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Slovo starosty
Poèasí si letos na jaøe s námi
zahrává. Mùžeme ale ještì mluvit o
jaøe? Chladné deštivé dny završené
povodnìmi a poté rychlý skok do
tropických letních dnù. Pøíèiny každý
hledá nìkde jinde, ale budeme si
zøejmì muset zvyknout na to, že ani v
pøírodì už není vše tak, jak jsme
zvyklí a zmìnám se pøizpùsobit.
I letošní první (a snad i poslední)
povodeò se chovala docela jinak, než
v pøedchozích letech a schválené
povodòové plány øady mìst vùbec
neodpovídaly realitì. V Sezimovì
Ústí nenapáchala nejvìtší škody øeka
Lužnice, která zdaleka nedosahovala
svých maxim z r. 2002, ale v dravou
øeku se naopak promìnil Kozský
potok, který v nedìli 2. èervna
kulminoval ještì výše než v roce
2002. O jeho síle asi nejvíce ví
zahrádkáøi z osady Ozvìna èi
vlastníci nemovitostí podél toku
potoka.
Bìhem povodní prùbìžnì zasedala
povodòová komise mìsta, stavy tokù
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Bude vila manželù Benešových
otevøena pro veøejnost?

a potøeby obèanù monitorovala
mìstská policie, na likvidaci
následkù povodnì, odstraòování
škod èi vyklízení suterénu budovy
mìstského úøadu se s velkým
nasazením podíleli èlenové naší
jednotky sboru dobrovolných hasièù
a zamìstnanci Správy mìsta. I díky
všem výše jmenovaným a pravidelnému informaènímu servisu
(mìstský rozhlas, web, infokanál)
nedošlo pøi povodních v našem mìstì
k žádné újmì na zdraví ani výrazným
škodám na majetku. Na první pohled
tak jediným mementem èervnových
povodní zùstávají znièené lávky na
Ozvìnì (tzv. èervená) a u Kozího
hrádku.
K blížícím se prázdninám a období
letních dovolených si tak lze pøát
hlavnì pøíjemné poèasí bez extrémù,
zdraví, klid, pohodu a hodnì
odpoèinku.

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

Možná jste již zaznamenali, že
jsem na konci kvìtna t.r. obdržel
z Úøadu vlády (Oddìlení styku
s veøejností) e-mail se strohou
žádostí o úpravu informace
o konání Dnù otevøených dveøí ve
vile Hany a Edvarda Benešových
na webových stránkách našeho
mìsta tak, že v roce 2013 bude vila
pro veøejnost otevøena pouze ve
dnech 26. - 28. 10. vždy od 10 do
16 hodin. Týden pøed pietním
aktem k výroèí narození Dr. E.
Beneše, bez udání dùvodu, bez
informace, zda se jedná o opatøení
doèasné èi trvalé. Hodnì zvláštní.
Zpráva pochopitelnì vyvolala
negativní reakci nejen vedení
našeho mìsta, jeho obèanù
a návštìvníkù, ale i celé øady
spolkù a organizací.
Asi sluší pøipomenout, že v roce
2009 byla dokonèena rozsáhlá
(a nákladná) rekonstrukce vily
a jejích interiérù tak, aby mohla
sloužit nejen pro úèely Úøadu vlády
ÈR, ale aby se zejména stala
i veøejnosti pøístupným místem
pøipomínajícím život a dílo
2. prezidenta Èeskoslovenské
republiky a jeho choti. S úmyslem
alespoò èásteènì naplnit tento
zámìr, byla vila v následujících
letech pro veøejnost otevøena
v období od kvìtna do øíjna vždy
poslední víkend v mìsíci a pak
vždy v den výroèí narození a úmrtí
Dr. E. Beneše a ve dnech státních
svátkù. Postupnì však byly
víkendy zrušeny a zùstaly pouze
výroèní dny a svátky.
Vedení mìsta pokládá souèasné
opatøení Úøadu vlády za necitlivé,
nedùstojné osobnosti dr. E. Beneše
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a jdoucí proti smyslu závìti jeho
manželky Hany. Je také obtížnì
pochopitelné i proto, že 3. záøí
letošního roku si pøipomeneme
65. výroèí úmrtí a 28. kvìtna
pøíštího roku 130. výroèí narození
Dr. E. Beneše.
Vedoucímu Úøadu vlády jsem
proto adresoval žádost o pøehodnocení stanoviska jeho úøadu
a návrh na vzájemnou spolupráci
mezi Úøadem vlády, Husitským
muzeem v Táboøe a mìstem
Sezimovo Ústí za úèelem nalézt
vhodný zpùsob provozování
a financování dnù otevøených
dveøí tak, aby umožnil zpøístupnìní
vily Hany a Edvarda Benešových
pro veøejnost v takovém rozsahu,
jako po otevøení vily v roce 2009.
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

Upozornìní
Upozoròujeme obèany, že
termín splatnosti úhrady místního
poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù byl do 31. 5.
2013. Žádáme poplatníky, kteøí
daòovou povinnost ještì nesplnili,
aby tak uèinili v nejbližším
možném termínu. Pøedejdete tak
navýšení poplatku dle zákona
o místních poplatcích, které mùže
èinit až trojnásobek z dlužné
èástky.
Jana Koubová
referentka místního poplatku
za odvoz odpadu
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Krátce z radnice
=probíhá zateplení budovy
a rekonstrukce sociálního zaøízení
v MŠ Kaplického;
=na projekt Sportovnì-rekreaèní
areál Kozský potok (koupalištì,
høištì) bylo vydáno stavební
povolení, pøipravuje se provádìcí
dokumentace a výbìr zhotovitele;
èeká se na koneèné rozhodnutí
ROP ve vìci dotace;
=probíhá odstraòování následkù
povodní ze zaèátku mìsíce a vyèíslování škod;
=k realizaci je pøipraveno
zateplení budovy MŠ Lipová
(dotace OPŽP);
=nového otevøení se doèkala
restaurace Spektrum;
=v rámci pøíprav rekonstrukce
vodovodního a kanalizaèního øádu
a I. etapy oprav ul. Táborská
probíhá pasportizace dotèených
nemovitostí;
=p ø i p r a v u j e s e k o m p l e x n í
rekonstrukce a rozšíøení ul.
9. kvìtna a pøíprava podání žádosti
do ROP;
=právníkem a vedoucím odboru
správnì-právního MìÚ byla
jmenována od 1. 7. 2013 Mgr. Bc.
Petra Nedvìdová, DiS. z Tábora.

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

Informace o podpoøe
projektu mìsta

Renovace pomníku padlým
v Sezimovì Ústí I
Pískovcový pomník padlým
z I. svìtové války se sochou vojína
na Husovì námìstí byl slavnostnì
odhalen pøed 90 lety, v r. 1923.
Jeho autorem je jeden z nejvýznamnìjších akademických sochaøù první poloviny 20. století Jan
Vítìzslav Dušek. Jeho sochu
Božího bojovníka, kterou pøedtím
pøi své prezidentské návštìvì obdržel od starosty mìsta Tábora
Václava Soumara v roce 1938, si
na zahradì své vily umístil i tehdejší 2. èeskoslovenský prezident
Dr. Edvard Beneš. J. V. Dušek je
autorem mnoha soch, pamìtních
desek a váleèných pomníkù, jako
napø. v Táboøe pøed budovou gymnázia.
Po celou dobu existence byl
pomník pouze bìžnì udržován,
v r. 1945 pak doplnìn o pamìtní
desku padlým II. svìtové války
a po roce 1968 o další jméno padlého za sovìtské okupace. Pomník
s jeho okolím vyžadoval celkovou
odbornou renovaci, spoèívající
v jeho vyèištìní, opravì podezdívky, vyrovnání posunutých obrubníkù a obnovení zašlého písma kamenickou barvou. Dále došlo k náhradì dosavadní nevhodné pietní zele-

nì na záhonu pomníku vhodnìjší
výsadbou, obnovì èásti uschlého
živého plotu u pøístupového chodníku a náhradì nedùstojné opory
pro pokládání vìncù mobilními stojany.
Bc. Petr Klíma
oddìlení životního prostøedí

Porovnávací pohled s posunutými obrubníky
a nevhodnou keøovou zelení

Takto vznikají èerné skládky

Jihoèeským krajem

Pohled na zašlé písmo se jmény padlých vojákù
s nánosy mechu a neèistot pøed a po renovaci

Úøední hodiny
Mìstského úøadu

Jihoèeský kraj v rámci programu
Rekonstrukce stávajících sportoviš finanènì podpoøil realizaci projektu „Sociální zázemí sportoviš
ZŠ 9. kvìtna Sezimovo Ústí“.
Cílem projektu, který byl již
dokonèen, bylo zajistit nezbytné
sociálnì-provozní zázemí tìlocvièny a venkovního sportovištì rekonstrukcí pùvodního sociálního zázemí, které již neodpovídalo platným
pøedpisùm, zejména hygienickým
a bezpeènostním. Jihoèeský kraj
projekt podpoøil èástkou 200 000,Kè.
Bc. Petr Klíma
oddìlení ŽP
Novinky ze Sezimova Ústí

Sezimovo Ústí
Pondìlí
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

V pondìlí dopoledne 22.4.2013
provedli zamìstnanci Správy
mìsta Sezimovo Ústí likvidaci
èerných skládek v celém mìstì. Již
odpoledne uklidil nìkterý z chataøù pøebyteèné sádrokartony
k popelnici u Kozského potoka,
pøestože byl otevøený sbìrný dvùr
v Prùmyslové ulici. Na takto
vznikající èerné skládky vynaklá-

dáme nemalé finanèní prostøedky,
které bychom mohli využít na jiné
èinnosti ve prospìch našeho mìsta.
Nemìli bychom se nad tím
zamyslet a pomoci pøi odhalování
tìchto „také obèanù“ ? Dìkujeme
pøedem za spolupráci.
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Úterý
13:00 - 15:00
Støeda
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
Ètvrtek
13:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:30

Jaroslav Kupsa
øeditel SM
03/2013

Rekonstrukce a modernizace teplárny
Spoleènost C-Energy Bohemia
s.r.o., provozovatel teplárny
dodávající teplo do systému CZT
v Sezimovì Ústí, pokroèila v pøípravì celkové rekonstrukce
stávajícího zdroje. Ten souèasný
využívá k výrobì tepla a elektøiny
zejména hnìdé uhlí. Pøipravovaný
projekt Ekologizace a obnovy
poèítá i nadále s využitím hnìdého
uhlí, ovšem díky novým
technologiím umožní pøípadnì
nahradit uhlí plynem nebo ve vìtší
míøe spalovat biopaliva. Souèasné
parní kotle jsou na konci své
životnosti, jejich technologie je
založena na technickém provedení
z 60. let minulého století, poslední
kompletní rekonstrukce probìhla
na poèátku 80. let. Projekt poèítá
s rekonstrukcí dvou uhelných kotlù,
které budou kompletnì pøestavìny
na moderní technologii fluidního
spalování, èímž bude podstatným
zpùsobem zvýšena jejich úèinnost.
Pro snížení emisí SO2 bude
nainstalována jednotka odsíøení,
díky níž bude teplárna s výrazným
pøedstihem schopna plnit budoucí
pøísné ekologické limity, které jsou
pro ni (dle souèasné legislativy)
závazné až od roku 2022. Vedle
rekonstrukce uhelných kotlù bude
teplárna v budoucnu vybavena také
moderní technologií plynových
motorù. Teplárna tedy rozšiøuje

svoji palivovou základnu i o zemní
plyn a provozovatel se tak
pøipravuje na možnost optimalizace výroby elektøiny a tepla
s ohledem na dostupnost a ceny
primárních paliv nebo na další
ekologické pøedpisy. Použití
technologie plynových motorù
navíc umožní rychleji a pøesnìji
reagovat na požadavky regulace
elektøiny v sítích elektrizaèní
soustavy a pøispívat k vyrovnávání
bilance výroby a spotøeby
elektrické energie. Spoleènost
C-Energy Bohemia s.r.o. se stane
první teplárenskou spoleèností
v ÈR, která použije plynové
motory o jednotkovém elektrickém
výkonu cca 10 MW pro
kombinovanou výrobu elektøiny
a tepla, kdy pøi výrobì elektøiny
bude zároveò produkována i pára
o tlaku 12 barù, kterou teplárna
dodává svým prùmyslovým
zákazníkùm, firmám v areálu
prùmyslové zóny – Silon, Madeta
a Kostelecké uzeniny, které páru
využívají pro své technologické
procesy.
Projekt získal již všechna povolení
potøebná pro zahájení výstavby
a v souèasné dobì probíhá výbìr
generálního dodavatele stavby.
Jedná se o nároèný projekt, který
bude realizován po etapách za
plného provozu, protože nelze

odpojit odbìratele tepla, kteøí páru
potøebují pro výrobu nebo vytápìní.
Celková rekonstrukce by mìla být
ukonèena v srpnu roku 2015
a investièní náklady vèetnì dalších
souvisejících staveb pøesáhnou
èástku 1,2 mld. Kè. Projekt
rekonstrukce teplárny byl pøipraven s cílem zajistit dlouhodobì
stabilní podmínky pro výrobu
energií s využitím nejmodernìjších
technologií, tzn. vyrábìt energie
s vysokou úèinností, spolehlivostí
dodávky a flexibilitou a s vysokou
odolností vùèi vnìjším vlivùm.
V této souvislosti je nutné zmínit
zejména nejistoty v oblasti
dostupnosti a cen primárního
paliva a také tìžko pøedpovìditelné
regulaèní opatøení státu a EU,
zejména v oblasti emisí CO2.
Teplárna bude moci po celkové
rekonstrukci i nadále dodávat
zákazníkùm tepelnou energii za
d o s t u p n é c e n y. Z a j i š t ì n í
dlouhodobé stability ceny tepla
považujeme za prvoøadý úkol,
protože umožní rozvoj souèasných
odbìratelù, pøípadnì pøíchod
nových spoleèností do prùmyslové
zóny, které tak využijí pøíznivou
situaci v zabezpeèení energií pro
své podnikání a zvýší zamìstnanost v místì. Pøíkladem mùže být
nedávné rozhodnutí Madety
pøemístit nìkteré své výrobní

procesy do Plané anebo další
rozvojové plány spoleèností
Kovosvit a Silon. Samotný projekt
modernizace teplárny dává
místním firmám a podnikatelùm
možnost podílet se na realizaci
prací v rámci celkové rekonstrukce
a tím také pøispívá k rozvoji
podnikání a zamìstnanosti v této
lokalitì. V letošním roce teplárna
dodává teplo pro úèely zásobování
obyvatelstva za prùmìrnou roèní
cenu 353 Kè/GJ bez DPH a s touto
cenou se teplárna stále øadí ke
zdrojùm s nejnižší cenou
výtopenského tepla z primárního
rozvodu v jihoèeském regionu.
Tuto pozici si hodláme udržet i po
rekonstrukci zdroje. Koneèná cena
tepla je však dále zatížená
distribuèními poplatky a daní.
Distribuèní poplatky v Sezimovì
Ústí sice dlouhodobì pøesahovaly
240 Kè/GJ bez DPH a byly tak
o cca 50% vyšší než celostátní
prùmìr, v letošním roce ale došlo
k jejich poklesu a pøi dobré
spolupráci mìsta, distributora tepla
a teplárny lze jistì dosáhnout jejich
dalšího snížení a tím i k zlevnìní
ceny tepla pro koncové uživatele
v Sezimovì Ústí.
Ing. Libor Doležal
generální øeditel

Basketball nebo streetball?
V loòském roce zaèal v Sezimovì
Ústí fungovat pod vedením pana
trenéra Jaroslava Novotného malý
basketbalový klub pro dìti od 10 do
15 let. Na zaèátku se nás sešlo
5 hráèù, což nebyl ideální poèet pro
basketball. Trenér navrhl vyzkoušet streetball, což je vlastnì
mìstská forma basketu, která se
hraje po celém svìtì jak venku na
høíšti, tak v tìlocviènì a to na jedné
polovinì høištì. Oba týmy útoèí
pouze na jeden koš. Poèet hráèù
v týmu se mùže pohybovat od
jednoho do pìti podle dohody obou
týmù.
V kvìtnu 2012 jsme si tuto hru
poprvé naostro zahráli na turnaji
v Týnì nad Vltavou, kde místní
klub poøádal vltavotýnský
streetball. Skonèili jsme na dobrém
4. místì ve své kategorii. Touto
Novinky ze Sezimova Ústí

cestou se nám podaøilo navázat
spolupráci a dostat se zpátky
k basketu. V únoru 2013 pøijela na
pøátelské utkání týnská basketbalová pøípravka. Na domácím
høišti jsme je dokázali porazit
s výsledkem 63 : 55. V kvìtnu 2013
probìhlo další klání a to na pùdì
soupeøe. Protože nás bohužel bylo
pouze sedm hráèù, nemohli jsme
støídat tolik jako soupeøi a podle
toho i pøes plné nasazení našeho
týmu dopadl výsledek 38 : 28 pro
domácí.
Trénujeme každou nedìli od 10
hod. v tìlocviènì 2. ZŠ v Sezimovì
Ústí a od kvìtna za dobrého poèasí
i každý ètvrtek od 17 hod. na asfaltovém høišti mezi ulicemi Dukelská a Svépomoc. Rádi uvítáme
další zájemce o tuto dynamickou
a stále populárnìjší hru.

Tímto èlánkem hlavnì dìkujeme
panu trenérovi, který se nám vìnuje
ve svém volném èase, uèí nás
té pravé basketbalové taktice
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a dokáže nás vybièovat k lepším
výkonùm.
Tým baskeákù Sezimova Ústí
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KOVOSVIT MAS je jednou z mála firem,
která pøijímá zamìstnance

Stalo se již tradicí, že se
KOVOSVIT svým poètem
zamìstnancù øadí mezi
nejvýznamnìjší zamìstnavatele
v Jihoèeském regionu. V souèasné
dobì jsme také jednou z mála firem
v Èeské republice, která pøijímá
zamìstnance.
Pøes krizové roky 2007 a 2008,
kdy jsme museli naše poèty
redukovat témìø o 200 zamìstnancù, se již nástupem roku 2011
zaèala situace radikálnì mìnit.
Zvyšující se prosperita spoleènosti
s sebou pøinesla požadavek nejen
na více zamìstnancù, ale i na nové
profese. Od roku 2011 jsme zaèali
systémovì nabírat zamìstnance
a v souèasné dobì jsme témìø
zpátky na pùvodních èíslech z roku
2008. Nabrali jsme zpìt cca 150
zamìstnancù a dále poptáváme
pracovní pozice pøedevším do
výroby a montáže. Dnes má
KOVOSVIT pøes 700 zamìstnancù
a oblasti personální práce
vìnujeme velkou pozornost
a systémovì ji posilujeme. Svým
stávajícím a novým zamìstnancùm
nabízíme a poskytujeme
vzdìlávání v oboru. Za tímto
úèelem využíváme fondy EU, kdy
za rok 2012 jsme vyèerpali
schválené dotace ve výši pøes jeden
milión korun a letos v tom
plánujeme pokraèovat. Motivací
pro naše zamìstnance bude také
projekt „personální mapa“, kdy je
vytvoøena struktura zamìstnancù,
u kterých je potenciál dalšího rùstu
s cílem nastartování jejich
osobního rozvoje. Naším zájmem
je vybudování takových personálních programù, které mají v sobì
prvky osobní zainteresovanosti
a odpovìdnosti za svoje výkony
a pøístupy k práci, vèetnì
sounáležitosti s firmou. Tím
Novinky ze Sezimova Ústí

chceme navázat na stále platná
pravidla a pøístupy personální
práce Tomáše Bati, zakladatele naší
spoleènosti.
Vedle tìchto projektù je možné
absolvovat ve spoleènosti
KOVOSVIT MAS odbornou
stáž a to jak pro absolventy, tak
i stávající studenty nebo lidi bez
zamìstnání. Jedná se o projekty
Stáže ve firmách vzdìlání praxí
a Stáže pro mladé zájemce
o zamìstnání. Absolvováním této
odborné stáže získá èlovìk nové
zkušenosti a znalosti v daném
oboru, osvojí si pracovní návyky
a pozná firemní kulturu spoleènosti.
Naopak spoleènost KOVOSVIT
získá možnost zauèit si nového
potenciálního zamìstnance.
Nadále plánujeme pokraèovat

v prohlubování spolupráce se
støedními a vysokými školami.
Jedná se napøíklad o Èeské vysoké
uèení technické Praha, Vysoké
uèení technické Brno, Západoèeská univerzita Plzeò a Technická
univerzita Liberec. Ze støedních
škol je to pak Vyšší odborná škola,
Støední škola, Centrum odborné
pøípravy Sezimovo Ústí, která
døíve byla uèòovskou školou pro
výchovu Baových mladých mužù,
kteøí pak do firmy chodili na praxi
a po ukonèení studia v Baovì
firmì v Sezimovì Ústí pracovali.
Konkrétnì pak s nimi pracujeme na
výzkumných projektech, které
napøíklad probíhají v oblasti
mìøení tuhosti, modální analýzy,
teplotní deformace, analýzy rizik
a vývoje uzlù. Více o nabídkách
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zamìstnání na www.kovosvit.cz
nebo tel. èísle 381 632 302

Ing. Gabriela Jeøábková
personální manažerka
KOVOSVIT MAS, a.s.
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Kronika pøedstavuje:
Václav a Helena KOFROÒOVI
Poøád mi leželo v hlavì, že kronice našeho mìsta chybí zápis o vzniku èásti mìsta, kde se øíká "Na
Koreji". Našla jsem èlovìka víc než
fundovaného, který tuto èást stavìl,
a který zde dlouhou dobu žije.
Navštívila jsem proto v povánoèním èase manžele Václava
a Helenu Kofroòovi a nyní pøedkládám ètenáøùm výsledek tohoto
pamìtnického vyprávìní.
Samozøejmì, že jsem zaèala jako
vždy otázkou, co vy a váš vztah
k Sezimovu Ústí? Pan Kofroò je
rodák z malé vesnièky poblíž
Milevska. Do Sezimova Ústí se
dostal v roce 1951. To mìl za sebou
studium na stavební prùmyslovce
a mìl i po základní vojenské službì.
Zajímal ho baovský zpùsob práce
a proto nastoupil na Prùmstav
Plzeò, závod Tábor se sídlem
v Sezimovì Ústí. Tak se firma tehdy jmenovala. To již na námìstí,
nynìjším Tomáše Bati, stála administrativní budova, která zde
v letech 1948-49 byla postavena.
Pan Kofroò dostal pùl roku, aby se
seznámil s podnikem a potom
nastoupil na post stavbyvedoucího.
Stavìlo se tehdy v Lipové ulici.
Novì vzniklý podnik Silon potøeboval byty pro své zamìstnance.
V roce 1952 se mladý Václav oženil s dívkou Helenkou. Bylo tøeba
nìkde bydlet. Nejprve bydleli
u maminky, pak to byl pronájem
a v roce 1954 dostali v nové èásti
mìsta byt, kde bydleli deset let. Jak
se èlovìk "upsal" Vodním stavbám,
nastal mu koèovný život pracovníka na stavbách. Ve druhé polovinì
roku 1954 pracoval pan Kofroò
jako stavbyvedoucí na stavbì vodní
pøehrady Lipno, kde zùstal tøi roky.
Na tuto etapu života rád vzpomíná.
Paní Helena si doplnila vzdìlání
školy pro ženská povolání o pedagogickou odbornost v Prachaticích,
a tak se mohla vìnovat práci uèitelky v mateøské školce, které se øíká
hezky - žlutá školka. Školu si dodìlávala již pøi péèi o vlastní dìti
a mìla se co ohánìt. Postupnì se
narodili tøi synové. Byt se zaèal
naplòovat. Co by to bylo za stavaøe,
kdyby si pro svoji rodinu nepostavil dùm. Od roku 1964 zaèala rodiNovinky ze Sezimova Ústí

na bydlet v domku "Na Koreji".
Takto pìknì jsem se k té Koreji
dostala. Firma Silon chtìla svým
zamìstnancùm kromì bytù nabídnout i rodinné domky. V místech,
kde se nyní sídlištì Korej nachází,
byla pole. První domeèky byly
malé, skromné, rozmìr 7 x 7, bez
vody, kanalizace, topení. Pro vodu
se chodilo ke studni, sloužily septiky. Ale byl to domek a byl o nì
zájem. A proè Korej? V té dobì probíhala váleèná situace v daleké
Koreji. Hodnì se tu o tom psalo,
o bídì která tam panuje, o chatrèích,
ve kterých tamní lidé žijí. A to by
nebyli Èeši, aby si hned nìco nepøisvojili. Už to není stejné ani
v Koreji, ale ani v Sezimovì Ústí.
Domky se postupnì rozšíøily o místnost a mezi nì se pøistavily dvoupatrové domy s pìknými byty.
Vznikaly ulice plné zelenì, sítì se
dodateènì dodìlaly. Mìsto pøikupovalo pozemky a pak je zájemcùm
prodávalo. Ke konci šedesátých let
zde vzniklo mnoho rodinných
domù, které musely splòovat urèitá
kriteria. Nedovolovalo se stavìt
zde výškové domy. Korej si tak
zachovala svùj ráz. Po návratu
z Lipna zaèal pan Kofroò pracovat
ve funkci ekonoma závodu Vodní
stavby. V té dobì podnik vykazoval
velmi dobré výsledky, jejich práce
byla vidìt. Lidi byli ochotni pøidat
i nìco navíc nad náplò práce.
Nìkteøí se stali èleny vìdeckotechnické spoleènosti, pøinášeli do podniku zlepšovací návrhy a bylo jim
umožnìno podívat se i do svìta, jak
se jinde staví. Tøeba na jadernou
elektrárnu do Francie, na tunely do
Itálie a další. Nové technologie stavby se i realizovaly. A protože nejen
prací živ je èlovìk, vznikl i sportovní oddíl TJ Vodní stavby Tábor, který mìl 1600 èlenù, 3 odbory,
11 oddílù, 2 sportovní školy.
Poslední oddíl, který vznikl v roce
1988 pøi TJ VS a v roce 1991 se stal
samostatným subjektem, je Klub
Kardio, který poskytuje nejen èinnost na poli sportovním, ale i v sociálním poradenství. A za tím vším
bychom mìli vidìt pana Kofronì,
který stál u zrodu Klubu Kardio
a kterému se podaøilo sehnat spolu-

financování Evropským sociálním
fondem a státním rozpoètem ÈR.
Kdo si nìco podobného nìkdy zkusil, ví o èem je øeè. Závìrem ještì
k soukromému životu manželù
Kofroòových. V záøí roku 2012
oslavili v kruhu rodinném diamantovou svatbu. Šedesát let spoleèné
cesty životem už nìco znamená.
Dìti je uvedly do kostela v Døítni,
právì tam, kde si 20.9.1952 øekli
své ano. A potom se spoleènì poveselili. A protože u Kofroòových je
dlouhovìkost v rodì, sešlo se zde
pìt generací. To je také rarita.
Radost Kofroòovým kromì vlastních dìtí, vnouèat i pravnouèat dìlá
dívenka se jménem Katherine, které je 13 let. Žije v Keni a Kofroòovi
ji adoptovali na dálku. Pøispívají jí
na školu. Potìšilo by je, kdyby její
vzdìlání bylo co možno nejvyšší. S
dìvèátkem komunikují pomocí

Inzeráty:
Pronajmu dlouhodobì garáž
v Sezimovì Ústí 2 u Hiltonu.
Tel. 722 722 682
Prodám zahradu o výmìøe 400m2
se zahradním domkem v Sezimovì
Ústí 2, v os. vl. (elektøina, pitná
i užitková voda, dobrá pøíjezdová
cesta).
Tel. 604 928 043

internetu nebo pošty. Vìøí, že dojde
nìkdy i ke shledání. A úplnì na
závìr. Oba manželé milují zahradnièení, stromy, kvìtiny, které jim
skýtá jejich zahrada. Pan Václav
navíc obdivuje vèelièky, jejich píli.
A radost jim dìlá i park nebo spíš
parèík, který je na veøejném prostranství pøed domem a který vlastníma rukama osázeli jehliènany,
lípami a bøízkami. Slouží všem sousedùm i dìtem jako místo k setkávání nebo hrám. Stromy vyrostly,
lidé zestárli a už nestaèí na údržbu.
Všichni proto vìøí, že mìsto
Sezimovo Ústí nenechá zaniknout
této lokalitì. A my pøejeme paní
Helence i panu Václavovi ještì
mnoho spokojených let s krásným
výhledem do "svého" parku.
Anna Sluneèková
kronikáøka

Sezimovo Ústí.
Tel. 723 368 240 pouze SMS
Koupím garáž u Lípy za rozumnou
cenu.
Tel. 608 770 821
Pronajmu garáž s montážní jámou
v Sezimovì Ústí 2 u Hiltonu.
Tel. 724 254 197
Pronajmu dlouhodobì byt 2+1
v Sezimovì Ústí 2. RK nevolat.
Tel. 724 254 197

Prodám garáž u Hiltonu v Sezimovì
Ústí 2. Cena levnì dohodou.
Tel. 774 622 127

Prodám 4 ks pneu GLOBAL T70,

Hledám pronájem bytu 1+1,
garsoniéry, Sobìslav, Planá,

165/70 R13, nejeté a tažné zaøízení
na Toyotu Yaris, zachovalé.Cena
dohodou.
Tel. 605 809 284
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Podìkování:

Telefony

Chválím zamìstnance Správy

Dìkuji panu starostovi a sboru pro

Dìkuji tímto mìstskému úøadu za

mìsta Sezimovo Ústí, jak šikovnì
využili pøíznivého poèasí a provedli rychlý úklid komunikací
v našem mìstì. Prospìl nejen
vzhledu mìsta, ale také k náladì
nás obèanù po té nekoneèné zimì.
Vøelé díky a ještì jednou chválím.
Macháèková

obèanské záležitosti za milé blahopøání k mým narozeninám.
Božena Vaníèková

pøání a dárek k mým 75. narozeninám.
Ladislav Bašta

Dìkuji panu starostovi a sboru pro

Dìkuji panu starostovi a sboru pro

obèanské záležitosti za milou gratulaci a dárek k mým narozeninám.
Blažena Bártová

obèanské záležitosti za blahopøání k 75. narozeninám.
Hana Kubíèková

Dìkuji panu starostovi za blahopøání a dárek k mému jubileu
a paní Válkové za milou návštìvu.
Zdenìk Král

Dìkuji panu starostovi za pøání
Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání a dárek k mým narozeninám.
Milada Daòhelová

Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání k mým narozeninám a za pøedání dárku paní Vondrákové.
Vìra Bystøická

k mým narozeninám a paní Evì
Veselé za pìkný dárek.
Božena Mrzenová

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Dìkuji panu starostovi za blahopøání k narozeninám.
Pavel Raèan

Martinu Doležalovi za pøání
k mému životnímu jubileu a paní
Vìøe Bažantové za pøedání dárku.
Bohumila Dvoøáková

Dìkuji panu starostovi, sboru pro
Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za pøání
a dárek k narozeninám a paní
Máchové za pøedání dárku, milou
návštìvu a pøíjemné povídání.
Miroslav Novák

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi za blahopøání k mým
narozeninám.
Josef Strouhal

obèanské záležitosti a paní Evì
Veselé za milé blahopøání a dárek
k narozeninám.
Jarmila Matìjková

Dìkujeme panu starostovi a sboru
Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání
k mým narozeninám a paní Evì
Veselé za milou návštìvu, pøedání
dárku a velmi pøíjemné popovídání.
Stanislav Dudák

Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za milé blahopøání a vìcné dary k našim narozeninám.
manželé Ledvinovi

pro obèanské záležitosti za pøání
k našim narozeninám.
Zdeòka a Václav Pìknicovi

Dìkuji touto cestou panu starostovi za milé blahopøání k mým
narozeninám.
Ladislav Ludvík

Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za milé blahopøání k mým narozeninám.
Miluše Smetanová

Dìkuji panu starostovi, místostarostovi a sboru pro obèanské záležitosti za pøání k mým narozeninám.
Karel Záveský

Dìkuji panu starostovi za blahopøání k životnímu jubileu.
Jan Devera

Novinky ze Sezimova Ústí

Dìkujeme panu starostovi a sboru
pro obèanské záležitosti za milé
blahopøání k našim narozeninám
a p. Bažantové a p. Veselé za pøedání dárkù, milou návštìvu a povídání.
Jiøí a Marie Veselých

Dìkuji panu starostovi, sboru pro
obèanské záležitosti a paní Evì
Veselé za blahopøání a dárek
k mým narozeninám.
Josef Veverka

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

• Pavel Samec, místostarosta,
• 381 201 136, 602 431 940
• Ing. Miroslava Svitáková
tajemnice MìÚ, 381 201 134
•• 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
• Miroslav Píbil, ved. stavebního úøadu, 381 201 118
• Bc. Novotný Jan, zást. ved.
stavebního úøadu,
381 201 140

od 28.03.2013
do 30.05.2013

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

Narození:
Tomek Antonín
Hrubeš Jan
Tùma Štìpán
Vacková Zuzana
Špaèek Filip
Houdová Nathaly
Pochman Jakub
Tvrdoòová Sára
Urbánek Štìpán
Lukeš Viktor
Fáberová Eliška

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Martinu Doležalovi za blahopøání
k mým narozeninám.
Hana Prùšová

ústøedna - 381 201 111
fax: 381 263 179

Spoleèenská
kronika

Dìkuji srdeènì panu starostovi
a sboru pro obèanské záležitosti
za milé blahopøání a dárek k mým
narozeninám.
Václav Kanajlo

mìst. úøad

Zemøelí:
Bláha Ladislav
Bláha Vladislav
Bouška Josef
Brtnová Miloslava
Èerná Miloslava
Karlová Františka
Matuška Václav
Navrátilová Marie
Opava Vojtìch
Petýrková Vìra
Rybníèková Lidmila
Salajka Jaroslav
Slavatová Hana
Steinbachová Jarmila
Svobodová Anna
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• Jana Koubová, poplatek
za kom. odpad, 381 201 129
• Jana Komárková, poplatky
psi, 381 201 121
• 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

www.sezimovo-usti.cz
e-mail
info@sezimovo-usti.cz
epodatelna@sezimovo-usti.cz
spravamesta@sezimovo-usti.cz
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Úspìch sezimoústeckých modeláøù na
Jihoèeském mezinárodním poháru
Na letišti Všechov se konal ve
dnech 3. až 4. kvìtna 2013 elitní
podnik Svìtového poháru leteckých modeláøù v kategoriích F1A,
F1B a F1C, kde Letecko-modeláøský klub Sezimovo Ústí uspoøádal
mezinárodní soutìž FAI zaøazenou
do hodnocení roèníku Svìtového
poháru. Této soutìže se úèastnilo
157 modeláøù ze 13 zemí svìta.
Zastoupeny byly tyto zemì:
Belgie, Francie, Holandsko, Itálie,
Nìmecko, Polsko, Rakousko,
Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina a Èeská republika.
Již osmadvacátý roèník Jihoèeského mezinárodního poháru hostilo letištì na Všechovì. Program
odstartoval již v pátek v odpoledních hodinách registrací modeláøù
v hotelu MAS v Sezimovì Ústí
a nepovinným tréninkem na samotném letišti. V sobotu dopoledne
pak vypukly soutìžní boje. Pro diváky byl na letištì vstup zdarma a také
bylo zajištìno obèerstvení.

Slavnostní vyhlášení výsledkù
s banketem pøivítal ještì téhož dne
veèer sál Hotelu MAS. Vítìzové
pøevzali poháry a diplomy. Nedìle
5. kvìtna byla vyhrazena jako
náhradní den pro pøípad nepøíznì
poèasí, ale v sobotu, kdy probíhaly
soutìžní lety, vál slabý vítr do 2 m/s,
bylo oblaèno, teplota se pohybovala v rozmezí od 11° C do 18° C.
Dešové kapky sice pøišly v závìru
soutìže, ale naštìstí modeláøe dlouho netrápily, avšak s technickými
problémy u modelù, nebo po startu
s rozpadající se termikou a tím
i kolísavými výkony v jednotlivých
kolech se museli soutìžící poprat.
Naši domácí borci v tvrdé mezinárodní konkurenci obstáli velmi
dobøe. O nejvìtší úspìch se postaral Jan Èihák, který obsadil výborné 3. místo v kategorii F1B. V kategorii F1A si vybojoval pìkné 6. místo Daniel Šimek. I ostatních devìt
soutìžících z klubu podalo velmi
dobré výkony. Kompletní výsled-

kové listiny Svìtového poháru
najdete na stránkách LMK
Sezimovo Ústí http://mksu.cecko.net/.
V každém pøípadì je to jediná
mezinárodní soutìž tohoto typu,
která se konala u nás v Èeské
republice. Na ostatní podobné soutìže se musíte rozjet nejen do celé
Evropy, ale i do zámoøí, navštívit
USA a Kanadu, nebo si musíte

poèkat na další roèník v roce 2014.
Co øíci závìrem? Podìkovat
všem organizátorùm, hlavnímu
sponzoru firmì Reichard, vedení
mìsta Sezimovo Ústí, øeditelství
Hotelu MAS, souèasnému majiteli
letištì Všechov Èeské armádì
a všem divákùm, kteøí se pøišli podívat.
Kubíèek Pavel
LMK Sezimovo Ústí

Stávám se školákem
Pìt úterkù patøilo v „Nové škole“
budoucím prvòáèkùm. Ti mìli
možnost si alespoò na chvíli
vyzkoušet „naneèisto“ život
školáka. Seznámili se pøitom

Novinky ze Sezimova Ústí

s prostorami školy, vyzkoušeli si,
jak to chodí v naší jídelnì a jak tam
také chutná, zacvièili si v tìlocviènì a vyrobili opièku se
sladkostmi. Ale hlavnì si mìli

možnost vyzkoušet, jak se chová
již velký školák ve velké škole!
Bìhem „hraní“ ve škole poznaly
dìti i nás své budoucí paní uèitelky
a paní vychovatelku a my zase na
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oplátku mohly poznat je. A tak už
se tìšíme na další setkání v záøí
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„Nová škola“
na branném závodì

Dne 24. 4. 2013 se v Táboøe na
Harrachovce konal 5. roèník
branného závodu „Mladý strážník“
poøádaný mìstskou policií. Pøesto,
že jsme byli letos úplnými nováèky,
ètyøi ze šesti družstev si pøivezla
medaile. Družstva 1., 2., a 3. tøídy
získala bronz a jedno družstvo
tøeákù dokonce støíbro. Ètvráci
dosáhli letos na „bramborovou“
medaili a 5. tøída skonèila na
8. místì. Pohár jsme sice nevyhráli,
ale doufáme, že pøíští rok budeme
zase o nìco lepší. Celý den se nám
velice líbil. Bylo krásné poèasí,
dobrá organizace, usmìvaví
policisté a samé šikovné a hodné
dìti, kterým bychom chtìly tímto
podìkovat. Prostì prima den, který
jsme si hezky užili a už se tìšíme na
6. roèník.
Ditta Prášková a Iva
Markvartová

Poznávací zájezd do Anglie
Ve druhé polovinì dubna, kdy
v Èechách koneènì zasvítilo
sluníèko, jsme se vydali s 51 žáky na
poznávací zájezd do Velké Británie.
V nedìli veèer jsme zamávali
rodièùm a vydali se na mnohahodinovou noèní cestu pøes
Nìmecko, Belgii a Francii do
pøístavního mìsteèka Calais, kde
jsme se v dopoledních hodinách
nalodili na trajekt a s napìtím
oèekávali na obzoru bílé útesy
doverské.
Již po staletí vítají tyto monumentální skály všechny, kteøí se
vypraví lodí do Velké Británie
a i nás vítaly spoleènì s majestátným hradem na vrcholu.
Procházka nad útesy byla po dlouhé
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cestì velmi pøíjemná a èerstvý vítr
nám dodal energii na zbytek cesty.
V odpoledních hodinách jsme se
pøesunuli naším autobusem do
okrajové èásti Londýna Croydonu,
kde jsme byli ubytováni po menších
skupinkách v anglických rodinách.
Na pár nocí jsme se stali obyvateli
typických anglických domkù
s malými útulnými pokojíèky,
ochutnali místní speciality a pøièichli k anglickému zpùsobu života.
Za poznáním jsme vyjeli do
Londýna i mimo nìj. Nedaleko leží
hrad Windsor, který je obýván
britskými králi již pøes 900 let. Po
pøísné bezpeènostní kontrole jsme
mohli všichni vstoupit do areálu
hradu a prohlédnout si kaple,

komnaty a sály, které dodnes obývá
královská rodina. Následující den
jsme rovnìž vyjeli ven z Londýna
a navštívili jsme Stradford upon
Avon, rodištì a pùsobištì jednoho
z nejvýznamnìjších dramatikù
svìtové literatury Williama
Shakespeara. Možná víc než známý
dramatik zaujala dìti motýlí farma,
kde nám nad hlavami létali
pestrobarevní motýli rùzných
velikostí a po zemi se plazili velicí
leguáni.
Dva dny jsme vìnovali poznávání
Londýna. Projeli jsme se poschoïovým autobusem, cestovali
nadzemní dráhou i lodí. Navštívili
jsme øadu známých míst, nakoukli do oken královské rodiny

strana 8

v Buckinghamském paláci,
z ptaèí perspektivy jsme vidìli
Londýn z London Eye, pøíznivce
sportu nadchl fotbalový stadion
Arsenalu…
Naši cestu jsme zakonèili na
nultém poledníku, kdy èást z nás
byla ještì na západní polokouli
a druhá èást již smìøovala na
východní polokouli k autobusu. Plni
zážitkù a dojmù v trièkách
a mikinách I LOVE LONDON jsme
opouštìli pøekrásnou vyhlídku na
Londýn s pocitem, že se jistì zase
brzy vrátíme.
Jana Kárová
ZŠ Školní námìstí
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Novì otevøené asijské

BISTRO Tomáš
(bývalá Lužanka vedle zastávky MHD)
tel.: 608 299 234

Hovìzí nudlová polévka Fo 0,9l Vepøové na roštu + pøíloha Gyros v bagetì Hamburger otevøeno dennì
AKCE:
od 9.00 - 22.00 hod. pivo Kozel 11°

79Kè
79Kè
55Kè
25Kè
19,-Kè

VIETNAMSKÉ POTRAVINY
U HUSA V TÁBOØE NABÍZÍ:

Aby záda nebolela 777 566 44
pøijïte každou støedu od 20.00 hod.

0

Husovo námìstí 544 ( vedle nábytku Švarc )
NABÍZÍME:
• veškeré suroviny pro pøípravu vietnamských a asijských specialit
• rùzné cukrovinky z celého svìta
• hodbì druhù svìtové kávy a èaje
• rozmanitá láhvová vína s celého svìta
• stáèená vína ze sklípku: hruškové víno, které vám chutná
• svìt tabákových výrobkù a cigaret
• nekoneèný výbìr alkoholických a nealkoholických nápojù
• pro všechny operátory dobíjecí kupony a karty SIM
• velký výbìr pro celou rodinu
Otevírací doba: PO - PÁ 7.00 - 19.00 hodin
SO 8.00 - 14.00 hodin
NE 13.00 - 18.00 hodin

Centrum bojových umìní • Svìtlogorská 2771, Tábor 390 05
sídlištì Nad Lužnicí ( bývalá 8.ZŠ, 3.patro )

Rádi Vás obsloužíme!!!!

Jste mezi tìmi, kteøí øeší podobné problémy?…
Trápí vás vysoké náklady za vytápìní vašeho domu?
Když v zimì pøes noc vyhasne kotel, máte doma ráno chladno?
Dìlají se vám rampouchy na okapech a vzlíná voda po fasádì?
Máte doma plísnì na stropì a v koutech nad okny?
Pøehøívají se vám v létì místnosti pod stropem v horních patrech?
Máte slabou nebo špatnì položenou izolaèní vrstvu?
Hledáte øešení jak efektivnì zateplit vaší novostavbu?

Øešením je zateplení – foukanou minerální izolací

DOPRAVA
ZDARMA

MACHSTAV s r.o.
Okružní 374/19
Dobronín, 588 12
Technicko obchodní
poradce
Bc. Jiøí Hùzl, DiS.

Spoleènost MACHSTAV vám nabízí …..zdarma !
Osobní návštìvu technika spojenou s prohlídkou objektu
Vyhodnocení stavu zateplení objektu
Návrh na øešení pøípadných problematických míst
Kalkulaci nákladù na opravu zateplení
Kalkulaci návratnosti investice
Realizaci opatøení dodateèného zateplení stropù
Kontrolu stavu zateplení objektu po realizaci - termokamera
Kvalitní materiál od nejvìtších výrobcù izolaèních materiálù
Kvalitnì odvedenou práci za rozumnou cenu!
Novinky ze Sezimova Ústí
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Mob: 601568700
izolace@machstav.cz
www.machstav.cz

poraïte se
s odborníky:

Domluvte si
bezplatné posouzení
vašeho domu co
nejdøíve !!

ZAMÌØENÍ SE
PROVÁDÍ ZDARMA

03/2013

Hadi ve škole
Ve ètvrtek 6. èervna mìly dìti
„Nové školy“ možnost seznámit se
zblízka s užovkou Žofkou a korálovkou Elískou. Kdo se bál, zùstával v lavici, ale takových dìtí moc
nebylo. Vìtšinou se všichni nahrnuli pøedevším k malé, krásnì barevné korálovce a chtìli si na ni sáhnout, pohladit si ji, pochovat. I ty
nejmenší dìti se uèily, jak zacházet
s hadem. Aè se to nìkterým nejdøíve moc nezdálo, vidìly, že je to také
živý tvor a potøebuje opatrné zacházení a péèi. Zjistily, že had není
vùbec slizký. V prvních tøídách byl
po ránu nejprve studený, ale dìtské
ruèièky ho brzy rozehøály.
Našly se i dìti, které znaly odpovìdi na otázky, jako proè vyplazují
hadi jazyk, jak dlouho žijí, proè
svlékají kùži, jak èasto a co loví
apod. Nakonec jsme se dokonce domluvili, že by se ve škole mohlo
odehrát další krmení hadù. Akce bude jen pro dìti druhého stupnì, protože malé dìti by nemusely být psyNovinky ze Sezimova Ústí

chicky pøipraveny dívat se na myšku a potkana (kterého mají èasto doma jako mazlíèka), jak jsou polykáni hadem.
Oba hadi prošli desítkami rukou
i ruèièek a byli již velmi vyèerpáni.
Na takovou popularitu nejsou totiž

bìhem roku zvyklí. Spìchali jsme
proto domù a obì „hadice“ se šastnì doplazily do svých velkých terárií.
Zuzana Krejèová
uèitelka a majitelka hadù
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Zprávy z kultury
Vyznání
Hany Kazatelové

Špièkovì vybavený digitální
letòák slibuje skvìlou zábavu
Když se øekne letní kino, každý si
pøedstaví vlahý veèer, pivo, klobásu, nìkteøí cigárko. Tìm prozíravìjším možná naskoèí i deka a repelent, snad i deštník na obèasné pøepršky. Ovšem nepøetržité povodòové provazy vody shùry èekal jen
málokdo.
Právì všudypøítomná voda nám
zhatila plány a posunula zaèátek
letošní sezony sezimoústeckého letního kina o týden. Pøièteme-li fakt,
že producenti pùvodnì plánovaného úvodního filmu Donšajni znenadání zmìnili datum premiéry až na
záøí, dalo by se konstatovat, že se
start sezony moc nevyvedl. Ale na
druhý pokus už to vyšlo náramnì
a zejména promítání spojené s ukázkou upravených vozù táborského
tuning klubu Asfaltado bylo povedeným entrée.
Hlavní èást sezony s produkcí 6x
do týdne ale zaèíná až nyní,
o prázdninách. Dennì kromì pondìlí (s výjimkou dní, ve kterých letní kino hostí divadla èi kapely)
mùžete sami posoudit, jaké kvalitativní skoky ve zvuku a obraze pøinesla nová digitální technologie,
kterou jsme na léto pøevezli ze
Spektra. Letní kino v Sezimovì
Ústí totiž prošlo stejnì jako
Spektrum digitalizací. Ta pøinesla
i do „letòáku“ ostrý obraz a zvuk
Dolby surround 7.1, èímž se kino
zaøadilo mezi hrstku takto vybavených kin pod širým nebem v republice. Dle odborníkù z digitální kinobranže máme údajnì díky silné lampì pùvodnì dimenzované na 3D
vùbec nejlepší obraz z letních kin v
Èesku. Ale ani špièkový zvuk a ještì lepší obraz ještì spokojenost
diváka nezaruèí. Tou hlavní polož-
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kou veèera je samotný film. Z jakého menu tedy mùže letos návštìvník vybírat? V letním kinì jde pøedevším o zábavu, takže tìžištì programu pochopitelnì tvoøí èeské
i zahranièní komedie (za všechny,
a bude jich opravdu hodnì, jmenujme alespoò Revival od Alice
Nellis) a akèní velkofilmy, které
letos øeší pøevážnì rovnou zkázu
celého lidstva (Pacific Rim, Muž
z oceli, Svìtová válka Z, Po zániku
Zemì...). Pøekvapivì silnou skupinu návštìvníkù pozdnì veèerních
pøedstavení tvoøí tradiènì dìti, ty se
mohou letos tìšit mimo jiné na animovaná pokraèování hitù jako Já,
padouch 2 nebo Šmoulové 2.
Zkrátka nepøijdou ani nároènìjší
diváci (napø. surrealistická Pìna
dní nebo inteligentní konverzaèní
drama Pøed pùlnocí). Chybìt nebudou westerny, krimi, horory,
hudební filmy, zopakujeme nìkteré
úspìšné letošní tituly (Babovøesky,
Nespoutaný Django.....). Prostì
doufáme, že v nabídce si vybere
každý. Jako obvykle se v prùbìhu
prázdnin mìní èasy zaèátkù pøedstavení, které jsou závislé na zkracující se délce dne a nástupu tmy.
Vše podstatné o produkci letního
kina najdete na plakátech nebo
webových stránkách Mìxusu èi
mìsta.
A poslední poznámky na závìr:
Pøi nepøízni poèasí funguje na LK
pøístøešek, pod kterým bude spolehlivì v suchu cca 60 divákù.
A všechny filmy s výjimkou "opakovaèek" uvádíme díky digitalizaci
velmi krátce po premiéøe. Nezbývá
než popøát dobrou zábavu.
Martin Gargula
vedoucí kina Spektrum

Na vernisáži výstavy Èeského
zahrádkáøského svazu, komise žen
Sezimovo Ústí II jsme byli svìdky
dojemného vyznání paní Hany
Kazatelové z lásky ke svému rodnému mìstu. Vám, kteøí jste tam
nebyli, chceme touto cestou tento
zážitek alespoò èásteènì zprostøedkovat. Vìøíme, že si dokážete pøedstavit, kterak paní Kazatelová zpívá na známou melodii Znám já
jeden krásný zámek ze hry
Ladislava Stroupežnického Naši

furianti slova „napsaná srdcem"
u pøíležitosti Jarní a velikonoèní
výstavy dne 26. 3. 2013:
Znám já jedno krásné mìsto,
Sezimák je pøezdíván.
A v tom milém rodném mìstì
ráda lidi potkávám.
Na zahrádkách, ve hledišti,
na túrách i na cvièišti.
Já vás, lidi, ráda mám,
já Sezimák objímám!

Dobové slavnosti vystøídá
akce vìnovaná Husovi
V sobotu 6. èervence si nenechte
ujít velkolepou podívanou. Mìxus
ve spolupráci s Husitským muzeem
v Táboøe poøádá akci s názvem Pod
lípou a mezi ploty aneb Hus na hrádku Kozím. Letos si totiž pøipomeneme 600. výroèí pøíchodu mistra
Jana Husa na Kozí hrádek. Tradièní
dobové slavnosti jsme proto vymìnili za tématický projekt vìnovaný
této významné osobnosti èeských
dìjin. O dobové atrakce ale nepøijdete. Støedovìké tržištì, ukázky
dobových zbraní i øemesel, šermíøi,
taneènice, kejklíøi to všechno bude
v sobotu 6. èervence na Kozím hrádku k vidìní. Kromì toho však uvidíte nìkolik obrazù z reformátorova života, ukážeme vám mistra
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Jana Husa v pøímé souvislosti
s naším regionem a na konci veèera
uvidíte zinscenování jeho upálení
na hranici. Souèástí akce je také
putovní výstava Jan Hus roku 1415
a 600 let poté, kterou budete moci
zhlédnout pøímo na Kozím hrádku
nebo pozdìji až do konce èervence
v malém sále budovy Spektrum.
Vstupenky na akci Pod lípou a mezi
ploty aneb Hus na hrádku Kozím
poøídíte za 140 Kè, dìti do 15 let
a senioøi nad 65 let mají snížené
vstupné na 70 Kè. Akce odstartuje
ve 14 hodin, podrobný program
najdete ve zpravodaji.
Kateøina Nimrichtrová
Mìxus
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ZPÁTKY DO SPEKTRA. Zima a vytrvalý déš nás vyhnal z letního
kina zpátky do Spektra. Jihoèeské kolo Porty se tak konalo opìt mezi
ètyømi stìnami. Poèasí zøejmì ovlivnilo také návštìvnost, která byla
letos nižší než v loòském roce. Nicménì oba hosté pøehlídky - Ivo
Jahelka a Vojta Kiïák Tomáško - sklidili velký potlesk a do finále
postoupili ti nejlepší: jindøichohradecká vokální formace X - TET.
Touto cestou také dìkujeme firmì DBD CONTROL SYSTEMS, která
regionální kolo Porty finanènì podpoøila. Za finanèní podporu patøí
podìkování také nadaci Život umìlce. (více foto v rubrice fotogalerie
na www.kulturamexus.cz)
Kateøina Nimrichtrová - Mìxus

ODSTARTOVÁNO. Druhého roèníku Baova bìhu, pøespolního závodu
k otevøení turistické sezony na Kozím hrádku, se zúèastnilo 34 bìžcù.
Všechny kategorie, kromì chlapcù od 13 do 18 let, byly obsazeny alespoò
jedním úèastníkem. Dìkujeme za úèast a pøíští rok se tìšíme na shledanou.
Sportu zdar! (více foto v rubrice fotogalerie na www.kulturamexus.cz)

SLUNEÈNO. Poèasí nám pøálo jako loni, a tak se na druhý roèník
Lužnické šlapky vydalo 167 cyklistù. V èele opìt vyrazili starostové všech
tøí mìst naší aglomerace. Zábava byla pøipravená i pro ty, kteøí na peloton
jen èekali a start i cíl byl letos na Husovì námìstí v Sezimovì Ústí. Mìxus
dìkuje partnerùm akce: C - ENERGY, Jiøí Ploc - MN INTEX, Pojišovací
makléøství BOHEMIA - Agentura Tábor, NORIS reklama.
Kateøina Nimrichtrová - Mìxus
Novinky ze Sezimova Ústí

Výsledky:
Dívky 8 -12 let:
1) Barbora Kostlánová, èas
14:03
2) Michala Kincová, èas
14:55
3) Anna Svobodová, èas
15:12
Chlapci 8 -12 let:
1) Lukáš Pìknic, èas 13:05
2) Jiøí Uhlíø, èas 13:50
3) Robert Kostlán, èas
15:25
Dívky 13 -17 let:
1) Jana Svobodová, 13:39
2) Zuzana Uhlíøová, èas
14:03
3) Tereza Kostlánová, èas
16:28
Chlapci 13 -17: 0
Ženy 18 -35 let
1) Lucie Pohanová, èas
18:10
Muži 18 -35 let:
1) David Baloun, èas 10:23
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2)

Ladislav Šteinochr, èas
11:15
3) Michal Urban 11:17
Zvláštní cena: Tomáš Krejèí
s dcerou Rozálií v koèárku, èas
14:18
Ženy nad 35 let:
1) Anna Haselbauerová,
èas 13:10
2) Simona Kostlánová, èas
13:48
3) Mirka Uhlíøová, èas
14:21
Muži nad 35 let:
1) Petr Reitinger, èas 9:59
2) Michal Podzimek, èas
10:08
3) Pavel Šustr, èas 10:47
Zvláštní cena - Èestné uznání pro
nejstaršího úèastníka závodu: Karel
Schneider (81 let)

Kateøina Nimrichtrová
Mìxus
03/2013

