly informace i obrázky na
plakát a doplnily je vlastními malbièkami. Pøi èeském jazyce potom
procvièovaly jazykový projev -

zkoušely si své øeènické umìní
pøed tøídou. Musely mluvit k divákùm, hlasitì, výraznì, zpamìti…
Nìkteré skupinky si doma ještì pøipravily powerpointovou prezentaci
nebo alespoò pár fotografií.
Nakonec jednotlivé skupinky prezentovaly výsledky své zhruba
dvoutýdenní práce.
6. B zaèínala ve ètvrtek 21. bøezna a 6. A se pøedvedla v pátek 22.
bøezna. Obì tøídy se vyznamenaly
zpracováním i projevem. Vidìli
jsme krásnì ztvárnìné plakáty, nìkteré velmi složité a nápadité prezentace a skvìlé øeènické projevy
vìtšiny žákù. Dìti byly odmìnìny
jednièkami a nejlepší plakáty byly
vyvìšeny na stìnì chodby v pøízemí.

Novinky ze Sezimova Ústí

masky, nemìla vùbec lehkou úlohu.
Všechny masky byly krásné. Ale i ti,
kteøí se neumístili na pøedních místech, byli odmìnìni. Škoda jen, že
nemocné dìti o karneval pøišly.
Termín konání karnevalového veselí jsme již jednou posunuli a nedalo
se déle èekat. Vìøíme, že se pøíští
rok ve zdraví sejdeme a poøádnì to
opìt rozjedeme.
I. Markvartová a M. Gausová
vychovatelky ŠD

Pavel Kubec, Zuzana
Krejèová, Hana Hemerková
uèitelé „Nové školy"

Zimo, zimo, táhni pryè
Tuto vìtu si opakujeme snad
všichni už delší dobu. Také dìti
z MŠ Zahrádka se už nemohou doèkat jara. Pøi vycházkách okukují
v zahradách krèící se krokusy a snìženky, ve školce zpívají písnièky
o jaru, z okna vyhlížejí každý paprsek sluníèka. Spoleènì s uèitelkami
vymýšlejí, jak by už koneènì pøivolaly jaro.
Jako každý rok paní uèitelky vyrobily Morenu a vydaly se s dìtmi
na most k øece Lužnici. Øíkadlem
„Zimo, zimo, táhni pryè, nebo na tì
vezmu biè…" se všichni rozlouèili

Únor je mìsíc masopustního veselí a karnevalù. Nejinak tomu bylo
i v naší školní družinì. Karnevalovou promenádou kráèeli piráti,
princezny, kovbojové, èarodìjnice
zkrátka nádherné masky vytvoøené
s velkou nápaditostí. Nejvíce se urèitì tìšili prvòáèci, kteøí karneval
u nás prožívali poprvé. Všichni
jsme si zatanèili pod tyèí, s koštìtem, s balónky a nechybìly ani soutìže. Soutìž „Bum do hrnce" byla
pìknì napínavá! Porota, která vybírala z každé družiny tøi nejlepší

Nové lezecké centrum v Ústí

s paní Zimou, kterou vhodili do øeky, a pozorovali, jak je odnášena
proudem. A stejnì, jako ta opravdová zima, se Morena vzdalovala velmi pomalu, aè jí dìti mohutnì povzbuzovaly a mávaly na rozlouèenou.
Teï už nám, dìtem i dospìlým,
nezbývá než èekat, kdy se zima
vzdá své nadvlády a my se koneènì
ohøejeme jarním sluníèkem.
I. Jirmusová
MŠ Zahrádka

Obèanské sdružení Šutrožrout
pro Vás pøipravuje v bývalém kinì
Oko lezeckou a bouldrovou stìnu
a nekuøáckou kavárnu.
Pro vertikální vyžití pøipravujeme velevymazlenou bouldrovku
s 240 m2 a výškou do 4,5 m a lezeckou stìnu s lanem okolo 200 m2
a výškou 7 m. Na své by si tu mìl
pøijít zaèáteèník i ostøílený shybaø
(nejdelší cesty budou mít 15 m délky na 10 m pøevisu).
A kdo èeká, že k dobrému lezení
patøí dobrá káva, hrdlo svlažující
i mysl otupující tekutiny a nìco malého pod jazyk, tak se u nás nesplete.
Jen to cigárko na baru Vám bude
uvnitø odepøeno a budete muset na
vzduch.
A naše další plány? Organizovat
lezecké kroužky pro dìti, zajišovat kurzy lezení pro zaèáteèníky
pod dohledem zdatného ošetøovatele = horský vùdce UIAGM, postrèit pokroèilé lezce a odhalit jim ne-
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tušené možnosti, nabídnout další
možnost aktivního pohybu.
Co že je to ten bouldering?
Název této disciplíny je odvozen
z anglického slova boulder, což znamená balvan, protože lezení probíhalo na malých skalních blocích. Je
to druh lezení, který se provádí pouze do výšky seskoku, tedy bez jištìní, a bezpeèný seskok nebo ztlumení pøípadného pádu zajišuje mìkká žínìnka pod bouldrem (tzv. bouldrmatka). V souèasnosti se bouldering provozuje také na umìlých
bouldrovacích stìnách. Jde
o „smìs" gymnastických a lezeckých prvkù „okoøenìnou" plným
soustøedìním mysli lezce na daný
pohybový problém …
Tìšíme se, že Vás brzy uvítáme
v novì oživených prostorách kina
Oka.
Jiøí Slabý za Šutrožrout o.s.,
aktuální dìní mùžete sledovat na
www.wallclub.cz

02/2013

Zprávy z kultury
Sluší se podìkovat

Na Šmejdy mohou senioøi zadarmo

První bøeznovou sobotu jste mohli být svìdky velmi významné události. Udìlili jsme historicky první
titul Miss Sezimovo Ústí, kterou se
stala patnáctiletá Kamila Kuèerová.
Ta si zároveò vysloužila titul Miss
sympatie a Miss Táborského deníku. Gratulujeme! Akce byla divácky velmi úspìšná a doufáme, že
jsme založili ve mìstì novou tradici. Sami bychom to však nezvládli.
Podìkování nech tedy pøijme
spoleènost PAVI marketingový
partner FC MAS Táborsko, PAF
Group a Cukrárna u Josefa
a Agentura Tábor akciové spoleènosti Pojišovací makléøství
Bohemia za finanèní pøíspìvek.

Mìstské støedisko kultury a sportu
dìkuje také kadeønickému salonu
Lucie, agentuøe In models,
Sportovnímu a taneènímu studiu
6Dance, kosmetièce a vizážistce
Blance Foøterové, masérovi
Martinu Dvoøákovi, Fitness
Dagmar Kosíkové, firmì Style
Lila, táborské poboèce Svìta zdraví, klubu NYX, Cukráøství
U Veselých, Estetice Tábor za poskytnutí cen pro finalistky
a Táborskému deníku a Rádiu
BLANÍK za mediální podporu.

Besedy se pøesunou
do malého sálu

V loòském roce se do Noci kostelù v Èeské republice zapojilo více
než 1200 kostelù, a ani ten sezimoústecký mezi nimi nechybìl. Také
letos se mùžete tìšit na komentovanou prohlídku kostela Povýšení sv.
Køíže, dozvíte se napøíklad, jak se
používají obøadní nádoby, prohlédnete si varhany a budete se moci podívat i do vìže na kostelní zvony.
Chybìt nebude ani vystoupení pìveckého sboru, tentokrát zazpívá táborské Domino. Kostel bude pro veøejnost otevøen od 19 do 23 hodin,
koncert zaène ve 20.30 hodin.
Noc kostelù letos pøipadne na
24. kvìten. Akce si klade za cíl nabídnout možnost nezávazného pøiblížení se a setkání s køesanstvím,
vzbudit zájem o spoleèenskou a kulturní hodnotu kostelù a také vytvoøit prostor pro setkání.

Slibovali jsme, že novì otevøený
Malý sál ve Spektru bude multifunkèní. Tak svùj slib plníme.
Z loutkového sálu se sem od kvìtna
stìhují všechny besedy a vyprávìní.
Pravidelné poøady jako je Køeslo
pro hosta, Letem svìtem èi Cesty za
poznáním už pokaždé najdete
v Malém sále. A jaké vám z toho plynou výhody? Za prvé už nemusíte
do schodù, dokonce je do nìj bezbariérový pøístup, a pøedevším se
mùžete pøi všech poøadech obèerstvit, protože od 1. kvìtna už bude
fungovat restaurace! Tak vás srdeènì zveme napøíklad v úterý 14. kvìtna od 19 hodin (pozor také zmìna)
na Letem svìtem: Arménie, kam se
vydáme spoleènì s katolickým knìzem Petrem Plášilem. „Rád cestuji
a v záøí 2012 jsem navštívil dvì velice zajímavé a málo navštìvované
zemì s bohatou historií a kulturou.
Jedná se o Arménii a o Náhorní
Karabach, který je sice podle mezinárodního práva souèástí Ázerbajdžánu, ale v roce 1994 vyhlásil
nezávislost. Zvláštì tuto zemi navštívil jen málokdo, protože ministerstva zahranièí všech evropských
zemí, vèetnì Èeské republiky, nedoporuèují do této oblasti z bezpeènostních dùvodù, cestovat," pøedstavuje se krátce Petr Plášil. S sebou si pøinese spoustu zajímavých
obrázkù, tak se máme na co tìšit.
Novinky ze Sezimova Ústí

Sezimovo Ústí se opìt
pøipojí k celorepublikové
Noci kostelù

Den dìtí oslavíme
s bublinkami, ètyøkolkou
i skákacím hradem
Trampolína a skákací hrad zdarma, jízda na ètyøkolce, loutková pohádka, bublinková show, soutìže
a za nì odmìny - to vše na vás èeká
na oslavì Dne dìtí s Mìxusem.
Slavit budeme jak jinak než 1. èervna, a to v parku pøed Spektrem.
V pøípadì extrémì špatného poèasí
se akce pøesouvá do Spektra.
Zaèínáme ve 14 hodin a hrát si budeme až do pìti odpoledne. Možná
i trochu pøetáhneme, tak doufejme,
že nám k tomu bude svítit sluníèko.

Manipulace, nátlak, ponižování,
agrese. Skryté kamery zachytily
drsné pozadí pøedvádìcích akcí pro
seniory. Co se dìje na populárních
zájezdech s obìdem zdarma?
Praktiky, ze kterých mrazí.
Praktiky, které jste možná nìkteøí
z vás zažili na vlastní kùži. Autorky
filmu Šmejdi rok v pøevleku navštìvovaly akce, kde se dùchodcùm vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických zábìrù z pøedvádìcích akcí
a výpovìdí poškozených seniorù
pøináší tento dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníkù. Film tak poprvé komplexnì mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. Pro seniory nad
65 let nabízíme jeho zhlédnutí zdarma. Hrajeme jej v kinì Spektrum
v pátek 3. kvìtna od 17.30.
Kromì toho bychom vás ještì rádi upozornili na jednu filmovou lahùdku Flamenco Hoy de Carlos
Saura. Snímek nabízí nevšední pohled na souèasné flamenco úchvatný tanec, hudba nabitá energií a zpìv, pøi kterém se tají dech.
Diváci proniknou do svìta souèas-

ného flamenca díky dvaceti nejtalentovanìjším španìlským umìlcùm nové generace v hudební
režii známého pianisty Chano
Domíngueze a choreografii
Rafaela Estéveze a Naniho Pañose.
Zaøadili jsme jej na nedìli 12. kvìtna od 20 hodin.

Promítání v letním kinì
zahájí Donšajni
Loni v létì jste v ulicích táborského Starého mìsta mohli potkat
Jiøího Menzela, herce Jana Hartla,
Martina Hubu èi snad samotnou
Popelku Libušku Šafránkovou.
Nebo jste se dokonce sami stali na
pár dní komparsisty a v novém èeském filmu s pracovním názvem
Suknièkáøi, který se tady natáèel,
jste si zahráli. Není tedy divu, že
jsme se rozhodli zahájit filmovou
sezonu v letním kinì Sezimovo Ústí právì tímto snímkem. Ještì je tøeba pøipomenout, že i v letním kinì
už hrajeme digitálnì a s nejlepší
zvukovou technologií v celém kraji.
Donšajni to rozbalí v sobotu
1. èervna. A pro jistotu ještì deky
s sebou.

Na Portì se pøedvedou
i sezimácké „missky"
Už v minulých Novinkách jsme
vás informovali o tom, že Porta zatím v Sezimovì Ústí zùstává. V tuto
chvíli už mùžu slíbit, že se svým poøadem plným písnièek a vyprávìní
ze soudních síní pøijede zpívající
právník Ivo Jahelka, jako host vystoupí také Vojta Kiïák Tomáško,
country tance zatanèí táborská skupina Ètverylka a s krátkým pøedstavením vystoupí i nìkteré finalistky
Miss Sezimovo Ústí. Na místì budou také stánky s trampskou tématikou. Vstupenky za 80 Kè zakou-
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píte na místì, a pozor, budou slosovatelné! Rezervace nejsou tøeba,
v letním kinì je místa dost. Takže
nezapomeòte v sobotu 11. kvìtna
ve 14 hodin startuje soutìžní pøehlídka kapel i jednotlivcù v žánru
country, folk, blue grass a trampská
píseò. Generálním partnerem jihoèeského kola Porty je spoleènost
DBD CONTROL SYSTEMS, dalšími sponzory jsou firma Some,
www.dalekohledy.com a UPLAN
s.r.o., mediálním partnerem je
Rádio Blaník.
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Podzim pøinese
Hrdého Budžese

Veèer u Benešových: Vzpomínky a písnì
Manželský pár Benešových
vstoupil do našich dìjin, politik
a státník Edvard svými èiny a paní
Hana svou noblesou a vkusem.
Pojïme si pøipomenout šarm prvorepublikového salonu i pùvab francouzského šansonu, které k vile
nad Lužnicí neodmyslitelnì patøí.
Vzpomínky na manžele Benešovi
zazní od povolaných: Karla Èapka,
Jaroslava Seiferta, Charelse de
Gaulle a mnohých dalších.
Pøedstaveno bude i vzácné album
fotografií z návštìvy Karla Èapka a Olgy Scheinpflugové.

Prùvodního slova se ujme kulturní
historik Husitského muzea
v Táboøe Richard Vlasák. O hudební doprovod se postará duo Jaroslav
Bárta a Petra Kratochvílová. Akce,
kterou poøádá Mìxus ve spolupráci
s husitským muzeem, se koná v pondìlí 27. kvìtna od 17.30 hodin
v Památníku Dr. Edvarda Beneše.
V pøípadì pøíznivého poèasí se pøesune pøed památník. Následující
den mùžete uctít památku prezidenta Edvarda Beneše na pietním
aktu.

Konec prázdnin oslavíme s Trabandem
Texty, pøi kterých bìhá mráz po
zádech, podmanivé melodie, rytmus nutící do tance a nedefinovatelný žánr. Sami èlenové kapely jej
pojmenovali dechno - tedy smíšeninu dechové hudby a techna.
Zasvìcení už vìdí, že øeè je o skupinì Traband. Do Sezimova Ústí se tato fenomenální formace chystá na
konci prázdnin, a to ve složení
Jarda Svoboda, Jana Modráèková

a Vašek Pohl. Pøedloni zaplnili Žižkovo námìstí pøi Táborských setkáních, letos se pokusí o to samé
v letním kinì. Pøedprodej vstupenek už zaèal a mùžete si je zakoupit
v budovì Spektrum v kanceláøi
v prvním patøe za 190 korun.
Koncert se koná v pátek 30. srpna
od 19 hodin v Letním kinì
Sezimovo Ústí.

Od 1. do 5. èervence: Divadelní pøímìstský tábor
Na prázdniny jsme si pro vás pøichystali úplnou novinku. Dìti od
10 do 15 let mohou strávit jeden týden s divadelním profíkem, který je
nauèí základùm herectví.
Postaráno o nì bude se vším všudy.
Divadelní pøímìstský tábor nabízí
program na pìt dní od 9 do 16 hodin.
Povede jej Mgr. MgA. František
Oplatek, absolvent Katedry výchovné dramatiky na DAMU, pedagog dramatické výchovy, vedoucí
dìtských a støedoškolských divadelních souborù a lektor celostátních dílen dramatické výchovy, divadla, pøednesu a tvùrèího psaní.
Dìti se v prùbìhu týdne seznámí se
základy herectví (hlasová i pohybová výchova, vstup do role a jednání v roli, práce s divadelním textem, herecké techniky, improvizace, pantomima, herecká akce v prostoru, práce s kostýmem a rekvizitou). Seznámí se s tradièními i moderními formami divadla, jeho zákonitostmi a samy si vyzkouší práci
na divadelní inscenaci. Vše bude
Novinky ze Sezimova Ústí

probíhat formou tvoøivých dramatických her a dalších aktivit v pøátelské, pohodové a tvùrèí atmosféøe.
„Závìreèným výstupem pak mùže
být pøedstavení jako nahlédnutí do
týdenní práce a jednoduchá divadelní inscenace. Vše ale závisí na
chuti a odvaze dìtí. Divadelní tábor
tedy mùže pøedstavovat nejen zajímavé zpestøení prázdnin, ale také
poznání vlastních schopností a nasmìrování k dalšímu zájmu o herectví a divadlo," zve do Spektra na
první prázdninový týden lektor
František Oplatek. Pro dìti je zajištìn obìd a dopolední a odpolední
svaèina. Jídla jsou v cenì kurzu, která èiní 1700 Kè. Kapacita pøímìstského tábora je maximálnì 12 dìtí.
Místa si mùžete rezervovat buï telefonicky na èísle 381 276 707, mailem na adrese mexus@sezimovousti.cz nebo osobnì v budovì
Spektrum v prvním patøe v kanceláøi pøedprodeje nejpozdìji do
25. èervna 2013.

Tøi fenomenální divadla jsme zaøadili do sezony Podzim 2013.
Tìšit se mùžete na Báru Hrzánovou,
Ninu Divíškovou, Dášu Bláhovou
i na Zedníèka s Paulovou. S rezervacemi permanentek proto neotálejte a zajistìte si tak svá stálá místa
na všech pøedstaveních.
V øíjnu pøijedou hereèky
z Intimního divadla Dáši Bláhové
a zahrají tu australskou komedii od
Almy de Groen Mrchy aneb Øekni
mi pravdu o své lásce. Na listopad se nám podaøilo sehnat hru
Ireny Douskové s názvem „Hrdý
Budžes", která už deset let plní sály
všech divadel i kulturních domù.
A pøed svátky, tedy v prosinci, jsme
si pro vás pøichystali ovìøenou dvo-

jici Jana Paulová - Pavel Zedníèek
v komedii pro odvážné diváky a ještì odvážnìjší herce s názvem Bez
pøedsudkù. Mohlo by vás zajímat,
že tuto hru pøeložila z italského originálu naše oblíbená porotkynì ze
Sezimáckého buchtování a štrùdlování Karina Havlù.
Permanentky v hodnotì 870 Kè
si mùžete zamluvit už nyní, od èervna pak budou v prodeji. Zamluvené
permanentky si vyzvednìte nejpozdìji do 20. záøí. Prosíme i naše
stálé a vìrné diváky, aby si vèas zarezervovali alespoò telefonem svá
místa. Dìkujeme a tìšíme se na vás
v divadelní sezonì Podzim 2013.

Úterý 8. øíjna od 19 hodin sál Spektrum

ALMA DE GROEN: MRCHY
„Vaøila myšièka kašièku tomu dala, tomu dala, až se z myšky mrcha stala." To
jeden z bonmotù hry, ve které se zpovídají ètyøi hrdinky z lásky k jednomu muži.
Ètyøi ženy se sejdou v horské chatì pøi tryznì nad zesnulým mužem jedné z nich.
Bìhem pøedstavení se postupnì rozplétají dosud neviditelné nitky vztahù všech
ètyø žen k onomu muži. Je to drsný rituální tanec kolem ikony, která se však ukáže dosti záludnou. Ètyøi ženy obletovaly jednoho muže, každá jinak a z jiných
dùvodù, ale žádná ho vlastnì poøádnì neznala. On sice nakonec umírá, ale není
poražen. Naopak stále zasahuje do životù tìch, které zùstaly ...
Hrají: Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková, Lenka Skopalová

Režie: Irena Žantovská
Vstupné: 290,- Kè
..........................................................
Støeda 13. listopadu od 19 hodin sál Spektrum

IRENA DOUSKOVÁ: HRDÝ BUDŽES
Legendární pøedstavení s Bárou Hrzánovou v hlavní roli Inscenace je exkursí
do naší nedávné historie a pøibližuje tragikomiku prvních rokù husákovské normalizace v podání zvídavé žákynì druhé tøídy ZDŠ v Nièínì, Helenky
Souèkové. Výbornì napsaný text a mimoøádná herecká kreace Barbory
Hrzánové jsou garantem dobré nálady i podnìtem k zamyšlení. Pøijïte se zasmát, zastydìt a zavzpomínat.

Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlèková, Libor Jeník
Režie: Jiøí Schmiedt
Vstupné: 350,- Kè
..........................................................
Úterý 10. prosince od 19 hodin sál Spektrum

DIEGO RUIZ, FIONA BETTANINI & NICOLA PISTOIA,
PINO AMMENDOLA: BEZ PØEDSUDKÙ
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovanì
pøespat Diego s Fionou, dva letití pøátelé. Spoleèná noc jim nabídne možnost
otevøenì si popovídat o vìcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužù
a muži žen. Bez pøedsudkù je tedy výteènou komedií pøednì o kamarádství, o tajemstvích, o zvìdavosti a hlavnì - o nás, jejích divácích. Stáváme se svìdky vtipného, vybroušeného, velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje
obou postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem Zedníèkem, aby k nìmu nepøidali øadu nezapomenutelných gagù.

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníèek, Režie: Roman Štolpa
Pøeklad: Karina I. Havlù
Vstupné: 290 Kè
Kateøina Nimrichtrová
Mìxus
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Loni Sklep, letos Komediograf:
Matonoha, Liška, Polášek ...
Po loòském úspìchu Mlýnù divadla Sklep jsme se letos rozhodli pozvat do letního kina Komediograf.
Originální kabaret aneb nekoneèný
coctail písnièek, scének jak k zasmání, tak i k pouèení. Slavné divadelní pøedstavení inspirované francouzskými a nìmeckými mistry èerného humoru i grotesky využívá
otevøené kabaretní formy, která jedineèným zpùsobem spojuje v jeden celek písnì, dramatické, básnické, literární a taneèní výstupy.
Tìšit se mùžete na Poláška, Lišku,
Matonohu a další. Tuto akci opìt poøádáme ve spolupráci se sdružením

Fest 2004 a zapojujeme se tím stejnì jako v loòském roce do festivalu
Léto nad Lužnicí. A co vám ještì
v rámci festivalu nabídneme?
Druhý roèník spanilé cyklojízdy
Lužnická Šlapka, vernisáž výstavy
k výroèí Elinky, nebo velký koncert
bechyòské Keramièky. Sledujte pozornì èervnový Zpravodaj a další
propagaèní materiály. Komediograf to na letòáku rozjede v pátek 21. èervna a platí stejný scénáø
jako loni. V pøípadì špatného poèasí se akce stìhuje do Spektra, a tam
se vejde jen 297 divákù. Tak si vèas
rezervujte lupeny!

Seniorská škola
Nikdy prý není pozdì zaèít. A právì o to se pokusilo devìt úèastníkù
kurzu základù práce na PC.
Aktivita kurzu vyšla z popudu
Mìxusu a jeho Klubovny III. vìku
a hlavnì ve spolupráci se ZŠ 9. kvìtna, kde v jejích prostorách a pod vedením uèitele informatiky této školy pana Milana Chovance se celá akce zdaøila.
Ono je to tak, nìkdo poèítaè, notebook èi tablet nemìl, teï ho dostal,
co s ním? Nìkomu prostì zbyl po ži-

votním druhovi a opìt jak na nìj?
A tak se stalo, že po nìkolika hodinách výuky umíme všichni poèítaè
nejen pustit, vyhledávat na nìm to,
co nás zajímá, ale máme i vlastní
"mejlové adresy" èili komunikujeme se svìtem. A dík, ale i obdiv patøí našemu uèiteli panu Chovancovi
za trpìlivost, za zøetelné vysvìtlení
všeho toho, co s poèítaèem souvisí.
A tak se na tu naši "partu" podívejte
na obrázku.
za úèastníky kurzu Anna Sluneèková

Lužnická šlapka
pokraèuje druhým roèníkem
Nedìlní ráno, slunce prosvítá korunami stromù, rosa pomalu usychá a pøed sezimoústeckou radnicí
se postupnì sjíždìjí cyklisté. Hrají
jim k tomu Kocouøi, u stánku voní
káva i klobása a všichni se chystají
na start historicky první spanilé
jízdy, která spojí tøi mìsta táborské
aglomerace. Odbíjí pùl desátá a peloton se pomalu dává do pohybu,
v jeho èele je vidìt starostu
Sezimova Ústí Martina Doležala,
starostu Tábora Jiøího Fišera a starostu Plané nad Lužnicí Jiøího
Šimánka. Na cestu se vypravuje
pøes 130 cyklistù. Tolik se vás vyda-

lo s námi na náš první roèník. Letos
èekáme a doufáme, že vás pøijde
víc. Také doufáme, že vám nebude
vadit drobné prodloužení trasy.
Rádi bychom totiž, aby start i cíl
byl v Sezimovì Ústí. Tentokrát bychom startovali z Husova námìstí
v Sezimovì Ústí I, a to se vší parádou - s muzikou, se stánky a s dalším doprovodným programem.
Termín tentokrát vychází na nedìli
23. èervna a akce je opìt zaøazena
do festivalu trojmìstí Léto nad
Lužnicí. Prezentace od 9 hodin,
start v 10 hodin.

ZMÌNA TRASY. Jako tradiènì vyjde v pøedveèer Dne vítìzství (7. kvìtna)
lampionový prùvod z námìstí T. Bati smìrem k letnímu kinu, kde jakmile se
setmí,vypukne velkolepý ohòostroj. Start i cíl je stejný, jen trasa prùvodu bude
jiná. Povede po Dukelské, Táboritù a Rudé armády a poté se napojí na Okružní
ulici, po které dojde až do letního kina. Pokud se k nám nepøipojíte, mùžete prùvod sledovat alespoò z oken svých domù. Lampionový prùvod vyjde z námìstí
ve 20.30 hodin.
Novinky ze Sezimova Ústí

PRVNÍ VLAŠTOVKA. Do námi vyhlášené soutìže o nejkrásnìjší jarní výzdobu se bohužel pøihlásila jediná úèastnice - Martina Rathouská. Fotografie svojí
krásné dekorace nám poslala tìsnì pøed ukonèením a stala se tak vítìzkou, která si odnesla dvì vstupenky na divadelní pøedstavení Tao sexu aneb Jak udržovat ženu v blahu, vstupenku do fitness a poukaz na masáž. Gratulujeme a doufáme, že tím motivujeme další šikovné dámy (i pány) k úèasti v pøíštím roce.

JARO VELIKONOCE. Tradièní jarní výstava sezimoústeckých zahrádkáøek
se letos pøesunula do Malého sálu. Koneènì jsme mohli poskytnout dùstojné prostøedí a dostatek svìtla pro nádherné dekorace a ozdoby, které vzešly z jejich neobyèejnì šikovných rukou. Touto cestou bychom èlenkám komise žen Èeského
zahrádkáøského svazu Sezimovo Ústí II ještì jednou rádi podìkovali za pøekrásný estetický zážitek a tìšíme se na další spolupráci. Další fotografie z výstavy najdete na www.kulturamexus.cz
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