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pøevody bytù nová cesta do turoveckých lesù speciální deratizace revitalizace mìsta

kalendáø mìsta ceny vodného a stoèného Kovosvit na veletrzích zprávy ze škol a kultury
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Krátce z radnice
� pøed ZŠ 9. kvìtna a ZŠ Školní 

nám. byly provedeny opravy soch

� v lokalitì u Svitu byla dokon-

èena výstavba nové cesty pro pìší 

a cyklisty pod dálnicí pro snazší 

pøístup do turoveckých lesù

� u  projektu rekonstrukce 

vodovodního a kanalizaèního 

øádu a I. etapy oprav ul. Táborská 

probíhá veøejná zakázka na výbìr 

zhotovitele

� u projektu „Revitalizace sídelní 

zelenì“ byl proveden výbìr 

zhotovitele

� byla podána žádost do ROP na 

projekt komplexní rekonstrukce   

a rozšíøení ul. 9. kvìtna 

Mgr. Ing. Martin Doležal 

starosta mìsta

� zastupitelstvo mìsta schválilo 

realizaci projektu „Sportovnì-

rekreaèní areál Kozský potok“ 

(koupalištì, høištì) i bez dotace     

a byl proveden výbìr zhotovitele

� v MŠ Kaplického (Zahrádka) 

bylo dokonèeno zateplení budovy 

i  navazuj íc í  rekonst rukce 

sociálního zaøízení

� v MŠ Lipová (Sluníèko) se 

dokonèuje zateplení budovy

� v MŠ 9. kvìtna byla provedena 

sanace suterénního zdiva a oprava 

èásti deš�ových vpustí

� v ul. Švehlova byla dokonèena 

rekonstrukce další èásti chodníku

� pøed ZŠ Školní nám. byla 

dokonèena  komple tn í  r e -

konstrukce chodníkù a oprava 

schodištì

Spolu s vedením mìsta Sezimovo 

Ústí a zástupkyní ZŠ Školní námìs-

tí jsem v srpnu  letošního roku 

navštívila naši partnerskou obec ve 

Švýcarsku - Thierachern. Jednalo 

se o další z øady reciproèních 

návštìv, z nichž první probìhla již  

v r. 1992.

Nebudu pøipomínat známá fakta 

o krásné pøírodì, poøádku èi 

dochvilnosti, nedá mi ale, abych    

se nezmínila o dvou vlastnostech 

Švýcarù, které na mne pøi pobytu 

zapùsobily.

Švýcaøi jsou výborní hostitelé     

a být jejich hostem je opravdu pøí-

jemné. Díky jejich pohostinnosti     

a pøátelskosti se stal náš pobyt 

patrná byla zejména pøi prezentaci 

díla Kanderdurchstich pøi pøíleži-

tosti oslav pod názvem „300 let 

Kanderdurchstich“. Oslavou na 

poèest zásahu do krajiny, který 

umožnil život v oblastech øeky 

Kander (øeka protékající v blízkosti 

obce Thierachern), žila témìø celá 

obec a zúèastnìné osoby dávaly 

nìèím více než jen oficiální návštì-

vou. Po celou dobu pobytu pro-

jevovali naši prùvodci zájem          

o dìní  v našem mìstì a bylo patrné, 

že zájem není pouze pøedstíraný. 

Pøi oficiálním ukonèení naší 

návštìvy pak starosta obce 

Thierachern Hans Jörg Kast vyslo-

vil pøání  prohlubovat a rozšiøovat 

vzájemnou spolupráci, a to zejmé-

na v oblasti zájmových spolkù       

a organizací.

Druhou vlastností, na kterou my 

v Èeské republice obèas zapomí-

náme, byla hrdost na hodnoty 

vytvoøené v regionu, a to jak           

v minulosti, tak v souèasnosti. Této 

vlastnosti jsem si všimla nìkolikrát, 

najevo, že jsou na èiny svých pøed-

kù náležitì hrdé.

Chtìla bych touto cestou podì-

kovat nejenom našim hostitelùm, 

ale i tìm, kteøí tuto vzájemnou spo-

lupráci pøed více než 20ti lety zapo-

èali a podíleli se na jejím rozvoji. 

Ing. Miroslava Svitáková

tajemnice MìÚ

Je pøíjemné být vítaný
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Po více než dvouletém úsilí     

byla vybudována v úseku zahrád-

káøská kolonie u Svitu - hráz 

rybníka Nový Kravín nová stezka 

pro pìší a cyklisty, která znovu 

umožòuje snadný pøístup ze 

Sezimova Ústí II na hráze rybníkù  

a dál do turoveckých lesù. 

Pøi projektování dálnice se nìjak 

pozapomnìlo na všechny, kteøí 

používali cestu od vodárny smìrem 

ke Svitu, aby se dostali na hráz 

rybníka Nový Kravín nebo do 

turoveckých lesù. Na procházky, 

výlety, na houby, za sportem.       

Ani v rámci projednávání a pøi-

pomínkových øízení ze strany 

Sezimova Ústí nikdy žádný 

požadavek na zachování dostateè-

ného pøístupu nezaznìl. 

Nové vedení  mìsta  však               

v souvislosti se zahájením vý-

stavby dálnice tuto otázku otevøelo 

ve snaze zmírnit negativní dopady 

provozu dálnice na obèany 

Sezimova Ústí. Ve spolupráci          

s projektanty dálnice se po øadì 

jednání nakonec podaøilo najít 

øešení, využívající existující cestu 

uvnitø zahrádkáøské kolonie, 

plánovaný podchod pro zvìø pod 

dálnicí a bývalou trasu cesty           

k hrázi, která zde historicky vedla. 

Došlo k dohodì i v otázce 

financování cesty tak, že mìsto 

Sezimovo Ústí zajistí zpracování 

projektu a výkupy pozemkù           

a ØSD vybudování cesty.          

Nastalo období nároèných 

jednání s vlastníky pozemkù           

i s pøíslušným dopravním úøadem. 

Na podzim 2012 se podaøilo získat 

všechny potøebné pozemky i nutná 

povolení a stavba mohla zaèít. 

Rychlý nástup zimy, pak horeènaté 

dokonèování dálnice a následnì 

letošní èervnové povodnì zna-

menaly jistý odklad, nicménì         

v souèasné dobì je cesta již dána do 

užívání. Zbývá jen osadit pøíslušné 

dopravní znaèky a zøejmì i bariéry, 

nebo� j iž  zaèalo docházet               

k poškozování cesty motocyklisty, 

ètyøkolkáøi a automobilisty. Pro nì 

však není stezka konstrukènì 

vùbec uzpùsobena. 

Mgr. Ing. Martin Doležal 

starosta mìsta

Nová cesta do turoveckých lesù 

Informace o povinnosti provést speciální deratizaci 
Mìsto Sezimovo Ústí má             

z dùvodu zvýšeného výskytu 

hlodavcù na území mìsta zámìr 

vydat obecnì závaznou vyhlášku    

è. 1/2013 o provedení speciální 

ochranné deratizace. V pøípadì 

jejího schválení zastupitelstvem 

vznikne od 4. 11. 2013 povinnost 

pro vlastníky domù, budov, 

spoleèenství vlastníkù bytových 

jednotek a podnikatele v pro-

vozovnách, které se nacházejí na 

vyhláškou vymezené èásti mìsta, 

zajistit  v tìchto objektech, 

prostøednictvím odborné firmy        

s oprávnìním, nejpozdìji do         

30. 11. 2013 provedení speciální 

ochranné deratizace. Speciální 

ochranná deratizace je odborná 

èinnost cílená na likvidaci pùvodcù 

a pøenašeèù infekèních one-

mocnìní a zvýšeného výskytu 

škodlivých a epidemiologicky 

významných hlodavcù.

Území, pro nìž se provedení 

deratizace naøizuje, je vymezeno 

následujícím mapovým zákresem.

Bc. Petr Klíma

oddìlení životního prostøedíV mìsíci srpnu a záøí t.r. probìhla 

na území našeho mìsta informaèní 

setkání, týkající se nabídky na 

úèast domácností v e-aukci 

elektrické energie a plynu. 

Prezentace poøádala spoleènosti 

Terra Group Investment, a.s. Na 

základì dotazù obèanù mìsta si 

dovoluji upozornit, že mìsto 

Sezimovo Ústí není spolu-

poøadatelem ani garantem tohoto 

projektu. Je na rozhodnutí                

a odpovìdnosti každého odbìratele 

energií, zda se do systému e-aukcí 

zapojí èi nikoli. 

Mgr. Ing. Martin Doležal

starosta mìsta  

E-aukce 
energií

Znìní zmiòované vyhlášky, vèetnì podrobnìjšího mapového zákresu, bude po 
schválení zastupitelstvem mìsta vyvìšeno na úøední desce a k dispozici na 
internetových stránkách mìsta v rubrice Vyhlášky a naøízení.

Zastupitelstvo mìsta každoroènì 

schvaluje na svém prosincovém 

zasedání zásady pro prodej bytù  ve 

vyjmenovaných domech mìsta, 

pro r. 2013 to bylo v domech 

Sezimovo Ústí, è.p. 422, 492, 493, 

497, 498, 535, 601, 603, 604, 605, 

606, 607, 608, 618, 620, 621, 622, 

623, 624, 630, 661, 675 a 678.  

Nepøedpokládá se, že by došlo       

k rozšíøení tohoto seznamu o další 

domy, ale že dojde, obdobnì jako    

v pøedchozích letech, od 1. 1. násle-

dujícího roku k úpravì kupních cen, 

konkrétnì k navýšení jednotlivých 

položek o 100,- Kè. To by zname-

nalo, že pøi jednorázové platbì kup-

ní ceny bytu po podpisu smlouvy 

by se kupní cena bytu vypoèítávala 

z èástky 6.500,- Kè/m2 podlahové 

plochy bytu a 2.100,- Kè/m2 podla-

hové plochy sklepa èi sklepní kóje. 

Po zkušenostech z pøedchozích let 

si dovolujeme upozornit, že v pøí-

padì zájmu o koupi bytu v uvede-

ných domech ještì v roce 2013 je 

nutno pøíslušnou žádost doruèit na 

podatelnu Mìstského úøadu           

v Sezimovì Ústí nejpozdìji do     

15. 11. 2013 tak, aby bylo možno 

zabezpeèit øádné projednání zámì-

ru prodeje radou mìsta, jeho zve-

øejnìní, schválení prodeje zastupi-

telstvem mìsta a koneènì i pøípra-

vu a podpis kupní smlouvy a podá-

ní návrhu na vklad práva do katast-

ru nemovitostí. Dùležité pro rozho-

dování stávajících nájemcù bytù    

v uvedených domech o koupi bytu 

mùže být pøipravovaná zmìna 

zákona è. 357/1992 Sb., o dani 

dìdické, dani darovací a dani z pøe-

vodu nemovitostí.  Senát sice zamí-

tl návrh novely, která pøenášela na 

kupujícího povinnost pøiznat         

a uhradit daò z pøevodu nemovitos-

tí, ale v souèasné dobì (k 14. 10. 

2013) se projednává návrh zákon-

ného opatøení Senátu o zmìnì daòo-

vých zákonù, ve kterém dochází     

k dílèí zmìnì v pojetí poplatníka 

danì. V pøípadì koupì nebo smìny 

nemovité vìci si dle tohoto návrhu 

budou moci smluvní strany zvolit, 

kdo bude poplatníkem danì. Mùže 

jím být buïto prodávající s tím, že 

kupující bude ruèitelem, nebo jím 

bude pøímo kupující. Pokud naby-

de uvedené zákonné opatøení úèin-

nosti, je možné oèekávat, že zastu-

pitelstvo mìsta bude jednat i o tako-

vé zmìnì zásad pro prodeje bytù, 

dle které bude poplatníkem danì 

kupující.   

Mgr. Ing. Martin Doležal

starosta mìsta  

Pøevody bytù 
ve vlastnictví mìsta 
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Pøíprava
kalendáøe mìsta 

na rok 2014

05/2013

Mìsto Sezimovo Ústí, stejnì jako 

pro letošní rok, tak i pro rok 

následující, pøipravuje  nástìnný 

kalendáø. Jeho motivem budou 

tentokrát památné stromy na území 

Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí  

a Košic. Poprvé bude možné jej 

zakoupit v pátek 29. listopadu na 

námìstí T. Bati, a to na již tradièním 

slavnostním nasvícení mìsta. 

Souèasnì bude k dispozici na 

tìchto prodejních místech:

� na podatelnì MìÚ Sezimovo Ústí,

� v mìstských knihovnách,

� v recepci Hotelu MAS,

�v kanceláøi MìXus, 1. patro, 

vchod  od parkovištì (po a st: 9-11, 

13-16 hod.),

� na akcích poøádaných MìXusem.

Bc. Petr Klíma

oddìlení životního prostøedí

Vodárenská spoleènost Táborsko 

s.r.o. (dále VST) oznamuje, že ceny 

vodného a stoèného ve mìstech 

sdružených ve  Vodárenské  

spoleènosti Táborsko (Tábor, 

Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) 

se s úèinností od 1. 10. 2013 mìní 

takto:

Cena pro vodné se zvyšuje           

v sazbì bez DPH o 1,77 Kè/m3       

a cena pro stoèné o 1,23 Kè/m3. 

Cena pevné složky zùstává pro 

nastávající kalkulaèní období 

nezmìnìna.  Pro odbìratele 

napojené jak na veøejný vodovod, 

tak kanalizaci tedy vzrùstá 

meziroènì o 3,- Kè, což je nárùst     

o 3,7 % pohyblivé složky. Tento 

nárùst ceny je výraznì nižší než      

v pøedchozích letech a je také nižší, 

než byl oèekávaný nárùst ceny 

podle finanèního modelu VST.

Hlavní podíl na zastavení rùstu 

ceny má jednak konzervativní 

investièní politika VST pro 

nejbližší období zahájená jednateli 

spoleènosti již v pøedchozím 

kalkulaèním období, jednak 

úspìšná jednání s Raiffeisenbank   

o úpravách úvìrové smlouvy 

zohledòující aktuální situaci VST   

a dále také zastavený propad 

objemu vody odpadní fakturované, 

který se projevoval v letech 

minulých.  Kladný v l iv  na  

hospodaøení  VST má také  

skuteènost, že se podaøilo zdárnì 

dokonèit projekt Fondu soudrž-

nosti schválením závìreèné zprávy 

projektu v Evropské komisi, díky 

èemuž obdržela VST doplatek 

veškerých schválených dotaèních 

prostøedkù z EU. Nájemné, které 

odvádí provozovatel vlastníkovi 

vodohospodáøské infastruktury 

vzroste v pøíštím období ze 128,7 

mil. Kè na 134,2 mil. Kè.

Stabilním faktorem vývoje     

Vážení obèané,

v listopadu bude zahájena reali-

zace projektu „Revitalizace sídel-

ní zelenì v Sezimovì Ústí“. 

Dokonèení se pøedpokládá v srpnu 

pøíštího roku. O projektu jsme Vás 

informovali již v roce 2010, kdy 

jste mìli možnost se na veøejném 

projednání k projektu vyjádøit. 

Protože pùvodní projekt finanèní 

podporu nezískal, byl jeho rozsah 

zúžen a o dotaci znovu požádáno. 

Teprve v letošním roce byly oba 

projekty podpoøeny a zastupitel-

stvo mìsta v srpnu rozhodlo o reali-

zaci upraveného, øešícího tøi nejex-

ponovanìjší sídelní prostory:

 1. zelený pruh podél ulice Rudé 

armády od vjezdu do Sezimova Ús-

tí až po komunikaci, odboèující do 

ulice Táboritù,

ceny jsou provozní náklady 

provozovatele. Tyto náklady pro-

vozovatel vodohospodáøského 

majetku VST s.r.o., spoleènost 

ÈEVAK a.s., ocenil ve veøejné 

soutìži. Vìtšina provozních 

nákladù je v souèasné dobì            

v souladu se smlouvou navyšována 

pouze o inflaci vyhlašovanou 

èeským statistickým úøadem.

Ing. Milan Míka

øeditel VST s.r.o.

2. celý park na námìstí T. Bati od 

zastávky MHD k Dukelské ulici,

3. parkový prostor mezi základ-

ními školami na ulici 9. kvìtna a na 

ulici Nerudova.

Projekt podrobnì zeleò inventa-

rizuje, hodnotí její zdravotní stav, 

provozní bezpeènost, zamýšlí se 

nad kompozicí a perspektivou dal-

šího vývoje. Kromì provedení po-

tøebných odborných arboristických 

zásahù navrhuje i rekonstrukce 

ploch se zelení, spoèívající v nahra-

zení nevyhovující zelenì za novou, 

vhodnìjší (tedy v odstranìní 

vzrostlých døevin a nové výsadbì). 

Vysazovány budou vzrostlé alejové 

a solitérní døeviny, stromy budou     

o velikosti obvodu kmínku 14-16 

cm. Projektem navrhovaná opatøe-

ní také mají do budoucna snížit ná-
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M sto S. neruèí za kvalitu 

a úèinnost jakéhokoliv výrobku nebo

služby nabízených v reklamì nebo 

jiném materiálu komerèní povahy.

ì Ústí 

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENÌ V SEZIMOVÌ ÚSTÍ
klady a zefektivnit provozní péèi o 

zeleò. Celkovì by realizací projek-

tu mìlo dojít ke zlepšení stávající-

ho stavu zelenì, odstranìní v minu-

losti zpùsobených sadovnických 

chyb a zvýšení provozní bezpeè-

nosti v okolí stromù. 

Podrobnìjší informace, napø. na 

jakých místech se bude co vysazo-

vat a jaké døeviny se mají odstraòo-

vat, je možné získat:

�z webových stránek mìsta www.-

sezimovo-usti.cz, rubrika Životní 

prostøedí, záložka Zeleò,

� na MìÚ Sezimovo Ústí v úøední 

hodiny, kde lze také nahlédnout 

do projektové dokumentace.

Bc. Petr Klíma

oddìlení životního prostøedí
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KOVOSVIT MAS, a.s. 
na svìtových veletrzích 

05/2013

Akciová spoleènost KOVOSVIT 

MAS se každoroènì úèastní 

prestižních mezinárodních veletrhù, 

kde prezentuje své produkty. I díky 

tìmto aktivitám se KOVOSVITU 

daøí realizovat nové obchodní pøí-

ležitosti a rozšiøovat výrobu.

V letošním roce jsme pøedvedli 

své výrobky na nìkolika meziná-

rodních veletrzích. Mezi nejvý-

znamnìjší patøily:

Mezinárodní strojírenský 

veletrh Brno 2013

Zlatá medaile v kategorii ino-

vace za multifunkèní obrábìcí 

stroj znaèky MAS

Mezinárodního strojírenského 

veletrhu se KOVOSVIT MAS, a.s. 

pravidelnì úèastní již od jeho vzni-

ku v roce 1959. V Brnì jsme na roz-

loze 340 m2 pøedstavili celkem      

4 CNC stroje – vertikální centra 

MCV 1270 POWER a MCV 1016 

Quick a CNC soustružnické cent-

rum SP 430 SY/2. Na èeský veletrh 

jsme také pøivezli novinku MCU 

1100V - 5X POWER PLUS, která 

navíc získala na veletrhu prestižní 

ocenìní – Zlatou medaili. Jedná se 

o stroj vysoké technologické hod-

noty, který provádí vertikální pìti-

osé obrábìní. Zjednodušenì øeèeno, 

zákazníkovi umožní obrobit složitý 

obrobek na jednom stroji. Stroj má 

vysoké parametry a je schopen obrá-

bìt obrobek o prùmìru až 1200 mm, 

výšce až 1000 mm a hmotnosti až    

2 tun. Z  tvrdé konkurence 1 500 

vystavovatelù vybrala nezávislá 

porota právì èeský obrábìcí stroj 

znaèky MAS ze Sezimova Ústí. 

EMO HANNOVER 2013

Jeden z nejvìtších svìtových stro-

jírenských veletrhù se uskuteènil    

v záøí tohoto roku v Hannoveru.  Na 

rozloze 228 m2 jsme poprvé pre-

zentovali naši novinku MCU 1100-

V-5X POWER PLUS, stroj pro kon-

tinuální pìtiosé obrábìní složitých 

dílcù až do hmotnosti 2 tun. Jako 

technologickou možnost jsme pøed-

stavili dílec motoru z Tatry. 

Druhým vystavovaným exponátem 

byl MULTICUT 500i, na kterém 

bylo demonstrováno reálné obrábì-

ní torza ženského tìla jako demon-

strace plného pìtiosého obrábìní.

ITM MACH TOOL 2013 

POZNAÒ

Na èervnovém veletrhu v Polsku, 

na stánku o rozloze 150 m2 , jsme 

vystavovali tyto stroje - CNC sou-

struh SP 430 SY2 1100, pìtiosé 

obrábìcí centrum MCU 630VT-5X 

Sprint a portálové obrábìcí cent-

rum MMC 1500 Power, které bylo 

již na výstavì prodáno polskému 

zákazníkovi. Realizace této výsta-

vy probíhala ve spolupráci s našimi 

polskými kolegy z KOVOSVITU 

MAS POLSKA Sp. z o. o. 

METALLOOBRABOTKA 

2013 MOSKVA 

V kvìtnu probìhl v Moskvì 

prestižní mezinárodní veletrh obrá-

bìcích strojù a technologií 

METALLOOBRABOTKA 2013, 

nejdùležitìjší akce na teritoriu 

Ruské federace a všech státù SNS. 

Ani na této akci nechybìla expozi-

ce spoleènosti KOVOSVIT MAS. 

Letos poprvé byla prezentována 

novì vzniklá dceøiná spoleènost 

MTE KOVOSVIT MAS, která 

byla založena v roce 2012. Na expo-

zici o rozloze 228 m2 jsme prezen-

tovali novinku - multifunkèní sou-

stružnicko-frézovací centrum 

MULTICUT 630/3000, dále sou-

stružnické centrum SP 280 SMC    

s aplikací robota a inovované pìti-

osé vertikální centrum MCU 700V-

5X. Patrová expozice obsaho-   

vala také prezentaci slévárny 

KOVOSVIT MAS vèetnì expozice 

odlitkù. O exponáty byl velký 

zájem a kolegové z dceøinné spo-

leènosti absolvovali èetná jednání, 

která nám otevírají nové možnosti 

pøedevším na ruském trhu. 

CIMT 2013 ÈÍNA

Poslední dubnový týden se usku-

teènila v Pekingu nejvýznamnìjší 

výstava obrábìcích strojù konaná   

v Èínì – CIMT 2013. O dùležitosti 

èínského trhu pro èeské firmy zabý-

vající se výrobou obrábìcích strojù 

svìdèí i fakt, že bìhem letošního 

roèníku obsadily doposud nejvìtší 

plochu v historii, a to cca 520 m2. 

Celkem se výstavy úèastnilo 14 èes-

kých firem. Stánek KOVOSVITU 

MAS se rozkládal na ploše 80 m2, 

vystaveným exponátem bylo 5AX 

obrábìcí centrum MCU 630V-5X 

POWER. Souèástí pøedvádìcí tech-

nologie bylo i obrábìní diferenciál-

ního kola v pìti osách. Nejvìtší 

zájem vzbudily stroje umožòující 

právì pìtioosé obrábìní a stroje      

z kategorie multifunkèních – øada 

MULTICUT 500 a 630. Zákazníci   

a zástupci firem se nejvíce zajímali 

o pøesnosti strojù, zajištìní servisu 

a technologické možnosti s ohle-

dem na obrábìní speciálních mate-

riálù vhodných pro letecký prùmysl. 

Rozvoj vztahù s èínským trhem je 

na dobré cestì. O tom svìdèí i to, že 

ještì v letošním roce plánuje 

KOVOSVIT otevøít v Èínì své stá-

lé zastoupení a dále jedná o založe-

ní spoleèného podniku.

Ing. Martin Volný

vedoucí marketingu 

KOVOSVIT MAS, a.s (s pøíspì-

ním obchodních zástupcù)

Úøední hodiny
Mìstského 
úøadu
Sezimovo Ústí

Pondìlí
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Úterý
13:00 - 15:00

Støeda
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Ètvrtek
13:00 - 15:00

Pátek
8:00 - 11:30
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Rok 2013 je pro pìvecký sbor 

Nokturno ze Sezimova Ústí rokem 

jubilejním. Pøipomíná si totiž již    

30 let trvání sboru. V mìsíci kvìtnu 

jsme pøátele a známé pozvali na slav-

nostní koncert do velkého sálu 

Hotelu MAS v Sezimovì Ústí. 

Koncert se vydaøil. O prvním víken-

du mìsíce øíjna jsme se v Plzni  

zúèastnili festivalu sborového zpì-

vu s hezkým názvem Plzeòské noto-

vání. Pozvání pøijalo osm sborù,        

a tak jsme si mohli pomìøit síly,     

ale mohli jsme si i poslechnout, jak 

to zpívá jiným sborùm v jiných mìs-

tech. Nad celou akcí bdìla porota 

odborníkù, která v závìru festivalu 

provedla hodnocení sborù a pøidala   

V úterý 1. øíjna 2013 zaèala další 

sezóna v saunì TJ Spartak MAS 

Sezimovo Ústí. Provoz bude zajiš-

tìn podobnì jako v minulých letech. 

Cena vstupného bude zachována na 

loòské úrovni díky dotaci mìsta 

Sezimovo Ústí. V letních mìsících 

byla provedena Správou mìsta Sez. 

Ústí oprava potírny – výmìna seda-

cích pryèen. Kvalitní regenerace     

a relaxace (a právì saunování je 

vhodnou formou) jsou vedle pohybu 

a stravovacích návykù dùležité pilí-

øe zdravého životního stylu. Vlastní 

saunovací proces má pozitivní vliv 

na tìlesné orgány, pravidelné sauno-

vání vede k psychické   a tìlesné rela-

xaci, pomáhá pøi zvýšení odolnosti 

organismu. Pobyt v prohøívárnì (po-

tírnì) vyvolává rychlé zvýšení kožní 

teploty, to vede k odstraòování zro-

hovatìlé vrstvy pokožky, stejnì jako 

ulpívajících neèistot a baktérií. 

Pobyt v saunì zlepšuje vzhled 

pokožky, díky jejímu prokrvení se 

pokožka lépe obnovuje. Vydatné 

pocení se projevuje snižováním 

tìlesné hmotnosti. Rovnìž na èin-

nost kardiovaskulárního systému 

má pravidelné saunování kladný    

vliv. Pro práci srdce je výhodné roz-

šíøení periferního krevního øeèištì      

a  zrychlení krevního obìhu, spoje-

né s poklesem krevního tlaku. Úèi-

nek saunové láznì na dýchací sys-

tém má regeneraèní, preventivní      

a také terapeutický efekt. Silný 

tepelný podnìt a prokrvení dýcha-

cích cest vede k vìtší sekreci hleno-

vých žlázek a zvlhèení sliznice, 

dochází k rychlejšímu odstraòování 

hlenu s nabalenými mikroby. 

Vlivem zvýšení teploty dochází ke 

zmìnám v hormonálních øídících 

okruzích (vnitøní sekrece). Dùležitý 

je vliv saunování na tepelné a mine-

rální hospodáøství lidského tìla. 

Pocením dochází k úbytky vody, lze 

pozorovat rovnìž zhoustnutí krve,   

v potu odcházejí také nìkteré mine-

rály (sodík, draslík), kyselina moèo-

vá a nìkteré zplodiny látkové výmì-

ny. Dùležité je doplnìní tekutin       

a minerálù (hlavnì draslík) po sau-

nování. Neurovegetativní systém 

pøíznivì reaguje na saunování - prá-

vì nastávající podzim a pøíchod 

chladného poèasí je dùvodem, proè 

bychom si mìli najít èas na návštìvu 

sauny. Saunování je nejlepší preven-

cí proti øadì nemocí, zároveò dochá-

zí k posílení imunitního systému lid-

ského tìla.Velice dùležité je pravi-

delné saunování, doporuèuje se       

1 - 3x týdnì. Je tøeba znát svùj zdra-

votní stav, vlastní proces v saunì 

vždy pøizpùsobit svému aktuálnímu 

stavu a svým pocitùm.

Sauna v Sezimovì Ústí nabízí 

celý komplex saunovacích služeb, 

urèitì doporuèujeme její návštìvu. 

Vstupenka není omezena hodinami, 

ale platí vždy pro celý jednotlivý 

vstup. Ideální doba pro pobyt v sau-

nì je 1,5 – 2,5 hod. Cena je 100,- 

Kè/vstup pro dospìlé, 80,- Kè/vstup 

pro dùchodce a dìti. Pøedplatné líst-

ky 900,- Kè/10 vstupù pro dospìlé, 

700,- Kè pro dìti a dùchodce. 

Všichni pracovníci sauny TJ 

Spartak MAS se tìší na Vaši návštì-

vu a vìøí, že saunování pøispìje ke 

zlepšení Vašeho zdraví a psychické 

pohody.

Mgr. Petr Havel  

prezident TJ Spartak MAS

 Sauna – souèást zdravého životního stylu

i nìjakou tu radu. A musím konsta-

tovat, že Nokturno obstálo na 

výbornou a mìstu Sezimovo Ústí 

ostudu urèitì neudìlalo. Hostitelùm 

- mladému sboru Canticorum    

Plzeò, patøí dík za zorganizování 

celého festivalu a za jejich péèi o nás. 

Závìreèné písnì zpívané všemi 

zúèastnìnými zpìváky, bylo nás 

okolo dvouset, byl úžasný. Angels 

Robbieho Williamse a Heal The 

World Michaela Jacksona byl hez-

kou teèkou na konec. Ne, nespíme 

na vavøínech. Pilnì nacvièujeme pro 

vás, naše posluchaèe, nový vánoèní 

program. Jste všichni srdeènì zváni. 

za Nokturno Anna Sluneèková

Jubilující Nokturno

Kronika pøedstavuje: 
Jan SUCHÁNEK
 Máme my to v tom našem mìstì 

šikovné lidi. A ani o nich poøádnì 

nevíme. O jednom takovém bych 

vám ráda povyprávìla. Jmenuje se 

Jan Suchánek. Je to ještì mladý 

muž - roèník 1969, rodák našeho 

mìsta a v ba�ovském domku v ul. 

Pod Vrbou žije s rodièi i v dnešních 

dnech. Èím je tento èlovìk zajíma-

vý? Každý se nìjak bavíme, každý 

po svém vyplòuje svùj volný èas. 

Panu Suchánkovi uèaroval billiard 

- stùl a štíhlé tágo. Zaèínal asi jako 

každý, hospodskou ligou. To se 

psal tak rok 2004. Bavilo ho to, 

zaèalo se daøit,  stal se èlenem 

t ábo r ského  B i l l i a rd  c lubu  

Casablanca. Pod jeho štítem se 

zúèastnil mistrovství Evropy         

v Nìmecku v roce 2011 a v letoš-

ním roce 2013 i mistrovství Evropy 

ve Slovinské Portoroži. Zde podal 

dùkaz o tom, že táborský billiard se 

mezi republikovou i zahranièní 

smetánkou rozhodnì neztratí. Na 

mistrovství Èeské republiky, které 

se konalo poèátkem mìsíce kvìtna 

v letošním roce v Praze, slavil 

Casablanca club úspìch hned tøi-

krát. A to právì zásluhou pana 

Suchánka a v soutìži dvojic i jeho 

kolegy Petra Kavana. V této disci-

plinì se stali mistry republiky.        

Medaile, poháry, diplomy jim prý 

pøedával známý zpìvák Jiøí Korn, 

který je výborným hráèem a neú-

navným propagátorem tohoto krás-

ného sportu. Úspìšným vyslancùm 

Billiard clubu Casablanca Tábor 

gratuloval hned pìtkrát. Co popøát 

závìrem našemu rodákovi? Asi pev-

né zdraví, pevnou ruku a pevné ner-

vy. A� se daøí! 

Anna Sluneèková

kronikáøka mìsta
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Naše organizace sdružuje obèany 

z celého okresu Tábor. Jsou to lidé 

vyššího vìku se zdravotními pro-

blémy, napø. vysokým tlakem, 

pohybovými a onkologickými pro-

blémy, nedostateènou funkcí srdce 

apod. Pøes tyto potíže nechtìjí 

sedìt doma a proto se snažíme orga-

nizovat spoleèná setkání. Zatím se 

nám to podaøilo na zahradì 8. ZŠ na 

sídlišti Nad Lužnicí, kde jsou osa-

zeny prvky pro cvièení seniorù, kte-

ré jsme si i vyzkoušeli. Spoleènì 

jsme také navštívili botanickou 

zahradu v Táboøe, kde nám byl 

umožnìn pøístup do skleníkù         

a líbila se nám výstava hub, která 

tam právì probíhala. V pøíštím roce 

plánujeme další aktivity.

Schùzi máme 2x do roka, v bøez-

nu a listopadu. Bývají doplnìny 

pøednáškami lékaøù, pohoštìním     

a další èinností.

Pøíspìvek našich èlenù èiní 60,- 

Kè a vzhledem k tomu, že jsme 

všichni dùchodci, nebudeme jej      

v budoucnu zvyšovat. Když se roz-

hodnete stát se naším èlenem, rádi 

vás pøivítáme dne 19.11.2013 ve 

14.00 hodin v táborské restauraci 

Braník, kde bude probíhat schùze 

dle programu.

Èekáme na Vás a tìšíme se na 

Vás.

Milena Vyskoèilová

místopøedsedkynì SPCCH

05/2013

od 13. 7. 2013 do 22. 9. 2013
Narození:
Špièka Jakub
Mašterová Sabina
Soldát Václav
Chval Marek
Suchánková Michaela
Cuøínová Kristýna
Duben Marek

Zemøelí:
Doležal Silvestr
Douda František
Doudová Marie
Havlíèek Miroslav
Heømánek Miloš
Koláø Miroslav
Konupková Marie
Leiblová Irma
Lhotová Marie
Novotný Vladimír
Pípal Jan
Poupì Jindøich
Prùcha František
Øezáè Karel
Steklík Jaroslav
Veselý Antonín
Vít Miroslav

Spoleèenská 
kronika

PODÌKOVÁNÍ

Manželé Makovièkovi - Dienerovi dìkují touto cestou svým sousedùm 

Kubernovým, Èernovským, Tajtlovým, panu Nedorostovi, sleènì 

Soldátové, panu Bednáøovi a pracovníkùm Správy mìsta za pomoc pøi 

odstraòování vody z bytu a vynášení nábytku pøi rozpojení odpadové 

roury dne 29. 7. t.r. pøi bouøce a krupobití. Dále dìkují za zajištìní brzké 

opravy øediteli Správy mìsta panu Kupsovi, místostarostovi MìÚ panu 

Samcovi, panu Bednáøovi a firmì Faliko za položení kobercù. 

Podìkování patøí rovnìž sousedùm pøi stìhování nábytku zpìt do bytu - 

manželùm Kubernovým, panu Nedorostvi, Novákovi a bratrovi paní 

Kubernové. Byla to velmi významná pomoc. Mnoho díkù.

� S h á n í m  p r o n á j e m  g a r á ž e                   

v Sezimovì Ústí 2. El. instalace     

nutná.                     Tel. 774 990 773

� Koupím zahrádku (i menších roz-

mìrù) nebo jakýkoliv pozemek        

v Sezimovì Ústí na Koreji.

Tel. 724 145 185

� Prodám pozemek v Sezimovì    

Ústí 2 pro výstavbu chaty nebo 

rodinného domu. Výmìra 700m2,   

el. instalace na pozemku. Cena   

dohodou.                Tel. 602 458 668

� Dlouhodobì pronajmu byt 2+1,      

4 patro, s balkonem v Sezimovì   

Ústí 2. Volný k nastìhování.

Tel. 605 257 444

� Koupím byt v Sezimovì Ústí 2,   

2+1, pøípadnì 3+1 do 65m2,            

v O.V., zvýšené pøízemí (1. schodiš-

tì) nebo 1. – 5. patro s výtahem. 

Klidné prostøedí.    Tel. 773 626 167

Inzeráty:

Svaz postižených 
civilizaèními chorobami 

� Dìkuji panu starostovi a sboru pro 

obèanské záležitosti za blahopøání 

k mým narozeninám. Pøeji všem 

hodnì úspìchù, elánu do další prá-

ce a hlavnì zdraví.       Robert Buš

� Dìkuji panu starostovi a sboru    

pro obèanské záležitosti za blaho-

pøání a pìkný dárek k mým          

80. narozeninám.    

Božena Hrdinová

� Dìkuji vedení mìsta za gratulaci   

a vìcný dárek k mým narozeninám.

Miloslav Tùma

� Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing. 

Doležalovi a sboru pro obèanské 

záležitosti za blahopøání k mým 

narozeninám. 

Libuše Køemenová

� Dìkuji vøele panu starostovi Mgr. 

Ing. Doležalovi a sboru pro obèan-

ské záležitosti za blahopøání u pøí-

ležitosti mých polokulatých naro-

zenin a za velmi pìkný dárek.

František Beneš

� Dìkuji panu starostovi a sboru pro 

obèanské záležitosti za pøání         

a dárek k narozeninám a paní 

Máchové za pøedání dárku a milou 

návštìvu.       Jaroslava Opavová

� Dìkuji panu starostovi a sboru   

pro obèanské záležitosti za pøání         

a dárek k narozeninám a paní 

Máchové za milou návštìvu a pìk-

né povídání.       František Hanuš

� Dìkujeme panu starostovi a sboru 

pro obèanské záležitosti za milé 

blahopøání k našim narozeninám. 

Velmi nás potìšilo, že náš mìstský 

úøad myslí na své obèany i pøi tako-

výchto pøíležitostech.

Vlasta a Václav Jandovi

� Dìkuji panu starostovi a sboru pro 

obèanské záležitosti za blahopøání 

k mým narozeninám.

Vilém Hofbauer

� Dìkuji panu starostovi a sboru pro 

obèanské záležitosti za milé blaho-

pøání k mým narozeninám.

Miluše Vodehnalová

� Dìkuji panu starostovi a sboru pro 

obèanské záležitosti za blahopøání  

k narozeninám.            Jiøí Franta

� Dìkujeme panu starostovi za bla-

hopøání k narozeninám.  

Manželé Jan a Marie Brùžkovi

Podìkování:
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Ve dnech 9. a 10. srpna 2013 uspo-

øádalo odborné oddìlení ústøedí 

Èeského zahrádkáøského svazu ško-

lení vedoucích moštáren. Akce se 

konala v malém konferenèním sále 

Hotelu MAS v Sezimovì Ústí. 

Úèastnilo se jí asi 50 aktivistù z rùz-

ných organizací ÈZS v republice. 

Za sezimoústecké zahrádkáøe bylo 

pøítomno 6 èlenù.

První den setkání byl vìnován 

odborným pøednáškám. Hlavními 

tématy byly podmínky zdanìní 

odmìn pracovníkù moštáren, 

uplatnìní nových obalù bag-in-box 

pøi skladování ovocných moštù, 

nové technologie a stroje pro zpra-

cování jablek na mošt a možnosti 

stabilizace a konzervace vylisova-

né ovocné š�ávy. Pøednášejícími 

byli pøední odborníci z firem          

a VŠCHT. Po pøednáškách násle-

dovala diskuse o problémech pøi 

provozu moštáren.

V sobotu 10. 8. si úèastníci škole-

ní prohlédli moštárnu naší organi-

zace ÈZS. Pøedseda organizace Jiøí 

Šedivý uvítal všechny úèastníky     

a seznámil je se životem organizace. 

Odbornou èást exkurze zajiš�ovali 

vedoucí  moštárny pan Jiø í  

Vodrážka a Ing. Zdenìk Hrbek. Pøi 

podrobné prohlídce zaøízení byly 

diskutovány záležitosti podmínek, 

organizace a techniky moštování. 

Byli jsme potìšeni velmi dobrým 

hodnocením naší moštárny i naší 

práce ze strany odborníkù z jiných 

organizací. Ocenìn byl zejména 

zpùsob èištìní jablek pro moštová-

ní i organizace práce, kdy jsme 

Zahrádkáøi se školili
schopni vyhovìt i drobným pìstite-

lùm s malým množstvím zpracová-

vaného ovoce. Velkou výhodou je 

též skuteènost, že si každý zákazník 

odváží mošt z vlastních jablek.

Podle vyjádøení dotázaných 

úèastníkù se jednalo o zdaøilou 

vzdìlávací akci zakonèenou velmi 

zajímavou exkurzí. 

Najdete nás na: www.zahradka-

ri.cz/zo/sezimovo.usti2

Jiøí Šedivý

Foto Ing. Ivan Dvoøák

•

•

•

www.sezimovo-usti.cz

e-mail
info@sezimovo-usti.cz

epodatelna@sezimovo-usti.cz
spravamesta@sezimovo-usti.cz

Telefony
mìst. úøad
ústøedna - 381 201 111

fax: 381 263 179

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

• Pavel Samec, místostarosta,
   381 201 136, 602 431 940

• 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. staveb-
   ního úøadu, 381 201 118

• Bc. Novotný Jan, zást. ved.
   stavebního úøadu, 
   381 201 140

• Bc. Petr Klíma, životní pro-
   støedí, 381 201 143

• 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 sprá-
   vy mìsta, 381 200 430,
   777 794 872

• Karel Homolka, ved. tech-
   nických 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,  kniho-
   vnice S.Ú. 1,  381 201 145

• Jiøina Kalenská, knihovnice
   S.Ú. 2,  381 276 043

I když jsme chtìli spustit nové 

webové stránky již spoleènì            

s prvním školním dnem, museli 

jsme start o nìkolik dní odložit, 

protože nastaly menší technické 

problémy. Koneènì jsou však na 

svìtì a já pevnì vìøím, že budou 

všem sloužit  jako kvali tní  

informaèní kanál. Naše stránky 

budou pravidelnì doplòovány        

a podle požadavkù aktualizovány 

nejen co se týká èlánkù, ale              

rozvíjet. Již v prvním pololetí 

poèítáme se zaèlenìním projektu 

"E-škola", který by rodièùm mìl 

pomoci k získání rychlejšího 

pøehledu o školních výsledcích 

svých dìtí. V projektu "E-škola" 

poèítáme s pravidelným on-line 

zveøejòováním známek a dùle-

žitých upozornìní uèitelù a vedení 

školy, ale také s možností rychleji 

nás  kon tak tova t  napø ík lad                 

s ohlášením nemoci èi jinými 

sdìleními. Celý projekt bude 

zabezpeèený pomocí registrací 

uživate lù  a  je j ich  ovìøení  

odpovìdným pracovníkem naší 

školy tak, aby nebylo možné 

získávat informace o jiných žácích.

 Ch tì la  bych  p øedevš ím 

podìkovat panu Ing. Petru 

Bouškovi, který naše nové webové 

stránky vytvoøil a který se nám o nì 

i nadále bude starat. Bez jeho 

fantazie a bez jeho návrhù by totiž 

nebyly na svìtì.

 Mgr. Zdeòka Helmová

øeditelka školy

Internetová adresa: 

www.zs2su.cz  

i odkazù.

 Pøi tvorbì webových stránek 

jsme vycházeli z návrhù rodièù 

našich žákù. Ty jsme získali           

z dotazníkù, které nám zodpovìdnì 

vyplnili, za což jim velice 

dìkujeme. Èasto se objevoval 

požadavek na zatraktivnìní stránek, 

více barev, pøehlednì uspoøádané 

informace. Myslím, že právì to se 

nám podaøilo splnit.

Naše stránky se budou i nadále 

Nové webové stránky ZŠ Školní námìstí
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Když se zaènou prázdninové dny 

krátit, když dìti samy poznají, že 

veèer je nìjak døíve tma, než tomu 

bylo v èervnu, když si pøi veèerním 

posezení na lavièce musíme brát 

bundu nebo deku, je to odnepamìti 

pravidlo, že se nám léto chýlí k závì-

ru. Snad už jen pan Lada by dodal 

poznámku o vùni peèených bram-

bor, která se line povìtøím z ohníè-

kù z pastvy, na nichž si pochutnáva-

jí pasáèci pøi západu slunce za kop-

ce a  za prodlužujících se stínù lipo-

vých alejí.

Již odpradávna je tato doba neod-

myslitelnì spjata se zahájením škol-

ního roku. Práce fyzická mìla být 

vystøídána prací duševní. Tak už to 

naplánovala Marie Terezie, nejob-

líbenìjší to panovnice našich žákù.

Nejinak tomu bylo i u nás. 

Zahájili jsme v pondìlí 2. záøí. 

Dìtem zaèaly povinnosti – jako kaž-

dým rokem po dlouhá staletí. Nìco 

se za tu dobu ale pøece zmìnilo. 

Nesedíme již s rukama za zády ve 

školních škamnách, nýbrž v pìk-

ných polohovatelných lavicích, kte-

ré vyhovují souèasným hygienic-

kým požadavkùm. Nevyuèujeme 

pouze frontálnì od katedry, ale zaøa-

zujeme prvky moderního vyuèová-

ní, jako jsou napøíklad skupinová 

práce, diskuse, daltonské prvky 

výuky, skládankové uèení a jiné. 

Místo døevìných tabulek s kamín-

kem máme díky projektu „Peníze 

školám“, do nìhož jsme byli zapo-

jeni, šest interaktivních tabulí          

a všechny tøídy vybaveny stahova-

cím plátnem s dataprojektorem,     

o èemž by si pan uèitel Boženy 

Nìmcové nemohl nechat ani zdát. 

Každý psycholog øekne, že vlastní 

zkušenost je nepøenosná. To není 

Památník Dr. E. Beneše navštì-

vujeme pravidelnì i s žáky 9. roèní-

kù v rámci dìjepisu a nejinak tomu 

bude i letos. Každým rokem slý-

cháme, že jsme jediná škola z blíz-

kého okolí, která s dìtmi do památ-

níku dochází, což je trochu s podi-

vem, nebo� expozice je velmi pìk-

nì uspoøádána a žáci opìt na vlastní 

oèi mohou vidìt pøedmìty, které 

užíval 2. èeskoslovenský prezident.

Vùbec rádi spolupracujeme s mìs-

tem Sezimovo Ústí. Díky svému zøi-

zovateli, který škole pøispívá na 

financování zájmových kroužkù,  

mùžeme nabízet pestrou škálu vol-

noèasového vyžití pro dìti nejen po 

vyuèování, ale obèas i o víkendu. 

Dokladem je napøíklad turistický 

kroužek, vloni založený pìvecký 

sbor, který naši školu již nìkolikrát 

reprezentoval na veøejnosti nebo 

kroužek mladého historika. Právì 

mladí historici mají asi letos nejsil-

nìjší zážitek z rekonstrukce bitvy 

na Bílé hoøe, která se tradiènì koná 

již v záøí, nebo� kromì možnosti 

nahlédnout do zákulisí vojenského 

ležení a praktického vyzkoušení si 

boje muže proti muži pomocí pík si 

udìlali obrázek na skuteènost, že 

bojovat v dávnovìku nebylo snad-

né, nebo� píku sotva unesli. Ovšem 

vìtšinu zvídavého žactva jistì uspo-

kojila vzácná koøist, a� už vlastno-

ruèní podpis pamìtníka, kronikáøe - 

komentátora Václava Vydry           

z Vydrova, nebo podpis èi foto         

s Karlem Schwarzenbergem, který 

jako nedìlní odpolední program 

zvolil bìlohorskou bitvu. Vždy�      

i politik je jen èlovìk.

V rámci subjektu základní školy 

nesmíme opominout naši mateø-

skou školu, v povìdomí lidí zná-

nic nového pod sluncem. Vìdìly to 

už naše babièky a prababièky. 

Každý døíve narozený si vzpomene 

na svoje první seznámení s horký-

mi pláty na kamnech pod dozorem 

svojí maminky. I my se snažíme 

uèit prožitkem. A pøíležitostí je dost.

Napøíklad hned 3. záøí se konal     

v Sezimovì Ústí pietní akt u hrobky 

druhého èeskoslovenského prezi-

denta Dr. Edvarda Beneše. Naše 

škola odnepamìti pøispívá kvìtino-

vou vzpomínkou vždy na výroèí 

narození a úmrtí pana prezidenta. 

Letos jsme poprvé vzali s sebou 

žáky, tentokráte pátých roèníkù, kte-

øí mohli na vlastní oèi spatøit èelní 

pøedstavitele naší republiky, jak za 

tónù hudby hradní stráže kladou 

vìnce k prezidentovì hrobce.

Žáci zahradu Benešovy vily 

navštívili v rámci pøedmìtu Èlovìk 

a jeho svìt. Mnohokrát mùžeme 

vykládat o státních symbolech, uèit 

o funkci hradní stráže a popisovat 

jejich uniformy - vlastní zkušenost 

je stejnì nejcennìjší. Žáci vidìli 

mnoho dùležitých lidí, zúèastnili se 

vlastního pietního aktu jako jediní 

diváci školního vìku, vyzkoušeli si, 

jak se chovat pøi hymnì v takovéto 

situaci a tázaní dokonce odpovìdìli 

správnì zvídavému novináøi na vše-

teèné otázky.

Velké podìkování patøí Adamu 

Starému a Anetce Vincenc za to, že 

reprezentovali naši školu v prùvo-

du s panem øeditelem Peroutkou      

a  bývalou paní  øedi te lkou 

Hojsákovou a  všem pøítomným 

žákùm za vzorné chování v zahradì 

vily, nebo� samotné kladení vìncù 

a projevy øeèníkù zabraly v onom 

pomìrnì chladném dni témìø hodi-

nu.

mou jako „Žlutou školku“. Díky 

tomu, že nám v loòském roce mìsto 

zrekonstruovalo tìlocviènu a vleto-

šním roce i k ní pøilehlé šatny          

a sociální zaøízení, mùžeme si 

koneènì dovolit nechat pravidelnì 

cvièit naše nejmenší dìtièky v tom-

to, troufám si øíci, nejnovìjším spor-

tovním zaøízení ve mìstì bez obav, 

že by na nì spadl kus stropu, nebo 

že by jim uvízla nožka ve spáøe 

mezi parketami. Dìti chodí cvièit 

každý ètvrtek od deseti hodin, kdy 

je tìlocvièna jen pro nì. I to usnad-

òuje následný pøechod do „velké“ 

školy, stejnì jako program našich 

uèitelek I. stupnì „Nebojte se velké 

školy“, který bude realizován právì 

pro naše pøedškoláky v listopadu. 

Zde snad nemusím zdùrazòovat, že 

školní vzdìlávací program naší ško-

ly má název „Otevøená škola“, za 

což snad mluví dostateènì všechny 

akce, které ve spolupráci s mìstem 

èi s rodièi pravidelnì dìláme.  

Právì o nich se mùžete více doèíst 

na našich webových stránkách     

http://1zs.sezimovousti.cz. A pozor, 

èas je neúprosný. Máme za sebou 

již celý jeden mìsíc z deseti. Fouká 

ze strniš�, která se v našem okolí 

stihla promìnit v zasetá pole. Naše 

dìti se rozlouèily s létem a pomalu 

se pøipravují na akademii školy, kte-

rá tradiènì probìhne v èase pøedvá-

noèním. A Vám všem, kteøí máte 

rádi naše akce a chodíte napøíklad 

na lednový ples školy, pøipomínám, 

že prodej lístkù bude zahájen         

v pátek 1. listopadu. 

Mgr. Jaroslav Mengler

ZŠ a MŠ 9. kvìtna 489

Škola volá aneb zaèaly nám povinnosti
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Hned po prvním školním týdnu 

jsme opustili se šes�áky prostor 

školy a vydali se na tøídenní 

seznamovací pobyt. Spali jsme       

v chatièkách v letním táboøe Palcát 

za Planou nad Lužnicí.

Již zaèátek byl hodnì vydaøený. 

Dìti zaèaly najíždìt s vynikajícími 

dobrotami z domácích kuchyní. 

Nemuseli jsme nic vymýšlet           

k snídani, ani k svaèinkám, o vše se 

postaraly maminky, které ochotnì 

napekly. Za jejich pomoc mockrát 

dìkujeme.

Po tøi dny jsme hráli hry rùzného 

05/2013

„Nová škola“ je zase o nìco novìjší
I o prázdninách se na naší škole 

pracovalo, a to proto, aby naši žáci 

pøišli do „nového“. Probìhla 

rekonstrukce chlapeckých toalet ve 

všech patrech. Ve tøídách 2. stupnì 

bylo instalováno 12 dataprojektorù 

s krátkou projekcí a stávající tabule 

byly nahrazeny keramickými. Pro 

žáky i uèitele se nakoupily mobilní 

interaktivní snímaèe, díky kterým 

jsou všechny tabule s data-

projektorem použitelné jako 

interaktivní. Také na 1. stupni se 

provedly zmìny. Ve ètyøech tøídách 

byly instalovány velké dvoukøídlé 

pylonové tabule, kde jedna je 

popisná køídou, druhá je keramická 

s magnetickou funkcí. Ta navíc bude 

sloužit i pro interaktivní projekci. 

Navíc díky vybavení ICT technikou 

se zatraktivní výuka. Nìkteré tøídy 

byly vymalovány.

Po mnoha letech se podaøilo 

položit novou dlažbu pøed naší 

školou a nezapomnìlo se ani na 

vyèištìní soch u vstupu do školy. Za 

krásné nové námìstí pøed naší 

školou dìkujeme mìstu Sezimovo 

Ústí.

 Mgr. Voštová, 

Mgr. Hemerková, 

Mgr. Krejèová

kalibru: u nìkterých jsme se zpotili, 

u jiných se nám kouøilo z hlavy nad 

pøemýšlením.

Cíl naší mise jsme vrchovatì 

naplnili – nejen že jsme se dù-

kladnì poznali, ale navrch si 

odvážíme cenná poznání, že si 

umíme naslouchat, bezvadnì se 

bavit, spoleènì se smát, ustojíme    

i hádku, ale umíme i couvnout, 

když si to situace a vyšší zájmy 

žádají.

Mgr. Petra Kukaèková

tøídní uèitelka

Žáci se radují
i oèekávat, že posílením zájmu        

a aktivity žákù se budou rozšiøovat 

i jejich vìdomosti a praktické 

dovednosti. 

Mgr. Jana Pìtivlasová

ZŠ Švehlova

Už je za námi první mìsíc školy  

a žáci si pomalu pøivykají na školní 

práci i nové povinnosti. Nebylo to 

pro nì jednoduché rozlouèit se       

s prázdninami, èi pøijít jako 

prvòáèek poprvé do školy. Pro 

vìtšinu žákù to bylo ale setkání 

radostné. Nejen proto, že byly 

chodby a tøídy nìjak krásnìjší          

a barevnìjší než na konci roku, ale 

také proto, že do tøíd, díky projektu 

EU Peníze školám, pøibyly tøi 

interaktivní tabule a mnohé další 

pomùcky, které nyní žákùm 

zpestøují školní vyuèování. Díky 

novým technologiím mohou 

uèitelé prezentovat probírané uèivo 

zábavnìji, názornìji a z hlediska 

žáka i mnohem aktivnìji. Pøi práci   

s tabulemi dávají žáci vìtší pozor 

než pøi práci s uèebnicí a lze             

ly se obaly  od spotøebovaných èis-

tících prostøedkù, stoupala spotøe-

ba èistých hadrù apod. Zaèátek škol-

ního roku jsme stihli! Druhého záøí  

mohly pøijít dìti do èistých a vy-

zdobených tøíd. Na chodbì sice chy-

bìla dlažba, ale to v provozu mateø-

ské školy nebránilo. Díky pochope-

ní a trpìlivosti rodièù probíhají do-

konèovací práce bez problémù.

Chtìla bych podìkovat pøede-

vším vedení mìsta Sezimovo Ústí, 

že se zateplení budovy vèetnì vý-

mìny oken mohlo uskuteènit. 

Podìkování také patøí všem zúèast-

nìným pracovníkùm a firmám, kte-

ré se na tìchto pracích podílejí, urèi-

tì není jednoduché pracovat na bu-

dovì, kde probíhá provoz pøedškol-

ního zaøízení.

Myslím si, že ten nový kabát naší 

mateøské škole sluší.

Bc. Hana Nováková

øeditelka školy

A je tady. Z lešení vykukuje nová 

fasáda naší mateøské školy.  

Zateplení pláštì budovy, støechy     

a výmìna oken se blíží do finiše. 

Práce zaèaly na zaèátku prázdnin. 

Byly vyøezány železné rámy se 

skly v prùèelí budovy, stìna byla vy-

zdìna a osazena novými okny, vy-

mìòovala se všechna okna a dveøe, 

obvodové zdi se obkládaly.

 Prázdninový provoz byl zajištìn 

po domluvì s panem øeditelem 

Peroutkou a paní Schneiderovou ve 

„Žluté školce“ s personálním zajiš-

tìním našich pracovnic. Firma 

Døevotvar z Chýnova, která staveb-

ní práce provádí, pøislíbila, že do za-

hájení školního roku bude hotova 

èást budovy, kde jsou tøídy a záze-

mí pro dìti. Povedlo se! Všechny za-

mìstnankynì školy pøiložily ruku  

k dílu a poslední srpnový týden mì-

ly všechny na pilno, aby uklidily  

tøídy po øemeslnících. Vysavaèe se 

závìjemi prachu  zakuckávaly, vrši-

Školka Lipová v novém kabátì

   KLUBÍÈKO 
 

Centrum pro dìti a rodièe 

 

PO  10.00 - 10.45        Péèe o novorozence s L. Kalafutovou 

                 14.00 - 16.00  S flétnièkou za písnièkou  
   (pro dìti, které se chtìjí nauèit tóny s písnièkami, od 4 let) 

 16.30 - 17.15  KAŠPÁREK - dramatický kroužek pro dìti od 3 do 7 let 
 

ÚT        10:00 - 11.00   Výtvarné èarování - pro dìti s maminkami  (od 2 let, bez  permanentky) 

             13.30 - 14.30         Angliètina pro dìti od 4 let  (rozdìlení skupin, zaèáteèník - pokroèilý) 
                16.00 - 16.50 Orientální tance (pro dìti od 4 do 8 let), taneèní mistr Pavlína Véle 

                17.00 - 17.45 Street dance  (pro dìti od 7 let)     
   taneèní vzdìlání pro dìti ve streetových technikách - HIP HOP,  
    NEW STYLE, HOUSE DENCE, POPPIN, LOCKIN, OLD SCHOLL, HYPE  
  

ST            09.45 - 11.00 Herna pro dìti a rodièe 

                 16.00 - 16.45        Atakáèek - taneèky pro dìti od 4 let (Dáda Patrasová, cvièení s Míšou, ...) 
    

ÈT   09.00 - 09.30   Cvièení pro malé dìti  - od jednoho roku 

 09.30 - 10.00 Cvièeni pro dìti - od dvou let 

 17.00 - 17.45 Výtvarná dílnièka pro dìti pøedškolního i školního vìku 
 

PÁ   09.00 - 11.30 Otevøená herna pro rodièe s dìtmi   

         13.00 - 19.00  Oslavy dìtských narozenin  (pouze po telefonické DOHODÌ) 

 
www.klubickosu.cz 
Kontakt: 
Obèanské sdružení Ostrov Správné místo - KLUBÍÈKO, K Hájence 666, 391 02 Sezimovo Ústí 2. 
Tel.:  776 409 294? e-mail:   klubicko@gmail.com
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Tak jako všechny školky, i mateø-

ská škola Zahrádka otevøela v záøí 

dveøe novému školnímu roku. 

Rodièe i dìti zde èekalo pøíjemné 

pøekvapení. Veselá fasáda, nová 

plastová okna, vkusnì vymalované 

chodby, ale nejvíce se líbily 

umývárny – barevné dlaždice 

rozveselily každého uplakánka. 

Také ve tøídách to hrálo barvami -  

nìkde stìny modré jako moøe, jinde 

zelená louka nebo modré nebe.

A pokud ještì nìkde nìco chybí, 

šikovné paní uèitelky si s tím jistì 

brzy poradí. Když stihly, s pomocí 

paní provozních, vše pøipravit na 

zaèátek školního roku, jistì doladí    

i to, co ještì zbývá. Nová Zahrádka 

se prostì líbí všem – dìtem, rodièùm 

i zamìstnancùm. A všichni se tìší, že 

zde spoleènì budou prožívat 

pøíjemné chvíle po celý školní rok.

Ivana Jirmusová

MŠ Kaplického

Nová Zahrádka
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Náš nový rezervaèní systém, který 

prošel øíjnovým zkušebním provo-

zem, skýtá pro diváky nové možnos-

ti. Pøedevším jde o rozšíøení prodejní 

doby na vstupenky nejen na filmy, 

ale i na divadelní pøedstavení, kon-

certy a taneèní veèery. Kromì stáva-

jícího otevíracího èasu v pondìlí a ve 

støedu od 9 do 16 hodin s polední pøe-

stávkou od 12 do 13 hodin v kancelá-

øi pøedprodeje, bude možné za-

koupit vstupenky také od ètvrtka do 

nedìle v dobì od 17 do 20 hodin,      

a to v pokladnì kina. Výjimku budou 

tvoøit dny, kdy se v kinì Spektrum 

nepromítá. Podrobný program vèet-

nì programu kina najdete na webo-

vých stránkách MSKS (www.kultu-

ramexus.cz) nebo na webu mìsta 

Sezimovo Ústí.

Od nového roku si budete moci 

rezervovat vstupenky také on-line. 

To však platí pouze pro rezervace líst-

kù do kina. U divadelních pøedstave-

ní a ostatních akcí bude stále nutné 

zatelefonovat nebo zajít  osobnì do 

kanceláøe pøedprodeje èi po novu do 

pokladny kina.

Pøedprodej vstupenek se rozšíøí 
i do pokladny kina

V loòském roce jsme kvùli nedo-

statku jablek buchtovali, letos se 

opìt vrátíme ke štrùdlování. Soutìž 

o nejlepší sezimácký štrùdl vypuk-

ne v sobotu 9. listopadu od 15 hodin. 

Stále se mùžete ještì pøihlásit a sou-

peøit tak s ostatními o hodnotné 

ceny. Ve høe je napøíklad veèeøe pro 

dva v hodnotì 700 korun v restau-

raci Spektrum v Sezimovì Ústí 

nebo Èerná perla v Táboøe, dále 

poukaz na masáž dle vlastního 

výbìru v hodnotì 400 korun            

u masérky Eleny Ivanové, èi       

dárkový koš. Na všechny zúèastnì-

né pak èeká malý dárek. A zkrátka 

nepøijdou ani návštìvníci akce, kte-

ré tímto zveme na kafe a štrùdl zdar-

ma. Hrát nám k tomu budou 

Poulièníci a tìšit se mùžete také na 

setkání se zajímavými lidmi, kteøí 

usednou do poroty. Úèast pøislíbila 

autorka kuchaøských knih Karina 

Než zaène Advent, èeká nás 29. lis-

topadu tradièní nasvícení mìsta 

Sezimovo Ústí. Dìti z mateøských 

škol dorazí ve svém zvoneèkovém 

prùvodu na námìstí T. Bati, kde 

zaène v 16 hodin program na velkém 

osvìtleném pódiu. O ten se postarají 

mateøinky a také Základní škola 

Školní námìstí. Pøesnì v 17 hodin se 

pak rozsvítí vánoèní výzdoba celého 

mìsta Sezimovo Ústí a zároveò       

k nebi vzlétnou stovky balónkù        

s dopisy pro Ježíška. Nezapomeòte 

si proto doma napsat, co byste si pøá-

li pod stromeèek. Balónky budeme 

mít pro vás zadarmo.

Zprávy z kultury

Havlù, pøedseda táborského        

konvivia hnutí Slow Food Igor 

Holub, øeditel Divadla Oskara 

Nedbala      v Táboøe a pøedevším 

známý milovník štrùdlu Karel 

Daòhel,  dramaturg táborského 

divadla Marcel Køíž èi obì šéfre-

daktorky nejvýznamnìjších perio-

dik Táborska - Alena Šatrová         

a Libuše Koláøová. A pozor, do èela 

poroty usedne šéfkuchaø hotelu 

Nautilus    a držitel nìkolika mezi-

národních  kuchaøských ocenìní 

Martin Svatek. Souèástí štrùdlová-

ní bude také ochutnávka jableèné-

ho moštu z místní moštárny             

a ochutnávka a recepty na štrùdly 

naslano. A jak peèou štrùdl          

profesionálové? To budete mít  

možnost posoudit díky Cukráøství               

U Veselých, které rozbalí svùj       

stánek v malém sále.

Tím však ještì program na tento 

den nekonèí. V 17.30 hodin vás 

pozveme do Spektra na vernisáž sezi-

moústeckých zahrádkáøek, které tu 

slavnostnì otevøou svou tradièní 

výstavu s vánoèní a adventní témati-

kou. O kulturní program se postarají 

dìti ze Základní umìlecké školy       

v Sezimovì Ústí. Slavnostní nasví-

cení mìsta pak završíme koncertem 

pøedního èeského mistra klasické 

kytary Lubomíra Brabce, a to v 19 

hodin. Vstupenky na koncert si 

mùžete zarezervovat a zakoupit       

v pøedprodeji za 190 korun. 

Do Spektra se vrátí štrùdlování

Rozsvítíme výzdobu a vypustíme balónky k nebi

One Woman Show i bohatì obsazená komedie, láska, vztahy a k veèeøi 
blbec - taková bude divadelní sezona Jaro 2014 ve Spektru. A to hvìzdné 
obsazení! Ivana Chýlková, Karel Heømánek, Simona Stašová, Lukáš 
Vaculík... Ostøílené herecké bardy ale vystøídá také Mladá krev                   
z jistebnické Forbíny. Je opravdu na co s tìšit, takže si vèas rezervujte 
svoje pøedplatenky nebo vstupenky na jednotlivá pøedstavení. Prosíme 
naše stálé pøedplatitele, aby si svoje permanentky vyzvedli nejpozdìji do 
10. ledna 2014. Rezervovat  mùžete již od 1. listopadu. 

NEDÌLE 19. LEDNA od 19 hodin - sál Spektrum

Ochotnický soubor Forbína Jistebnice - Mladá krev
Skvìlá komedie francouzského dramatika a režiséra Francise Vebera, 
jejíž filmová podoba byla ocenìna mimo jiné také Césarem (francouzská 
obdoba Oscara). Hlavní hrdina Pierre Brochant, bohatý nakladatel, 
poøádá s pøáteli velkou veèeøi blbcù, na niž každý dovede svého 
kandidáta. Z klání tìchto "blbcù", kteøí samozøejmì nic netuší, vzejde na 
konci veèeøe vítìz. Jenomže Pierre Brochant na tuto svou zlomyslnost 
doplatí. Jednoho veèera jej bolí v zádech a blbec Francois Pignon pøijde k 
nìmu do bytu. Zpùsobí velký rozkol v Pierrovì životì a nevìdomky tak 
pomstí všechny zneužité "blbce". Komedie je plná slovní i situaèní 
komiky, gagù a pøekvapujících situací i rozuzlení...                                                             
Vstupné: 60 Kè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEDÌLE 16. ÚNORA od 19 hodin - sál Spektrum

Divadlo Bez zábradlí
Jiskøivá komedie  amerického dramatika Murraye Schisgala, mimo jiné 
spoluscénáristy filmu Tootsie, je satirou  na  zneužívaní slova  láska. Tøi 
zasmušilé duše vyvolávají bouøe smíchu.
Režie: Alice Nellis                       
Hrají: I. Chýlková, K. Heømánek, Z. Žák
Vstupné: 320 Kè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÈTVRTEK 20. BØEZNA od 19 hodin - sál Spektrum

One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie o hledání vlastní 
identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella, jehož 
muzikál Pokrevní bratøi obletìl celý svìt, je urèena nejen všem ženám 
støedního vìku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákùm, 
kteøí mají rádi dobrou zábavu. Pøeklad: Pavel Dominik
Režie: Zbynìk Kaloè   
Všechny postavy ve høe pøedstavuje Simona Stašová
Vstupné: 320 Kè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚTERÝ 8. DUBNA od 19 hodin - sál Spektrum

Divadelní spoleènost Háta
Do apartmá, kde Sir Partridge oèekává významného hosta, který má 
rozhodnout o vyvrcholení jeho kariéry, se zaènou proti jeho oèekávání 
trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho manželka a nakonec úplnì 
neznámá dáma. Je to zkrátka nic dobrého nevìštící kombinace, která 
nám dopøeje øetìzec zámìn, situací a gagù... 
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová/Kateøina 
Hrachovcová, Mahulena Boèanová/Adéla Gondíková, Ivana 
Andrlová/Vlasta Žehrová/Olga Želenská, Martin Zounar/Martin 
Sobotka, Zbyšek Pantùèek/Pavel Neèas.                                         
Vstupné: 290 Kè

Permanentka na všechna ètyøi pøedstavení: 890 Kè

FRANCIS VEBER: BLBEC K VEÈEØI

MURRAY SCHISGAL: LÁSKA

WILLY RUSSELL: SHIRLEY VALENTINE

EDWARD TAYLOR: VZTAHY NA ÚROVNI

Divadelní sezona  
jaro 2014 
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PATCHWORK. Takové krásy svìt nevidìl! Výstava Patchworku              

v Malém sále Spektrum patøila rozhodnì k tìm velmi vydaøeným. 

Navštívilo ji pøes 200  lidí. A ti se mìli opravdu na co koukat - deky, polštáøe, 

tašky a další doplòky šité metodou patchwork, tedy sešíváním malých 

rùznì barevných kouskù, které ve finále tvoøí geometrický vzorec. Svá díla 

na výstavu propùjèily Anna Vlèková, Magda Frantová, Stanislava 

Koudelková, Stanislava Lešetická, Marcela Hofbauerová a Ludmila 

Krejèová, kterým Mìxus touto cestou dìkuje. Expozici doplnily bonsaje, 

sukulenty a kaktusy Miloslava Petráka. Více fotografií z vernisáže najdete 

na www.kulturamexus.cz v záložce fotogalerie. 

 foto: Kateøina Nimrichtrová

MìXus

programem pìvecký sbor Domino. 

Kromì teplého punèe se mùžete 

tìšit také na pøekvapení. Do 

Sezimova Ústí totiž dorazí andìlé  

z divadla Kvelb s obøími sánìmi. 

Trhovci rozbalí svoje stánky už      

v dopoledních hodinách, takže po 

celý den mùžete navštívit pravý 

vánoèní trh, kde si budete moci   

koupit vše od perníèkù, pøes kera-

miku až po vánoèní dekorace.

Kateøina Nimrichtrová

 MìXus

vy blížících se svátkù. Pohádku  

Podivuhodné Vánoce uvidíte         

v podání táborského amatérského 

divadélka Duduc. Je to pohádka      

o dvou holèièkách, které tak zlobily, 

že jim Vánoce utekly. Lákat je zpát-

ky budou na vánoèní koledy. 

Kateøina Nimrichtrová

 MìXus

Živý Betlém, zdobení stromkù 
a vánoèní trh

Mikuláš s èerty a andìly pøijde do 
Spektra v nedìli 1. prosince

05/2013

Stalo se v Sezimovì Ústí tradicí, 

že park pøed Spektrem oživí øada 

nazdobených vánoèních stromkù    

a ani letošní rok nebude výjimkou. 

O tuto vánoèní výzdobu se jako kaž-

doroènì postarají dìti  z místních    

i okolních mateøských a základních 

škol.  A zatímco 19. prosince dopo-

ledne se budou zdobit stromeèky, 

odpoledne se chystá na námìstí      

T. Bati velká sláva. Se svým  

Živým Betlémem se pøedvedou 

dìti ze Základní školy 9. kvìtna, na 

pódiu je pak vystøídá s vánoèním 

Èertovské rejdìní vypukne ve 

Spektru o ètyøi dny døíve, než bude 

chodit Mikuláš v ulicích. Zveme 

proto v nedìli 1. prosince od         

15 hodin všechny malé èerty           

a andílky, a� se vydají  do našeho 

vestibulu, kde na nì budou èekat 

èertovské hry, soutìže, diskotéka, 

nadílka a samozøejmì nebude chy-

bìt ani pohádka. Ta už bude na moti-

PREMIÉRA. Absolventský snímek Poslední odmìna, jehož svìtová 

premiéra se odehrála v kinì Spektrum, diváky mile pøekvapil. Bez 

nadsázky by mohl konkurovat leckterým celoveèerním filmùm známých 

èeských režisérù. Následná beseda po promítání se nesla v pøátelském 

duchu a v pøíjemné atmosféøe. Pøedstavitelé hlavních rolí Jarek Hylebrant, 

Marko Igonda a Tomáš Matonoha na závìr rozdali desítky podpisù. Více 

fotografií z premiéry 4. øíjna najdete na www.kulturamexus.cz v záložce 

fotogalerie. 

Foto: Kateøina Nimrichtrová

MìXus


