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Vážení spoluobèané
Vážení spoluobèané,
èas nezadržitelnì letí jako voda
a další rok se chýlí k závìru. Opìt
nastala doba adventní, pøedvánoèní. Mìsto bylo znovu
sváteènì vyzdobeno a je spolu
s Vámi pøipraveno na nejkrásnìjší
svátky v roce, na Vánoce. Je to
období, na které se asi nejvíce
tìší dìti, ale i my dospìlí máme
možnost se po tom vìèném shonu
v tom èase polevit a svátky si,
nejlépe v kruhu rodinném, v klidu
užít.
Závìr roku s sebou nese i dùvod
se ohlédnout za rokem konèícím.
Jak to tak bývá, byl rok 2013 pro
nìkteré z nás rokem naprosto
všedním, pro jiné tøeba rokem nad
jiné úspìšným, radostným. Pro
mìsto Sezimovo Ústí, jeho vedení
a úøad to byl rok, znaènì ovlivnìný
pøípravou a realizací celé øady
rùzných projektù. O tìch jste byli
na stránkách Novinek prùbìžnì
informováni, pøesto si dovolím
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nìkteré zmínit. Bylo pøipraveno
a zrealizováno zateplení MŠ
Lipová a MŠ Kaplického, zásadní
rekonstrukcí prošla sociální
zaøízení v ZŠ Školní nám., MŠ
Kaplického a pøístavku tìlocvièny
ZŠ 9. kvìtna. Do realizaèní fáze
pokroèila i revitalizace sídelní
zelenì a dlouho pøipravovaná
I. etapa rekonstrukce ul. Táborská.
Nových oken a úprav interiéru se
doèkala i 2. NP budovy, kde sídlí
Policie ÈR a poboèka Èeské
spoøitelny, a objekt restaurace
Spektrum. Kulturním a spoleèenským akcím novì slouží i rekonstruovaný Malý sál kina Spektrum.
A koneènì byla zahájena i dlouho
oèekávaná výstavba sportovnì –
rekreaèního areálu s koupalištìm,
byl pøipraven velký projekt rekonstrukce a rozšíøení ul. 9. kvìtna
a pokraèováno s pøípravou
zastavìní lokality Kociánka.
Nového povrchu se doèkala øada
chodníkù a komunikací ve mìstì

a opravou prošly i památníky
a sochy. Vedle toho se, jak doufám,
stále daøilo držet i dále zlepšovat
úroveò údržby a èištìní mìsta,
péèi o veøejnou zeleò a nakládání
s odpady.
V roce 2013 muselo mìsto a jeho
obèané èelit i pøírodním živlùm, a
to byly èervnové povodnì èi
èervencové krupobití. To s sebou
pochopitelnì pøineslo i zvýšené
nároky na opravy a likvidace škod.
Je toho málo nebo moc? To je na
úvaze každého.
Jak vyplývá z pøipraveného
návrhu rozpoètu mìsta, nebude
ani rok 2014 z tohoto pohledu
rokem nikterak klidným. Kromì
rozsáhlých stavebních prací v ul.
Táborská a na místì nového
koupalištì, kde by mìla probíhat
i výstavba nového mostu pøes
Kozský potok a cyklostezky, by
v pøípadì úspìchu v dotaèním
øízení mohla být zahájena
i rekonstrukce ul. 9. kvìtna.
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Rekonstrukcí by mìl projít i objekt
Hvìzdárny Fr. Pešty, tribuna na
fotbalovém høišti na Soukeníku
a sociální zaøízení objektu házené.
Velká pozornost bude i nadále
vìnována opravám bytového
fondu mìsta, opravám komunikací
a chodníkù a úpravám nových
parkovacích míst ve mìstì. Vìøím,
že bude nalezena shoda s mìstem
Tábor ve vìci využití kapacit
nového domu seniorù v Táboøe
i pro obèany mìsta Sezimovo Ústí,
a tak je mìsto pøipraveno zahájit
pøípravu projektové studie domu
s peèovatelskou službou formou
výstavby nové budovy èi
rekonstrukce nìkteré stávající.
Na závìr mi dovolte popøát Vám
do nadcházejícího roku 2014 onou
kouzelnou formulkou, jíž si již
staøí Øímané vzájemnì pøáli, tedy
Q.B.F.F.F.S. - A je to dobré
šastné, pøíznivé a zdárné.
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta
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Kvalita TV signálu ve mìstì
Mìsto Sezimovo Ústí vyhlásilo
v srpnovém vydání Novinek
anketu o kvalitì TV signálu
na území mìsta v souvislosti s odpojením TV vysílaèe Radimovice.
Do termínu uzávìrky ankety, tj. do
30. 9. 2013, obdrželo mìsto
8 podnìtù o špatném èi slabém TV
signálu, pøièemž z obou èástí mìsta
byly shodnì 4. S pøipomínkami
obèanù byly dopisem seznámeny
Èeské Radiokomunikace („ÈRa“)
a kopie dopisu byla dána na vìdomí

Oznámení:
Mìstský úøad v Sezimovì Ústí
ruší z provozních dùvodù v pondìlí
23.12.2013 od 12.30 do 17.00
hodin a v úterý 31.12.2013 od
13.00 do 15.00 hodin úøední hodiny pro veøejnost. Žádáme naše spoluobèany, aby k vyøízení potøebných záležitostí využili dnù pøedchozích, popø. Následujících.
vedení úøadu

i Èeskému telekomunikaènímu úøadu. Dopisem ze dne 9. 12. 2013
ÈRa informují mìsto, že bylo provedeno mìøení kvality signálu,
dle kterého se potvrdila snížená
kvalita DVB-T vysílání v nìkterých lokalitách Sezimova Ústí I.
Vzhledem k tomu, že žádná z televizních stanic nepøipravuje
v uvedené oblasti posílení
signálu, lze dle názoru ÈRa tuto
situaci øešit pouze na základì
smluvních služeb prostøednictvím
digitálního opakovaèe/pøevadìèe.
Náklady spojené s tímto øešení
jsou opravdu znaèné (20.000,- Kè
bez DPH mìsíènì za 1 opakovaè/
pøevadìè pro jednu digitální sí),
proto se pokusí vedení mìsta
Sezimovo Ústí hledat jiné alternativní øešení popø. jednat i s dalšími
okolními obcemi o možnosti spolufinancování.

Kalendáø mìsta na rok 2014 v prodeji
V pøedchozím èísle Novinek ze
Sezimova Ústí jsme Vás informovali o pøípravì nástìnného kalendáøe mìsta (formát A3, 14 listù, køídový papír). Poprvé bylo možné jej
zakoupit na slavnostním nasvícení
mìsta.
Pøipomínáme, že kalendáø, který
lze využít jako vánoèní dárek, tentokrát zobrazuje a stromovými charakteristikami pøedstavuje památné
stromy na území Sezimova Ústí,
Plané nad Lužnicí a Košic a zakoupit jej je možné za cenu 79,- Kè na

tìchto prodejních místech:

 na podatelnì MìÚ Sezimovo
Ústí, v mìstských knihovnách,
 v kanceláøi Mìstského støediska
kultury a sportu, 1. patro, vchod
od parkovištì (pondìlí a støeda
9-11 h, 13-16 h),
 na akcích, poøádaných Mìstským
støediskem kultury a sportu,
 v recepci Hotelu MAS.
Bc. Petr Klíma
oddìlení životního prostøedí

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta mìsta

Provozní doba sbìrných dvorù v prùbìhu
vánoèních a novoroèních svátkù:
Datum

SD Husovo nám.

pondìlí 16. prosince 2013 zavøeno

8.00– 11.00

SD Prùmyslová ul. SD Zahradní ul.
12.00 –

17.00

zavøeno

zavøeno

zavøeno

zavøeno

zavøeno

8.00– 11.00
12.00– 17.00

ètvrtek 19. prosince 2013

zavøeno

zavøeno

zavøeno

pátek 20. prosince 2013

zavøeno

zavøeno

zavøeno

sobota 21. prosince 2013

8.00– 11.00

zavøeno

zavøeno

nedìle 22. prosince až
pátek 27. prosince 2013

Vánoèní koncerty Úøední hodiny

zavøeno

zavøeno

zavøeno

sobota 28. prosince 2013

zavøeno

zavøeno

8.00– 11.00

nedìle 29. prosince 2013

zavøeno

zavøeno

zavøeno

12.00– 17.00

zavøeno

Èas adventu je tady, èas Vánoc se
blíží a my, pìvecký sbor Nokturno
ze Sezimova Ústí si dovolujeme
pozvat pøíznivce sborového zpìvu
na naše koncerty:
 26.12.2013 ve 14 hodin - druhý
svátek vánoèní - v kostele
v Chotovinách
 26.12.2013 v 16 hodin - druhý
svátek vánoèní - v kostele
v Sezimovì Ústí
 5.1.2014 v 11.30 - nedìle - v kostele v Klokotech
Pohodové Vánoce, hodnì dobrých zpráv a úspìšný rok 2014 za
Nokturno pøeje

úterý 17. prosince 2013

12.00 – 17.00

støeda 18. prosince 2013

pondìlí 30. prosince 2013 zavøeno
úterý 31. prosince 2013

8.00– 11.00

zavøeno

zavøeno

støeda 1. ledna 2014

zavøeno

zavøeno

zavøeno

ètvrtek 2. ledna 2014

zavøeno

zavøeno

8.00– 11.00
12.00– 17.00

pátek 3. ledna 2014

zavøeno

zavøeno

zavøeno

sobota 4. ledna 2014

8.00– 11.00

zavøeno

zavøeno

nedìle 5. ledna 2014

zavøeno

zavøeno

zavøeno

Jaroslav Kupsa - øeditel Správy mìsta S. Ústí
Novinky ze Sezimova Ústí
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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

Anna Sluneèková
06/2013
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Spoleèenská
kronika
od 22.9.2013 do 22.11.2013
Narození:
Bednáø Jiøí
Kovaøík Richard
Lhoták Martin
Korantová Pavla
Steiner Denis
Švarc Miloslav
Kašpar Šimon Josef
Paèajová Viktorie
Václavík Robin
Šonka Richard
Strnadová Lucie
Zemøelí:
Dušek Josef
Gottwald Jaroslav
Hanousek Jan
Havlík Vlastimil
Herma Pavel
Hrušková Miluše
Král Jaroslav
Køivan František
Kubíèková Rùžena
Leiblová Marie
Nousková Olga
Sladká Marie
Steklík Jaroslav
Tomáš Stanislav
Uhlíøová Marie
Zrùstová Zdeòka
Židlíková Zdenka
Novinky ze Sezimova Ústí

Podìkování:
 Srdeènì dìkujeme matrikáøce
paní Nadìždì Øezáèové a panu
Jožkovi Králíkovi za dokonalé
a pro nás nezapomenutelné uspoøádání zlaté svatby a mìstskému
úøadu za krásný dárek.
manželé Bílkovi
Dìkuji vedení mìsta a p. Vondrákové za gratulaci a vìcný dar
k mým 92. narozeninám.
Anna Nezvedová
Dìkuji panu starostovi a sboru pro
obèanské záležitosti za blahopøání
k mým narozeninám a paní
Ludmile Vondrákové za pøedání
dárku.
Marie Kabelová
 Dìkuji panu starostovi za pøání
k narozeninám a paní Bažantové
za pøedání dárku k mým 80. narozeninám.
Václav Pavliš

 Dìkuji panu starostovi a sboru
pro obèanské záležitosti za blahopøání k mým narozeninám.
Vratislav Zákostelecký
 Dìkuji panu starostovi za blahopøání k mým narozeninám.
Udìlalo mi velkou radost.
Marie Vesecká
 Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Martinu Doležalovi za blahopøání
k narozeninám.
Josef Pražma
 Dìkuji panu starostovi za
blahopøání k mému výroèí narození a paní Máchové za pøedání
dárku.
Zdeòka Vobinušková
 Dìkuji panu starostovi a sboru
pro obèanské záležitosti za blahopøání k mým narozeninám a za obdržený užiteèný dárek.
Jan Veverka
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 Dìkuji panu starostovi za blahopøání k narozeninám.
Marie Rùznarová
 Dìkuji panu starostovi za blahopøání k narozeninám.
Jaroslav Hanousek
 Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi a sboru pro obèanské
záležitosti za milé blahopøání
a pøedání dárku k mému výroèí
narození.
Jaroslava Bednáøová
 Dìkuji panu starostovi za blahopøání k mému životnímu jubileu.
Marie Filipù
 Dìkuji panu starostovi a sboru
pro obèanské záležitosti za blahopøání k mým 93. narozeninám a paní Evì Veselé za milé posezení
a pøedání dárku.
Eliška Nováková
06/2013

Kronika pøedstavuje:

Zdeòka B O R S K Á
Ráda se toulám mìstem, pozoruji
život, zmìny. To naše mìsto, ta
"baovská èást" je zajímavá tím, že
mnozí lidé, kteøí zaèali psát dìjiny
této èásti ještì žijí a mohou vyprávìt a zavzpomínat, jak to tady zaèínalo. Tak poslouchám, zaznamenávám a nyní pøedkládám výsledek
k nahlédnutí i vám, ètenáøùm
Novinek. A samozøejmì vše uložím
i do kroniky mìsta.
Tentokrát jsem "zabrousila" až
do Ameriky, tedy do ulice Ke
Hvìzdárnì za paní Zdeòkou
Borskou. Malá èilá paní jiskrného
oka s láskou vzpomíná na všechna
ta léta prožitá v Sezimovì Ústí.
Však tu žije celých 72 let.
To bylo tak. Paní Borská se narodila v roce 1926 v malé, tehdy
pomìrnì chudé vesnièce Klec
u Lomnice nad Lužnicí jako jedno
ze ètyø dìtí. Však se mìli co ohánìt,
aby skrovné hospodáøství rodinu
uživilo. Dívka byla šikovná, a tak
se ve 14 letech hlásila ke zkouškám
na uèitelský ústav do Sobìslavi.
Zkoušky udìlala, ale nevzali ji.
Byla válka a "uèitelák" nakonec
stejnì zavøeli. Dozvìdìla se, že
v Sezimovì Ústí vzniká nový podnik firmy Baa. Absolvovala opìt
zkoušky a ze Zdeòky se stala "mladá žena", která navštìvovala
Baovu školu práce. Na fotografii
cca z roku 1944, kterou mi paní
Borská zapùjèila, se možná ještì
nìjaký „kovosviák" najde.
Léta ubíhala, Zdeòka se v roce
1947 vdala a za dva roky se manželé již se synem stìhovali do nového
domu. Bylo to staveništì, všude
plno bláta, ale komu by to v mládí
vadilo? Domek, zahrádka, krásný
pohled na louky, lesy se jim zalíbil
tak, že celý život po žádné zmìnì
nezatoužili. Bylo po válce, lidé chtìli pracovat, bavit se, tanèit, prostì
všechno to, co se za války nesmìlo.
A spolkové èinnosti bylo mìsto velmi naklonìno. Paní Zdeòka vzpomíná, že na ulici, kde nebyla frekvence aut, hráli badminton. Paní
Borská pozdìji práci v Kovosvitì
vymìnila za práci v novém závodì
Madeta, kde z pozice kantýnské
odešla po ètrnácti letech do dùchodu.
Novinky ze Sezimova Ústí

A co kromì práce a péèe o rodinu
paní Borskou oslovovalo nejvíce?
Bylo to psaní, ètení a pøedevším
poezie, které je podle ní v souèasné
dobì velmi málo. Nìkteré její èlá-

neèky vyšly v novinách i v našich
Novinkách.
Doèetli jsme obyèejný pøíbìh
obyèejné ženy, která má naše mìsto
velmi ráda. Pøejeme jí svìží mysl
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a pevné zdraví, aby ještì dlouhá
léta mohla na procházky se svým
pejskem do okolí.
Anna Sluneèková
kronikáøka

06/2013

Softbalová extraliga
juniorù 2013
Hladoví Hroši letos slaví další
úspìch. Po 5 letech se vrací na
softbalové výsluní a stávají se
vicemistry republiky.
Po pøežití katastrof na høišti, kde
voda, oheò, kroupy a vichøice
znièily, co mohly, se Hladoví Hroši
nedali zastavit. Semkli se jako
tým a spoleènì s fanoušky,
kamarády a celým manažerským
týmem dokázali, že nic není
nemožné. Již tradiènì se stali
konkurenty i tìm nejlepším týmùm
v ÈR ve svých kategoriích.
Po úspìšné základní èásti
Extraligy juniorù, která probìhla
formou tøí turnajù si HH zajistili
postup do Final-Four ze tøetího
místa. Finálový turnaj se konal
13.-14. øíjna 2013 v Chomutovì
a Mostu. Po dobré práci manažerky
HH se podaøilo zajistit na sobotní
semifinále takøka kompletní sestavu,
nedìle bohužel koliduje s finále
Extraligy mužù, a tak naše dvì
posily z Chomutova nebyly. Poøadí

základní èásti nám urèuje na sobotu
za soupeøe Hrochy z Havlíèkova
Brodu. Do zápasu nastupují oba
týmy sebevìdomì s reprezentanty
na nadhozu, ale nejen tam, oba týmy
jsou vynikajícími hráèi protkány víc
než z poloviny.
S Hrochy z HB tentokrát
nedorazil jeden z nejzkušenìjších
kouèù útoku, Dušan Šnelly, v èemž
vidíme výhodu pro nás. První ètyøi
smìny se taháme o každou metu.
Vyrovnanost týmù je úžasná,
množství perfektních akcí baví
diváky na tribunì. Mladý kouè
HH v páté smìnì mìní rytmus
útoku, naši se ujímají vedení 0:2,
ale zápas pokraèuje ve stejném
duchu jako pøedtím: „Jde o každý
centimetr høištì“. Hroši z Brodu se
ještì v poslední smìnì pokoušejí
zvrátit zápas a dávají svùj první
bod na 1:2, ale velmi talentovaný
nadhazovaè Marek Malý zakonèuje
zápas osobitì vyautováním
pálkaøe tøemi perfektními

nadhozy. Jde se do finále!
Finálovému utkání pøedcházela
vášnivá debata, protože se trochu
neèekanì naším soupeøem stal
Painbusters z Mostu namísto
favorizovaného Spectra z Prahy.
Nicménì do finále jsme šli s jasnou
taktikou, vydáme ze sebe vše,
a když se povede, co má, tak jsme
mistøi. Finálová nervozita se
podepsala snad na všech hráèích.
Zvláštì mladí hráèi, hrající o zlato
poprvé v životì, se díky tomu
nevyhnuli drobným zaváháním,
která se stala osudnými v koneèné
rekapitulaci. Mosteètí chvíli mysleli,
že to budou mít jednoduché,
když se v zaèátku zápasu ujali
pomìrnì vysokého vedení 10:2,
ale Hladoví Hroši mají tuhý
koøínek a v druhé pùli zápasu
kralovali høišti. Bohužel už to
nestaèilo, aby šokovaný Most
dostali do kolen úplnì, a tak finále
konèí jako pøestøelka, vysoko 14:8.
Most slaví a my také slavíme!

Mostecký kapitán se pøišel zeptat
trošku nechápavì, co slavíme, když
jsme prohráli. S úsmìvem mu
odpovídáme: ,,Jsme druzí nejlepší
v republice, a porazili jste nás
jen vy, èímž jste nám jen vrátili
porážku ze základní èásti. Hru jsme
si skvìle užili a bylo hodnì, na
co se dívat. Není smutné prohrát
s kamarády.“ A tak jsme slavili
spoleènì. Hladoví Hroši jako
vicemistøi Èeské republiky
v Extralize Juniorù pro rok 2013.
Podrobný rozbor situací a fotky
jsou ke zhlédnutí na našem
Facebooku „Hugry hippos“
Poøadí Final four
1. Painbusters Most
2. Hladoví Hroši Sezimovo Ústí
3. Hroši Havlíèkùv Brod
4. Spectrum Praha
Ing. arch. Alena Kalinová

DOPALNÁ SEZIMOVO ÚSTÍ
Softbalové setkání 27. øíjna 2013

Poslední øíjnový víkend zamykáme høištì.
Historicky první dopalná
v sedmadvacetileté historii softbalového oddílu a na novém høišti.
Softbalový stánek se zaèíná
dostávat do povìdomí nejen softbalistù celé republiky, ale, a to nás tìší
více, do povìdomí obyvatel
Sezimova Ústí a Tábora. Kdo ho ještì neobjevil, nachází se v Sezimovì
Ústí za skautským areálem v údolí
Kozského potoka.
Poslední øíjnový den se zde sešli
nejen naši èlenové a trenéøi, ale také
zlákaní pøátelé a rodièe, kteøí se díky
tomu alespoò na chvíli dostali do
role softbalových hráèù.
Odpoledne zaèlo slowpitchovým
zápasem. V útoku i obranì se støídali
rodièe a dìti spolu s našimi softbalisty.
Následovalo peèení buøtù, doplnìné dobrotami upeèenými maminkami, pouštìní drakù, homerun derNovinky ze Sezimova Ústí

by a další soutìže.
Po celé odpoledne vydrželo slunné poèasí a ze høištì nás zahnala až
tma s kapkami deštì.
Bìhem listopadu probìhly už
“jen” opravy støídaèek. Na pøedpo-

slední vrstvu antuky už nezbylo, ale
ostatní jsme snad zdárnì dokonèili.
V zimì zùstane høištì pod snìhem
opuštìné, ale my k zimnímu spánku
neuléháme.
Tréninky se pøesunuly do tìlo-
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cvièny II. ZŠ v Sezimovì Ústí 2.
Všechny pøíznivce a zájemce zveme každé úterý od 16.00 do18.00
a pátek od 17.00 do19.00 hodin.
Ing. arch. Alena Kalinová

06/2013

Digitální kino - rok poté
Po zkušebním provozu na sklonku roku 2012 mají za sebou sezimoústecká kina první celý rok na
ostro. Vyplatila se nemalá investice
do jejich digitalizace?
Troufám si po roèní zkušenosti
tvrdit, že vyplatila. V první øadì
kompletní obmìna technologie obì
kina zachránila, na filmových
pásech se nové filmy prostì již
nedají pùjèit.
O nesporném a rapidním zvýšení
kvality reprodukce obrazu a zvuku
jsme již psali mnohokrát a každý,
kdo alespoò jednou v uplynulém
roce kino navštívil, je dosvìdèí.
Díky pøesunùm celé technologie si
skvìlý obraz a zvuk mùžete
vychutnat v sezonì i v letním kinì.
Vše výše uvedené jsou pozitivní

Inzeráty:
 Pronajmu garáž v Sezimovì Ústí

"U Hiltonu" naproti rodinným domùm.
Tel. 603 912 869
 Prodám malou ždímaèku na chatu

za 200,-- Kè.

Tel. 731 244 966

Telefony

zprávy, nicménì jsou to spíše pocitové, nemìøitelné hodnoty.
Nahlédnu-li do statistik návštìvnosti a tržeb, lze z nich vyèíst, že
kina nejen nepøestala existovat, ale
že se díky digitalizaci podaøil zastavit (a doufejme i obrátit) letitý
postupný úbytek divákù. A s nárùstem poètu divákù jde ruku v ruce
i nárùst tržeb. Ty byly o 70 procent
vyšší než v pøedchozím roce. Èásteènì za to mùže i vyšší vstupné,
které bohužel diktují kinùm
distributoøi. Nejlépe je rozdíl vidìt
u èísel za letní kino, kam pøišlo
o polovinu divákù víc než v roce
2012, ale tržby byly dvojnásobné.
I v nadcházejícím roce hodláme
pokraèovat v novì nastaveném
a zásadnì rozšíøeném hracím profi-

lu. Promítat se bude od ètvrtka do
nedìle dvakrát dennì pøevážnì od
17.30 a 20 hodin, s výjimkou dní,
kdy je sál vyhrazen pro divadelní
pøedstavení. Víkendová odpoledne
budou opìt vyhrazena dìtským
snímkùm a v nedìli veèer si na své
pøijdou hlavnì ti, kteøí film neberou
jen jako pøíjemnou zábavu, ale
i jako námìt k zamyšlení.
Chtìl bych všem pravidelným
i sporadickým divákùm podìkovat
za to, že si i pøes vymoženosti domácí techniky našli do kina cestu,
a popøát jim hodnì zdraví a mnoho
skvìlých filmù v té nejvyšší technické i obsahové kvalitì.
Martin Gargula
MìXus

 Pronajmu dlouhodobì byt 2+1

 Koupím byt v Sez. Ústí 2, 2+1 zvý-

s balkonem, 1. patro v Sezimovì
Ústí 2. Nevolat RK.
Tel. 724 254 197

šené pøízemí (1 schod.) nebo 1. -5.
p. s výtahem. Tel. 773 626 167

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

 Hledám partnerku pro spoleèen-

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

 Pronajmu garáž u Svépomoci.

Cena dohodou. Tel. 728 483 400

Novinky ze Sezimova Ústí

od øíjna 2012 do kvìtna 2013
a protože i letos v øíjnu jsme tento
kroužek otevøeli, chtìli abychom
tímto pozvat nové mladé zájemce
do našich øad. Nerozlišujeme
šikovné a ménì šikovné dìti, protože létat a postavit si jednoduchý model se u nás nauèí každý! Vyzkouší
si také své dovednosti v létání
na jednoduchém simulátoru
v kombinaci s osobním poèítaèem.
Zkrátka, modelaøina je pro nás
životní styl. Více informací najdete
na: http://mksu.cecko.net
V tomto duchu budeme pokra-

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

ský tanec (vìk 11-14 let, 155-175
cm).
Tel. 608 217 344

Pozvánka do modeláøského kroužku mládeže
pøi LMK Sezimovo Ústí
Letecko modeláøský klub je jednou ze spoleèenských organizací
našeho mìsta, který sdružuje
všechny vìkové kategorie zájemcù
pro toto hobby. Letecko modeláøský svìt nabízí široké spektrum èinností pro dìti školního vìku.
Koncem roku bilancujeme uplynulou modeláøskou sezónu LMK.
V roce 2013 v zimních mìsících
probìhla sezimoústecká liga házedel. Uskuteènilo se celkem 5 soutìží všech vìkových kategorií na letišti Tábor. Tìchto akcí se úèastní
vìtšinou okolo 50 závodníkù a je
již tradiènì obsazována i z okolních
klubù, tj. z Dražic, Kardašovy Øeèice, Písku a Veselí n/Luž. V jarních
mìsících se soutìže pøesouvaly
na letištì Všechov. Zaèalo se jarní soutìží volných modelù a nejvìtším podnikem bylo uspoøádání
Jihoèeského mezinárodního poháru v rámci Svìtového poháru (SP)
zaèátkem kvìtna. V srpnu se uskuteènil závod Èeského poháru ve volných modelech. Provoz modeláøského kroužku mládeže probíhal

mìst. úøad

èovat i v pøíštím roce 2014. Navíc
v tìchto vyjmenovaných aktivitách pøibude i uspoøádání další
mezinárodní soutìže volných
modelù v rámci SP. Obnovená
premiéra (LMK poøádal
v minulosti 2 soutìže v rámci SP)
je naplánována na mìsíc øíjen.
Závìrem pøejeme Vám všem
hezké Vánoce a úspìšný start do
nového roku 2014!
Za LMK Sezimovo Ústí
Kubíèek Pavel

• Bc. Petr Klíma, životní prostøedí, 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 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

Vyhlašování vítìzù na soutìži "Sezimoústecká liga" na letišti Tábor
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Zprávy z kultury
Klubovna III. vìku – K III.
Už druhou sezonu se scházíme
v Klubovnì III.vìku. Naše setkávání
jsou od záøí èastìjší (každé pondìlí
odpoledne) a mají i novou podobu.
Doufáme, že se K III. opravdu stává
místem, kde se mùžeme spoleènì
pobavit, zazpívat si, nìco se dozvìdìt a nauèit. To všechno by nebylo
možné bez podpory MìXusu
a Mìsta Sezimovo Ústí a bez zájmu
lidí o èinnosti, které nabízíme. Jsme
moc rády, že návštìvníci pøicházejí

a pomáhají vytvoøit pocit sounáležitosti a pohody a navzájem si dávají
pocit radosti. Všem patøí naše podìkování za to, že K III. mùže existovat
a dál se rozvíjet. Už se moc tìšíme na
další setkání v novém roce.
Hana Kazatelová,
Jana Richterová,
Hana Hrazánková,
Jitka Koláøová,
Jindøiška Bumerlová

Klubovny šlapou, díky
Lektorkám Klubovny III. vìku,
jsme sice dìkovali už v záøí, ale když
je nìco dobré, chvály není nikdy
dost. Stejnì tak si uznání zaslouží
paní Hana Kazatelová, která každý
mìsíc vymýšlí novou trasu pro
sobotní výlety, které také sama vede.
Ten lednový bude rekapitulaèní.
„Po roce se sejdeme 11. 1. 2014
ve 13 hodin pøed Hotelem MAS
a pùjdeme na Pracov. Tam, v krásNovinky ze Sezimova Ústí

ném salónku, který známe již z loòska, zavzpomínáme na všechny výlety. A že jich bylo! Za celou dobu
jsme si vyšli patnáctkrát," øíká Hana
Kazatelová. Takže ten lednový výlet
už je naplánovaný a v novém roce
vás jistì nemine ještì nìkolik prohlídek Hrabìcí pìšinky. Ta totiž dokáže
pokaždé mile pøekvapit.

Pomozte nám obnovit
naši databázi kontaktù

Možná i vy jste patøili k tìm, kteøí
od nás dostávali pravidelnì program a avíza na akce, které poøádáme, a najednou vám nic nechodí.
Závada není na vašem pøijímaèi,
ale došlo ke kolizi ve virtuálním
svìtì. Ke ztrátì kontaktù došlo po
pøeinstalaci mého poèítaèe. Proto si
vás dovolujeme poprosit o pomoc.

Máte-li stále zájem o zasílání
mìsíèních programù kina a kultury
MSKS, napište nám na adresu
mexus@sezimovo-usti.cz a zažádejte o zanesení do databáze kontaktù. Dìkujeme všem pøedem za
pomoc pøi obnovení naší databáze
vedoucí i ke zkvalitnìní propagace
našeho støediska.

Taneèní veèery
ve Spektru zùstávají
17. ledna v 19 hodin to ve vestibulu Spektrum rozbalí skupina
Klávesy Band a vy mùžete tanèit až
do 23 hodin. Taneèní veèery budou
ve Spektru pokraèovat i v roce
2014. Pøestože už mìla tato akce
namále, listopadová a prosincová
úèast nás pøesvìdèila o tom, že má
stále své místo v nabídce kulturních
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akcí mìstského støediska kultury
a sportu. Na vaše pøání jsme se opìt
vrátili k ètyøhodinovému trvání, tak
doufáme, že nám zachováte vìrnost a v novém roce se na vás tìšíme na našem „taneèním parketu".
Kateøina Nimrichtrová
MìXus
06/2013

Divadlo Jaro 2014
Shirley Valentine už je vyprodaná, zbývá ještì pár lístkù na Lásku a na
Vztahy na úrovni. V lednu pøijede do Spektra Miroslav Donutil se svým
poøadem Cestou necestou a nabízíme vám také únorový zájezd na
muzikál Šumaø na støeše. Vzhledem k vyprodání pøedstavení se Simonou
Stašovou jsme již ukonèili prodej pøedplatenek. Na ostatní divadla si
mùžete lístky ještì zarezervovat. Vstupenky je pak nutné vyzvednout
a zaplatit nejpozdìji 14 dní pøed pøedstavením.
.........................................................................
Pátek 31. ledna od 19 hodin - sál Spektrum
MIROSLAV DONUTIL V POØADU CESTOU NECESTOU
Populární herec Miroslav Donutil v poøadu Cestou necestou, nové
historky o cestování, rybaøení, kamarádech a jeho blízkých proložené
písnièkami z CD „Písníèky, které mám rád"
Vstupné: 290 Kè
.........................................................................
Nedìle 19. ledna od 19 hodin - sál Spektrum
FRANCIS VEBER: BLBEC K VEÈEØI
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
MURRAY SCHISGAL: LÁSKA
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

Pozor zmìna termínu: sobota 15. února od 15 hodin odjezd ve 13
hodin z parkovištì pøed Spektrem
ZÁJEZD: ŠUMAØ NA STØEŠE
MUZIKÁL NA FIDLOVAÈCE
Svìtoznámý americký muzikál o trampotách rodièù pìti dcer na vdávání,
s okouzlujícími výkony Tomáše Töpfera a Elišky Balzerové v hlavních
rolích. Muzikál vznikl podle knihy spisovatele Šolomona Alejchema
Tovje vdává dcery, jejíž èeský pøeklad vyšel v roce 1958. Hudbu k nìmu
napsal John Wiliams. Tomáš Töpfer získal za svùj výkon v roli Tovjeho
cenu Thálie.
Cena: 650 Kè
V cenì je zahrnuta doprava a vstupenka na pøedstavení
Rezervace zájezdu nejpozdìji do 20. ledna
.........................................................................
Úterý 8. dubna od 19 hodin - sál Spektrum
EDWARD TAYLOR: VZTAHY NA ÚROVNI
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
.........................................................................
Pátek 25. dubna od 19 hodin - sál Spektrum
POSEL Z LIPTÁKOVA
Divadelní spolek Na šikmé ploše
Další, v poøadí již ètvrté cimrmanovské pøedstavení Divadelního spolku
Na šikmé ploše, tentokrát do kraje Cimrmanova stáøí Liptákova, kde
byly objeveny hry Posel svìtla a Vizionáø. Cimrmanovo science fiction
Posel svìtla prozíravì varuje pøed rozvojem vìdy a techniky na úkor
duše, Vizionáø pak skrze troubu pøedjímá vznik 1. svìtové války. Obìma
pak již tradiènì pøedchází vìdecký semináø.
V samorežijním nastudování hrají: Jan Jakšiè, David Remiš, Vít Jakšiè,
Marek Slabý.
Vstupné: 80 Kè

Lednovou kulturu zahájíme vernisáží
Pohledy na horské masivy ze
høbetu konì, 250 km v sedle nebezpeènými a zasnìženými horskými
stezkami, nároèné bivakování a lov
v horách - tohle všechno zažijete
s Lubošem Pasákem, pokud pøijdete na naši první lednovou akci (kromì promítání kina samozøejmì).
S kulturou v roce 2014 zaèneme
v pátek 10. ledna, a to vernisáží
výstavy o lovecké výpravì do
Kyrgystánu, pohoøí Tian Shan.
Kromì nádherných fotografií si
budete moci poslechnout i autorovo poutavé vyprávìní o jeho cestì,
takže vlastnì pùjde o kulturního køížence vernisáže s oblíbeným poøadem Letem svìtem. Vernisáž se
koná v Malém sále, na pøednášku se
pak pøesuneme do sálu Spektrum.
Kateøina Nimrichtrová
MìXus
Novinky ze Sezimova Ústí
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Jaký byl rok 2013 a co pøinese ètrnáctka
Na konci roku je zvykem rekapitulovat, sèítat, hodnotit, tìšit se
z úspìchù, ale také snažit se pouèit
z chyb a nedostatkù. V mìstském
støedisku kultury a sportu tomu
není jinak. Jaký byl ten uplynulý
rok? Zvolili jsme historicky první
sezimáckou miss, otevøeli jsme
Malý sál a vytvoøili tak dùstojnou
prostoru pro výstavy a klubové
akce, a vyprodali nìkolik divadelních pøedstavení. Pøivítali jsme
v Sezimovì Ústí Pepíèka Zímu,
Halinu Pawlowskou, Elišku
Balzerovou, èi celý slavný
Komediograf. Zùstali jsme vìrni
tradièním akcím, jako je ohòostroj
v letním kinì èi lampionový
prùvod, a možná vytvoøili i tradici
novou v podobì Baova bìhu,
Lužnické šlapky a Sezimáckého
štrùdlování. Také jsme pøišli s úplnými novinkami: Pohádkové
léto v parku, Kubánský veèer,
Dopoledne plné her, Jazz v parku,
Cvièení na Kozím hrádku... O tom,
že si tyto letní venkovní akce našly
mezi lidmi oblibu, svìdèí jejich
vysoká návštìvnost. Svoje místo si
našly také naše výlety. Už jste se s
MìXusem podívali na Orlík, do
Krumlova a Vyššího Brodu, do
moravského sklípku nebo do
vánoènì vyzdobené Vídnì. Pro nás
je to jen signálem, že máme pokraèovat. A co se ještì událo? V kinì
Spektrum se odehrála svìtová premiéra absolventského filmu
Poslední odmìna, jehož tvùrci mají
rozhodnì našlápnuto nìkam opravdu vysoko. Že by dokonce do
Hollywoodu? No, nechme se pøekvapit.
Do roku 2014 vám mùžeme slíbit,
že tempo rozjetého vlaku se budeme snažit udržet. Rádi bychom také
reagovali na vaše pøipomínky, což
se týká napøíklad taneèních veèerù.
O nich se doètete v samostatném
èlánku.
Hned v lednu vás pozveme do
divadla na poøad Cestou necestou s
Miroslavem Donutilem, v jarním
pøedplatném jsme pro vás pøipravili
hodnotná pøedstavení a i na podzim
už se rýsují skvìlé kousky jako
napøíklad Návštìvy u pana Greena
èi Scapinova šibalství. Také letos se
chceme zapojit do festivalu Léto
Novinky ze Sezimova Ústí

nad Lužnicí, po divadle Sklep a po
Komediografu si dají v letním kinì
dostaveníèko Na stojáka Lukáš
Pavlásek, Josef Polášek, Iva
Pazderková a Karel Hynek. V únoru jsme do Malého sálu pozvali
Los Rumberos Dúo (kapelu
z Kubánského veèera), v dubnu
si svùj recitál støihne Vojta Kiïák
Tomáško. Po dvou letech se vrátíme také k Odpoledni pro ženy.
Ani od volby miss bychom

nechtìli upustit. Na tu se chystáme
opìt v roce 2015.
V roce 2014 si rovnìž pøipomeneme jednu významnou událost,
která se váže k Sezimovu Ústí.
V kvìtnu uplyne 130 let od narození prezidenta Edvarda Beneše.
Ve Fierlingerovì vile otevøeme
k tomuto výroèí výstavu a vy si tak
opìt budete moci prohlédnout
interiér této architektonické
památky.

Na závìr naší rekapitulace
nezbývá nìž popøát vám do roku
2014 hodnì zdraví, štìstí, pohody
a samozøejmì i kultury. To vám
vinšuje celý tým Mìstského støediska kultury a sportu Sezimovo
Ústí.
Kateøina Nimrichtrová
MìXus

SEDM SET PADESÁT. Tolik balónkù s dopisy pro Ježíška vzlétlo ve finále slavnostního nasvícení mìsta
Sezimovo Ústí dne 29. listopadu 2013 z námìstí T. Bati. O program na pódiu se postaraly dìti z MŠ Lipová, MŠ
Kaplického, MŠ 9. kvìtna a ZŠ Školní námìstí.
Koto: Martin Gargula - MìXus

ÈERTOVSKÉ REJDÌNÍ. První prosincovou nedìli se vestibul ve Spektru promìnil v poøádné peklo. Èertovská
diskotéka roztanèila desítky malých èertíkù a andílkù, hrály se hry a Mikuláš za nì odmìòoval, malé èertice pod
vedením Aleny Motalíkové pøedvedly bøíšní taneèky a nakonec se všichni odebrali na pohádku. Ta už byla vánoèní,
aby navodila tu správnou adventní atmosféru.
Foto: Kateøina Nimrichtrová - MìXus
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