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Zápis do MŠ

Krátce z radnice

Věra Šimandlová, oddělení PLA

Martin Doležal
starosta města

V

e dnech 25. března až 26. března 2014 se uskuteční zápis dětí
do mateřských škol v Sezimově Ústí.
Zápis se týká dětí, které začnou chodit do mateřské školy od září 2014.
Zápis se uskuteční v budovách mateřských škol v době:
 MŠ 9. května oba dva dny
od 12.00. do 17.00 hodin
 MŠ Lipová v úterý od 10.00
do 16.00 hodin a ve středu
od 13.00 do 16.00 hodin
 MŠ Kaplického oba dva dny
od 13.00 do 17.00 hodin
Bližší info naleznete na webových
stránkách jednotlivých MŠ nebo
na jejich informačních tabulích. 


u projektu Stavební úpravy

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY – Miloš Zeman navštívil ve středu 19. února Sezimovo
Ústí. To se stalo na krátký čas i sídlem hlavy státu, neboť poprvé od roku 1948
na vile Dr. Edvarda Beneše zavlála i prezidentská standarta. Po krátké prohlídce
vily položil Miloš Zeman za doprovodu starostů Sezimova Ústí a Tábora věnec
u hrobky Dr. Beneše a jeho choti Hany. Poté se pozdravil s přítomnými žáky a učiteli
Foto: David Peltán
sezimoústeckých škol a ZŠ Kaňka.

Rekonstrukce Táborské ulice
Martin Doležal
starosta města

Tomáš Vácha
referent stavebního úřadu

V

e dnech 1. 4.–31. 7. 2014 bude
probíhat dlouho plánovaná
a očekávaná rekonstrukce Táborské ulice, která je ve špatném technickém stavu. Konkrétně se bude
jednat o 1. etapu, která bude zahrnovat rekonstrukci úseku od křižovatky ulic Krakovská a Táborská
u sídliště Nad Lužnicí až po křižo-

Foto: Jaroslav Čmucha

www.sezimovo-usti.cz

vatku u Pekařství Ševčík (viz mapa),
kdy bude tato část zcela uzavřena.
Akce je spolufinancována městem Sezimovo Ústí a Vodárenskou
společností Táborsko s.r.o. a bude
ji provádět firma Radouňská vodohospodářská společnost a.s. Dojde
při ní k rekonstrukci vodovodu,
kanalizace a komunikačních sítí vedoucích v této ulici a ke kompletní
opravě povrchu a chodníků.
Realizaci akce bude provázet řada
nezbytných dopravních omezení
a uzavírek. Doporučuje se proto
všem řidičům, aby se této lokalitě

vyhnuli a pro spojení z/do sídliště
Nad Lužnicí využili jiných tras.
Vedení města Sezimovo Ústí zároveň žádá občany našeho města,
zejména z ulic Táborská a Lužnická, o pochopení a trpělivost.
V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů týkajících se této
akce, se prosím obracejte na pana
Michala Svitáka, tel.: 387 761 563,
602 254 791, email: svitak@vstab.cz
nebo na pana Ondřeje Kalivodu,
referenta dopravy MěÚ Sezimovo
Ústí, tel.: 381 201 138, email: o.ka
livoda@sezimovo-usti.cz.

ulice 9. května byla s úřadem
ROP podepsána smlouva
o podmínkách poskytnutí dotace ve výši 10,0 mil. Kč a probíhá veřejná zakázka na výběr
zhotovitele;

zastupitelstvo města na svém
únorovém zasedání schválilo
s ohledem na zlepšený hospodářský výsledek v roce 2013
zařazení dalších investičních
akcí do rozpočtu města
r. 2014 v oblasti dopravy a navýšení rozpočtu v položkách
opravy chodníků a komunikací. Kromě ulic 9. května
a Táborská tak přijde na řadu
např. řešení dopravní situace v ul. Táboritů, výstavba
parkovacích míst v ul. Nerudova a Průmyslová, výstavba
komunikace ve vnitrobloku
Jiráskova, opravy chodníků
na Husově nám., Školním
nám., ul. Palackého, Průmyslová, okolo MŠ Lipová
a MŠ Kaplického;

probíhá realizace projektu
„Revitalizace sídelní zeleně“
(viz samostatný článek);

vrcholí přípravy podání žádosti o dotaci do 31. výzvy
ROP na obě etapy rekonstrukce Táborské ulice;

připravuje se stavební řízení
na výstavbu nové lávky přes
Kozský potok a cyklostezky,
propojující obě části města;

v areálu letního kina budou
zahájeny výměny všech lavic
a opěradel a opravy mobilního zastřešení a osvětlení
jeviště (podpořeno dotací
z MMR);

v grantových řízeních Jč kraje uspěly m.j. žádosti o dotaci na opravy hlavní tribuny
ve sportovním areálu Soukeník
a opravy malé tělocvičny v ZŠ
Školní náměstí 628, připravuje
se realizace obou akcí.


Zdroj: Google Maps

XXIII. ročník

březen 2014

Společenství měst s husitskou
minulostí a tradicí

Konkurs
na ředitele/ku
mateřské školy
Rada města vyhlásila
konkursní řízení
na pracovní místo ředitel/ka
Mateřské školy Lipová 649,
s předpokládaným nástupem
k 1. srpnu 2014.

Uzávěrka přihlášek:
25. dubna 2014
Náležitosti řízení
a další informace
Kostnice


k dispozici na webových

stránkách města

úředních a informačních

deskách

místostarosta města


u Věry Šimandlové, tajemnice

komise, tel.: 381 201 117.



Upozornění
pro občany
Miroslava Svitáková
Tajemnice MěÚ

T

echnologická zastaralost
serveru užívaného městem
Sezimovo Ústí byla důvodem
pro rozhodnutí zastupitelstva
města o pořízení serveru nového, který bude splňovat požadavky na zvýšenou bezpečnost
při práci s informačními systémy a na rychlejší zpracování
dat.
Instalace serveru, přesun
a migrace stávajících dat, aplikací, databází a dalších součástí
kompletního
informačního
systému úřadu si vyžádá odstávku, která se dotkne občanů
tím, že dne 17. 4. 2014 budou
úřední hodiny přesunuty
z odpoledních hodin na dopolední, konkrétně od 8.00
do 11.30 hodin. Páteční úřední hodiny pro veřejnost budou
zcela zrušeny.
Omlouváme se za případné
komplikace a doufáme, že naši
klienti nepoznají pouze omezení spojená s realizací tohoto
projektu, ale ocení např. rych
lejší vyhledávání dat.
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Berlin. Sekretariát Společenství
sídlí v Husově muzeu v Kostnici.
Dne 13. 2. 2014 se sešlo představenstvo Společenství na svém
jednání v Táboře. Hlavním úkolem byla příprava valné hromady,
která se uskuteční 6. a 7. července
2014 v Kostnici, kde se v té době
bude konat zemská výstava. Součástí valné hromady bude i účast
na vzpomínkové slavnosti u Husova kamene a slavnostním otevření
nové expozice v Husově muzeu.
V roce 2015 bude uctěna osobnost velkého českého učence, učitele a rektora Univerzity Karlovy,
kazatele a reformátora Mistra Jana
Husa. Naše Společenství a Církev

Pavel Samec

S

ezimovo Ústí je členem Společenství měst s husitskou
minulostí a tradicí, ve kterém je
v současné době registrováno
10 českých a 7 německých husitských měst. Má své stanovy, kterými se řídí a jeho hlavním orgánem je valná hromada, která volí
představenstvo vždy na dva roky.
Představenstvo je tvořeno dvěma
zástupci českých a dvěma zástupci německých měst. V současné
době se jedná o města Tábor, Sezimovo Ústí, Kostnice a Bernau bei

československá husitská dojednaly vzájemnou spolupráci v rámci
svých projektů k 600. pamětnímu
dni Jana Husa. To byl další bod
našeho jednání. Společenství bude
realizovat u příležitosti Husova
pamětního dne projekt „Husitská kulturní stezka“, který propojí
jednotlivá členská města a všem
zájemcům přiblíží život a dílo Jana
Husa a historii husitství. Do Husitské kulturní stezky bude napojen
rodný dům M. Jana Husa v Husinci, který má tč. ve správě CČSH.
Tento článek je připomenutím
existence Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí a někte
rých jeho aktivit.

Nové webové stránky města

nově koncipována do čtyř hlavních
bloků menu (město, úřad, kultura,
turista), které se pak dále větví
až do nejpodrobnějších odkazů.
I další tematické bloky (správa
města, životní prostředí, školství,
městská policie atd.) jsou pak jasně vytyčeny a zviditelněny a pro
běžného uživatele tedy jednoduše
k nalezení.
Cílem bylo i zjednodušení zadávání a výsledná publikace informací, doplněných o ilustrační fotky,
které oproti stávajícím stránkám

Vedení města
Ondřej Kalivoda
webmaster

V

uplynulých dnech byla spuštěna nová verze oficiálních
webových stránek města Sezimovo Ústí. Kromě již na první pohled patrné změny na poutavější
design došlo i k celkové proměně
struktury webu s cílem uživatelsky
jednoduššího nalezení potřebných
informací. Hierarchie webu je nyní
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budou nyní prostřednictvím vyvinutého redakčního systému jednoduše zadávat a ihned publikovat
všichni pověření pracovníci a nikoliv jen webmaster jako dosud.
Nová verze tedy umožňuje
a klade si za cíl, na rozdíl od jen
strohého publikování povinných
informací a dokumentů, zveřejňovat a upozorňovat na prvním místě
právě na aktuální informace z dění
ve městě, které se většiny občanů
bezprostředně týká.
Celý systém webových stánek
budeme nadále postupně dolaďovat
a zlepšovat i na základě vašich podnětů a připomínek, které nám prostřednictvím e-mailu můžete posílat.
Věříme, že se vám budou nové
webové stránky líbit a že na nich
naleznete všechny informace, které

hledáte.

www.sezimovo-usti.cz
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Probíhá revitalizace sídelní zeleně

Městský úřad
Úřední hodiny

Martin Doležal

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý
13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek
13.00–15.00
Pátek
8.00–11.30

starosta města

Petr Klíma
referent ŽP

V

ážení občané,
jistě jste si všimli, že v současné době probíhá na některých
místech ve městě kácení dřevin.
Jde o první fázi dlouho připravovaného projektu „Revitalizace
sídelní zeleně v Sezimově Ústí“,
o kterém Vás průběžně informujeme v Novinkách ze Sezimova Ústí.
Projekt počítá nejen s odstraňováním dřevin, ale i jejich ošetřováním a samozřejmě i s novou
výsadbou. Nutno poznamenat,
že původní projekt z r. 2009 zahrnoval 13 lokalit v obou částech
města s rozpočtovanými náklady 15,3 mil. Kč. Stávající vedení
města však považovalo projekt
za předimenzovaný, a proto jej
nechalo v r. 2011 redukovat. Následně byla upravená verze předložena občanům našeho města
k posouzení (zveřejněno v Novinkách a vyvěšeno na informačních
deskách). Připomínek občanů
byla celá řada a na jejich základě
a po projednání v radě města byl
projekt znovu upraven a připraven
se souhlasem zastupitelstva města jako příloha žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní
prostředí. Projekt nebyl podpořen,
proto byl v r. 2012 podán znovu,
ale ve výrazně omezeném rozsahu
(pouze 5 lokalit). Opětovně byla
přehodnocena nutnost kácení,
o každém jednotlivém stromu se
vedla rozsáhlá diskuze a podrobně
se posuzovala všechna hlediska,
tj. zdravotní, bezpečnostní, estetický i dopad na občany města.
Neméně významné bylo i hledisko
historické, neboť některé významné prvky zeleně, zejména aleje,
byly vysazeny při zakládání nové
části města a vycházely z Baťovy
urbanistické koncepce ideálního
průmyslového města.

V dotačním řízení na tzv. malý
projekt bylo město úspěšné, a tak
po provedení veřejné zakázky
na zhotovitele bylo přistoupeno
k jeho realizaci (náklady 1,2 mil. Kč
vč. DPH, akci provádí Wotan Forest, a.s.).

www.sezimovo-usti.cz

Telefony

Projekt Revitalizace
zeleně probíhá
v těchto lokalitách:
Lokality č. 1 a č. 2 - zelený pruh
podél ulice Rudé armády od vjezdu do Sezimova Ústí až po komunikaci, odbočující do ulice Táboritů,
Lokality č. 3 a č. 4 – celý park
na náměstí T. Bati od zastávky
MHD k Dukelské ulici,
Lokalita č. 5 – parkový prostor
mezi základními školami na ulici
9. května a na ulici Nerudova.

alejové a solitérní dřeviny, stromy
budou o velikosti obvodu kmínku
14-16 cm. Projektem navrhovaná
opatření také mají do budoucna
snížit náklady a zefektivnit provozní péči o zeleň.
Celkově by realizací projektu
mělo dojít ke zlepšení stávajícího
stavu veřejné zeleně v Sezimově
Ústí, odstranění v minulosti způsobených sadovnických chyb a zvýšení provozní bezpečnosti v okolí
stromů. Dokončení se předpokládá v srpnu letošního roku.

Kácení dřevin bylo naplánováno
na konec období vegetačního klidu
(únor, březen), aby po něm mohla
být co nejdříve provedena náhradní výsadba. Je zřejmé, že právě tato
první etapa je pro občany města
nejcitlivější. Brzy po ní však bude
následovat výsadbová část, při níž
dojde k náhradě odstraněných
dřevin. Namísto 36 poražených
stromů dojde k výsadbě 70 nových. Dále bude vysazeno více než
4500 keřů.

Dovolujeme si požádat občany
o trpělivost a pochopení při realizaci projektu, který, jak věříme,
ještě dále posune vysoký standard
veřejné zeleně v našem městě
a péče o ní.
Podrobnější informace a dotazy,
např. na jakých místech se bude co
vysazovat a jaké dřeviny se mají
odstraňovat, je možné získat:
• z webových stránek města
www.sezimovo-usti.cz, rubrika
Životní prostředí, záložka Zeleň,

V projektu byla veřejná zeleň
podrobně inventarizována, vyhodnocen její zdravotní stav, provozní
bezpečnost i kompozice a perspektiva dalšího vývoje. Kromě
provedení potřebných odborných
arboristických zásahů tak projekt zahrnuje rekonstrukci ploch
se zelení, spočívající v nahrazení nevyhovující zeleně za novou,
vhodnější (tedy i v odstranění
vzrostlých dřevin a nové výsadbě). Vysazovány budou vzrostlé

• na MěÚ Sezimovo Ústí v úřední hodiny, kde lze také nahlédnout do projektové dokumentace,
• na telefonech oddělení životního prostředí MěÚ Sezimovo
Ústí Bc. Petr Klíma (telefon:
381 201 143) a technického dozoru realizace projektu Ing. Karel Tůma (tel.: 381 200 431). 
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ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarosta
Pavel Samec
381 201 136, 602 431 940
Tajemnice MěÚ
Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134
Vedoucí odboru správního
a právního
Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Naděžda Řezáčová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Helena Řežábková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Miroslav Píbil
381 201 118
Zást. ved. stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129 (komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
František Bednář
381 200 436, 725 769 860
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Jiřina Kalenská
381 276 043

XXIII. ročník

březen 2014

Volné byty
k pronájmu
Město Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů:
1) Dukelská č.p. 602,
byt č. 11 / 602
o velikosti 1+1, ve 2. NP
 minimální měsíční základní
nájemné ve výši 1683 Kč
 délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
2) Dukelská č.p. 611,
byt č. 12 / 611
o velikosti 3+1, ve 4. NP
 minimální měsíční základní
nájemné ve výši 5135 Kč
 délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
3) Školní nám. č.p. 627,
byt č. 32 / 627
o velikosti 2+1, v 5. NP
 minimální měsíční základní
nájemné ve výši 3842 Kč
 délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
4) Dukelská č.p. 638,
byt č. 20 / 638
o velikosti 1+1, v 6. NP
 minimální měsíční základní
nájemné ve výši 1975 Kč
 délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
5) Průmyslová č.p. 1111,
byt č. 50 / 1111
o velikosti 1+0, v 7. NP
 měsíční základní nájemné je
stanoveno na částku ve výši
1799 Kč
 délka platebního období činí
minimálně 18 měsíců
Bližší informace naleznete
na webových stránkách Města
Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz nebo na úředních
a informačních deskách města
Sezimovo Ústí.

Zdroj: Google Maps
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Rozpis přistavování velkoobjemových kontejnérů
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Zpracoval: Karel Tůma

Veřejné WC na ulici Rudé armády
zení však vedení města rozhodlo
pro zachování veřejných WC, zajištění provozu a údržby a přípravě
řešení, směřujícího k rekonstrukci
celého objektu. Byly provedeny
nejnutnější opravy vodoinstalace,
zdravotní techniky, elektroinstalace a je prováděn pravidelný úklid.
V roce 2013 byly také dokončeny práce na zajištění projektové
dokumentace na přestavbu a modernizaci celého objektu, ve kterém
se kromě veřejných WC nachází
i prodejna tabáku a odpočívárna
řidičů MHD. Projektované náklady na rekonstrukci činí 2 mil. Kč.
Nepodařilo se bohužel nalézt žádný
vhodný dotační titul a nelze ani počítat s tím, že při výběrovém řízení
na zhotovitele stavby dojde k výraznému snížení těchto nákladů.
Proto se v současné době přehod-

Jaroslav Kupsa
ředitel SM

František Bednář
bytová správa SM

N

edávno se v jednom místním
periodiku objevil kritický
článek na téma veřejných WC na
ul. Rudé armády v Sezimově Ústí.
Neuspokojivý stav těchto veřejných WC nenechává vedení města
a správu města klidným již delší
dobu. V minulosti se dokonce objevily úvahy, zda by nebylo vhodnější tento objekt zavřít, a to s ohledem na technický stav objektu
a náklady na provoz a opravy permanentně poškozovaného a ničeného zařízení. Po uskutečněném
průzkumu návštěvnosti a vyhodnocení potřebnosti takového zaří-
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nocuje koncept a postup rekonstrukce objektu. Předpokládá se, že
v druhé polovině letošního roku by
mohla být dokončena I. etapa rekonstrukce a do provozu tak dány
nové veřejné WC. Vedle toho probíhají, za účelem realizace II. etapy,
jednání s vedením firmy COMETT
Plus s.r.o., o možném spolufinancování odpočívárny řidičů.
Než se dočkáme nových WC,
budou se zaměstnanci správy města snažit v objektu udržovat pořádek, provádět pravidelně úklid
a zajišťovat drobné opravy. Je však
nutné říci, jaký bude stav tohoto
objektu, nezáleží vždy jen na nich.
Stále jsou totiž mezi námi občané,
kteří nemají základní hygienické
a společenské návyky nebo pro
které je vandalismus koníček a ži
votní potřeba.

www.sezimovo-usti.cz
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KOVOSVIT MAS, a. s. oslaví v letošním Sbírka
Rolničkové dny
roce 75 let od svého vzniku
Iva Ruskovská

P

očátky vzniku
společnosti KOVOSVITU
MAS, a.s. se datují k červnu 1939,
kdy byla zahájena
výstavba Baťových závodů v Sezimově Ústí. Téměř o půl roku později, v prosinci roku 1939 začala
výroba prvních obráběcích strojů.
Od roku 1940 disponuje společnost vlastní slévárnou, která zde
aktivně funguje do dnešní doby.
V roce 1949 vzniká národní podnik
Kovosvit Sezimovo Ústí. V 50. letech podnik vyrábí především horizontální vrtačky, hoblovky a zahajuje produkci soustružnických
automatů. S rozvojem elektroniky
v 60. letech začíná samostatný vývoj a výroba numericky řízených

strojů, označovaných jako NC
stroje. V 80. letech slaví Kovosvit
i mezinárodní úspěchy. Průlomovým výrobkem se v této době stalo
univerzální soustružnicko-frézovací centrum MCSY 50 a MCSY
80. Kovosvit takto zvolenou koncepcí stroje předběhl svoji dobu.
V dalších letech pak dochází k postupnému zdokonalování těchto
numericky řízených strojů. První
polovina 90. let je ve znamení
restrukturalizace podniku, hledání nových trhů a zásadní změny
výrobního sortimentu. Společnost
se soustředila na vývoj a výrobu
CNC strojů, jejichž řídící systémy umožňují plně automatický
provoz. Zásadním zlomem byl
rok 2011. KOVOSVIT MAS, a. s.
investuje do rozvoje podniku, produkuje hi-tech stroje a vyvíjí kompletní technologie na klíč. V roce
2012 zakládá společný česko–rus-

ký podnik MTE KOVOSVIT MAS
v Ruské federaci.
V současné době má mateřský
podnik v Sezimově Ústí více než
825 pracovníků a řadí se k největším zaměstnavatelům v Jihočeském kraji. S rozvojem společnosti
plánuje počty navyšovat. KOVOSVIT MAS, a. s. za poslední
dva roky značně posílil svoji pozici
na světovém strojírenském trhu
a je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích stojů v České republice.
KOVOSVIT MAS, a.s. si váží
svých tradic a touto cestou prosí
občany, bývalé i současné zaměstnance a příznivce KOVOSVITU,
pokud by ve svých archivech nalezli materiály z historie společnosti, tak aby je laskavě poskytli
k zapůjčení. Děkujeme. Kontakt:
marketing@kovosvit.cz, telefon:

+420 381 632 340.

Zimní příprava na sezonu 2014
Hladoví Hroši nespí
Alena Kalinová
Josef Kalina

S

ezimoústečtí softbalisté již
od listopadové Dopalné a uzavření hřiště na zimu pilně trénují
v tělocvičně 2. ZŠ v Sezimově Ústí 2,
a to každé úterý od 16 do 18 hod.
a pátek od 17 do 19 hod. Mimo
to vždy v neděli vyrazí Hroši, jak
jinak, než trochu se vyrochnit
ve vodě, takže hodinové relaxační
plavání v táborském bazénu.
Naši nejmladší hráči se v únoru
zúčastnili halového turnaje „Joudrs
Indoor Cup 13 MIX“ v Praze. Turnaj je velmi oblíbený a žákovských
družstev se v letošním ročníku sešlo hned deset. Ve velké konkurenci si naši nováčci spolu s kamarády
z Trhových Svinů vedli výborně
s konečným umístěním na 6. místě. Gratulujeme! Pavel Švec ukázal
své zkušenosti a spolu s nasazením Jiřího Šedy rozhodně nebyli
v týmu k přehlédnutí.
Česká reprezentace juniorů má
v širším výběru stále dvě želízka

www.sezimovo-usti.cz

Foto: David Peltán

ze Sezimova Ústí. Jedním je Michal Malina, který má vzhledem
ke svým zkušenostem z loňské
sezóny v týmu ČR velkou naději na účast na MS Softbalu 2014,
které se koná v Kanadě. Zdeněk
Štefl o svou pozici zatím stále bojuje.
Do reprezentace mužů byl letos
pozván Bartoloměj Řízek, náš hráč
hrající již dlouhodobě extraligu.
Držíme palce a věříme, že se vrcholné akce sezóny 2014 bez hráčů
z našich řad neobejdou.

V sobotu 8. 3. se uskutečnil v táborském Palcátu ples sportovců.
Ten se konal mimo jiné i u příležitosti vyhlášení ankety veškerých
sportovců a jejich úspěchů na Táborsku. Náš juniorský tým postoupil mezi první tři nominované, se
svým umístěním v extralize juniorů 2013.
Letošní zima je mírná a všichni,
kteří už absolvovali hory na lyžích,
se již nemohou dočkat až přijde
jaro naplno a vyběhnou na hřiště

u Kozského potoka.
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Rolnička
www.rolnicka.cz

V

týdnu od 7. do 11. dubna
bude probíhat 13. ročník veřejné sbírky „Rolničkové dny“.
Dobrovolníci budou v ulicích Sezimova Ústí a dalších 10 jihočeských
měst žádat veřejnost o finanční příspěvek na otevření Centra denních
služeb pro dospělé lidi s těžkým

mentálním postižením na pobočce Rolničky v Táboře. Pravidelná
návštěva centra jim pomáhá zachovávat schopnost pečovat o sebe
a zvládat každodenní činnosti,
a tím předchází jejich sociálnímu
vyloučení z běžné společnosti.
Dobrovolníci a skauti se zapečetěnými kasičkami možná právě
Vás požádají o příspěvek pro Diakonii Rolnička ze Soběslavi a jako
poděkování Vám nabídnou symbolickou rolničku. Děkujeme Vám
všem, kteří nás během Rolničkových dnů podpoříte.
Sbírka probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a její konání je ohlášeno
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.
V září 2013 Diakonie Rolnička
otevřela pobočku v bývalé 8. základní škole na sídlišti Nad Lužnicí. Dospělí lidé s mentálním
postižením si zde mohou doplnit
vzdělání v Praktické škole nebo
se připravovat na práci v Sociálně
terapeutické dílně. Od září 2014
zde budou moci využívat služby
Centra denních služeb pro dospělé ti klienti, kteří mají sníženou
soběstačnost a potřebují soustavnou pomoc jiné osoby.
Kontakt na pobočku: Světlogorská 2771, Tábor 390 05, telefon:
731 194 761, mail: recepce.tabor@

rolnicka.cz

XXIII. ročník
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Kronika představuje

Poděkování
 Pod vedením Hanky Kazatelové jsme navštívili soběslavskou knihovnu. Jde o unikátní
využití 500 let starého hradu,
do kterého je doslova zasazena „skleněná knihovna“. Měli
jsme krásný výlet a za to Haničce velké díky.
Za celou skupinu Anna Vlčková
 Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Alena Lemberková
 Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám. Ing. Ludvík Geisberger
 Děkuji sboru pro občanské
záležitosti a panu starostovi
za blahopřání a dárek k mým
narozeninám. Zdeněk Kabele
 Děkuji panu starostovi za blahopřání a dárek u příležitosti
výročí mého narození.
Marie Slišková
 Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za přání a dárek k narozeninám.
Lubomír Šimek
 Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za milé blahopřání k narozeninám.
Jiřina Křiváková
 Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Hárovník
 Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za přání a dárek k mým narozeninám a též paní Máchové
za předání dárku a příjemné
posezení. Blažena Jandová
 Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám
a za předaný věcný dárek.
Jan Jalovecký
 Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Jiřina Hanušová
 Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za přání k narozeninám.
Zdeňka Jírová
 Děkuji za přání a dárek k mým
narozeninám. Moc mě to potěšilo.
Věra Šichová
 Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za přání a dárek k narozeninám a paní Věře Bažantové
za předání dárku, milou návštěvu a příjemné povídání.
Miloslav Michálek

XXIII. ročník

Anna Buriánková u zrodu – Baťova
Jsem vždy velmi ráda, když pro naši kroniku mohu
zaznamenat vyprávění člověka, který byl u zrodu novější
části našeho města – Baťova. Tentokrát jsem naslouchala
vyprávění paní Anny Buriánkové, které bude součástí naší
kroniky a vám jej nyní předkládám k přečtení.
Anna Slunečková
kronikářka

P

aní Buriánková se ještě jako
Anna Zbořilová narodila
v roce 1917 v Přerově jako čtvrté,
poslední dítě svých rodičů. Mamince prý tehdy bylo již čtyřicet
let. Rodina žila ve skromných
poměrech. Dívka byla šikovná,
dobře se učila, avšak na studia
pro povolání učitelky nebylo
dost peněz. Šla proto pracovat
jako pomocnice v domácnosti
do rodiny, kde se učila různým
domácím pracím.
Mladá Anna si po čase našla
chlapce, který pocházel z Prostějova a pracoval u firmy Baťa
ve Zlíně. V roce 1938 byla svatba.
Přechodné bydlení u rodičů nemohlo dlouho trvat. Když přišla
nabídka práce i bydlení v nově
vznikajícím městě i firmě, neváhali.
Nejprve se stěhovaly ženy. Prvního listopadu 1939 vystoupily
v Sezimově Ústí z vlaku tři ženy.
Panovala obava, aby Němci
neobsadili domky svými ženami. Muži za nimi přicházeli až se
stroji, které se sem přesouvaly ze
Zlína.
Přivítala je cedule „nezaměstnaným vstup zakázán“. Po chvíli
pro ně došel člověk, který je odvedl do jednoho z domků, kde
dostaly klíče od bytu. Ve skladu ve dvoře vyfasovaly holínky.
Všude byla spousta bláta. Odpoledne přijelo auto ze Zlína s nábytkem. Moc toho nebylo, jen
to nejnutnější. V domě v kuchyni byl sporák a v pokoji kamna
na uhlí a dřevo.
Domy byly nové, syrové, vlhké, muselo se hodně topit. Bylo
dovoleno brát si odpadové dřevo ze stavby. I nějaké uhlí jim
dovezli. Žilo se vlastně na staveništi. Paní Buriánková říká, že
vše se stavělo neskutečně rychle

a to se mnohé práce prováděly
i ručně. Někdy prý domky stály
ještě mezi obilím. Mladá Anna
byla šťastná, že má byt, ale sama
se tam bála. Proto přivítala nabídku sousedky paní Majerové,
která přijela již s dcerkou Jindřiškou, aby u ní spala, než přijede manžel. Budovala se i trať
do nové firmy. Mezi prvními
muži, kteří přijížděli se stroji,
přicestoval se „svým“ soustruhem i Karel.
Město se rozrůstalo a rozrostla se i mladá rodinka. Nejprve
o dcerku a za dva roky po ní přišel
syn Karel. Zpočátku se na nákupy muselo do „starého“ Ústí. Ale
to se časem zlepšilo, když vznikl
obchod na hotelu. Mladí obyvatelé města chtěli bydlet, pracovat, ale chtěli i sportovat, bavit
se. První silvestrovské oslavy se
konaly již v roce 1939 v provizoriu na hotelu a v místech dnešní
polikliniky bylo fotbalové hřiště. Zde se v neděli hrály zápasy.
Pan Buriánek fotbalistům dělal
hospodáře, paní Buriánková jim
prala dresy. Šestnáct let bydleli
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v domku, který jim byl přidělen
a žili by tam možná doposud.
Domek ale začal měnit statiku,
praskaly mu zdi, musel se opravit. Buriánkovi dostali náhradou
byt v dostavěném domě v Dukelské ulici. Zalíbilo se jim tu a už se
zpět nestěhovali. I v tomto domě
prožili 16 let, než-li ho uvolnili
mladým. Změnili místo bydlení
za byt v Lipové ulici a paní Buriánková je mu věrná do dnešních dnů.
Stačili zde spolu oslavit zlatou
i diamantovou svatbu. Pan Buriánek v roce 2000 zemřel a v roce
2007 bohužel zemřel i syn Karel.
Šest vnoučat a osm pravnoučat
na svoji babičku nezapomíná
a nezapomíná ani dcera a ostatní členové rodiny. Paní Buriánková si velice váží pomoci bratrů z církve, kam ráda dochází.
S paní Buriánkovou bylo na co
vzpomínat. Třeba na vítání občanů města při návratu prezidenta
Edvarda Beneše z exilu, na účast
na sletu v Praze v roce 1948, kde
cvičila prostné i tance. Však chodila do tělocvičny cvičit k paní
Zámostné s jejím pověstným bubínkem, vzpomínala na čestnou
stráž, kterou jako členka Sokola
stála u rakve prezidenta Edvarda
Beneše v den jeho pohřbu, na zahrádku u Zdravexu, o kterou se
do svých 85 let starala a která jí
dělala radost.
A splnila si i to, co v mládí
nemohla. Doplnila si vzdělání.
Pracovala ve firmě Silon jako
úpravářka chemických vláken
a později na kontrole OTK. Učila
se po večerech při dětech a mohla se pochlubit výučním listem,
prospěla s vyznamenáním. Z této
firmy odešla v roce 1973 do důchodu. Ani potom nezahálela.
Pomáhala mladým s dětmi, byly
tři, takže pomoc byla jistě vítána.
Těch vzpomínek za 75 let života
v Sezimově Ústí by bylo mnoho.
Možná i na román.
A nám nezbývá nic jiného,
než-li paní Buriánkové k jejím
narozeninám, které koncem března oslaví, popřát zdraví, zdraví
a zase zdraví, jasnou mysl – tu má
záviděníhodnou, a aby se v poho
dě dožila té stovky.

www.sezimovo-usti.cz
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Recitační a pěvecké soutěže
na „Nové škole“
Učitelský sbor „Nové školy“

Z

dravíme všechny, kteří netrpělivě čekají na jaro. Jako každý
rok ho již v tomto čase přivolávají
naše děti recitací i zpěvem. V pondělí 10. února se konalo školní
kolo recitační soutěže pro 1. stupeň „Vítáme jaro“ a 20. února pro
2. stupeň s názvem „Poezie nikoho nezabije“. Paní učitelky s dětmi
pracovaly na básničkách už nějaký čas před soutěží. Nejdříve se
konala třídní kola, z nichž vzešli
soutěžící do kola školního. Děti
se s obrovskou odvahou postavily
před ostatní a daly se do soupeření. Tréma působila na všechny, ale
výkony byly výborné. Děti, které
se umístily na prvních místech
ve svých kategoriích, postupují
do okresního kola.
Umístění:
1.třída – 1. V. Šmejkalová, 2. A. Holušová, 3. M. Uhlířová,
2.třída – 1. M. Benáková, 2. A. Říha, 3. L. Daňhelová,
3.třída – 1. T. Kolací, 2. T. Suchý,
3. M. Malenický,
4.třída – 1. S. Ivanovová, 2. D. Poslušný, 3. Š. Štroufová,
5.třída – 1. M. Hemza, 2. K. Svatoňová, 3. I. Černá,
6.–7. třída – 1. S. Štěpánková,
2. N. Kubištová, 3. J. Karman,

ZŠ a MŠ 9. května 489

V

úterý 4. března 2014 propuklo v Sezimově Ústí masopustní veselí, na které se žáci naší školy
připravovali společně se svými učiteli několik týdnů předem.
A jelikož tato tradice trvá již
řadu let, nebylo vůbec lehké vymyslet pro každou třídu novou
originální masku a vybrat působivý hudební doprovod. Už od osmé
hodiny ranní se žáci ve svých třídách líčili a převlékali a průběžně
se běhali ukazovat svým spolužákům z ostatních tříd. Někteří ještě
na poslední chvíli dolaďovali cho-

www.sezimovo-usti.cz

PRONÁJEM
 Pronajmu dlouhodobě krásný byt 2+kk (42m2) s terasou
v Táboře-Měšicích – atypický,
podkrovní, spíše nezařízený,
3. patro, MHD a parkování
u domu. Od května 2014. RK
nevolat.
Tel.: 774 236 184

PRODEJ
 Prodám stavební parcelu
700m2, oplocenou, zasíťovanou, v Plané nad Lužnicí –
Strkov.
Tel.: 728 846 194 po 14 hodině
VÝHERCI PĚVECKÉ SOUTĚŽE 8.–9. TŘÍDA – Eliška Zelenková, Kateřina Petrová, Petr Macháček
Umístění:
1.třída – 1. V. Šmejkalová, 2. V. Vítek, 3. M. Uhlířová,
2.třída – 1. N. Peclinovská,
2. K. Kolací, 3. N. Mašková,
3.třída – 1. V. Šmejkalová, 2. J. Zíka, 3. A. Klapalová,
4.třída – 1. V. Černá, 2. A. Adamcová, 3. Š. Štroufová,
5.třída – 1. K. Svatoňová, 2. N. Ryzková, 3. J. Prokopová,
6.–7. třída – 1. V. Písačková,
2. K. Boušková, 3. N. M. Štefanová,
8.–9. třída – 1. E. Zelenková,
2. K. Petrová, 3. P. Macháček
Všem zúčastněným děkujeme
za pěkné výkony a oceněným gra
tulujeme!

8.–9. třída – 1. A. Víchová, 2. N. Soukalová, 3. O. Kouba
Proběhlo i další kolo školní
soutěže o nejlepšího zpěváčka
lidové písně „Jihočeský zvonek“.
Na 2. stupni si starší děti pro soutěž „Zpíváme pro radost“ mohly
vybrat jakoukoli písničku. Někteří žáci svým výběrem opravdu překvapili. Z třídních kol byli
opět vybráni ti nejlepší. K dobrému výkonu každého soutěžícího zajisté pomohla i podpora
a zasloužený potlesk od ostatních
dětí, které přišly fandit svému
favoritovi. Naši nejlepší nás opět
pojedou reprezentovat do okresního kola.

Žáci se připravovali na Masopust
Romana Talafousová

Inzeráty

v podání nejmenších, k vidění byli
kocourci a kočičky, stonožky, pastelky, duchové, králíci z klobouku,
báby a dědci, mimoni, policisté
i lupiči. Občerstvení zajistili kuchaři, tančili tanečníci z Pomády,
v kočárcích přijela mimina, přišli
i bezdomovci, Emo a piráti, chemici rozdávali jedovaté chemikálie, dorazila vojenská nemocnice
a za pozornost stálo i setkání galaxie, roztleskávačky a hokejisté
na kolečkových bruslích. Pestrost převleků, líčení a hudby byla
opravdu velká a myslím, že si každý z diváků přišel na své. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na nás
přišli podívat a doufáme, že nás

podpoříte i v příštím roce.

reografii a v 9:50 se všichni netrpělivě řadili před školou. Letos jsme
vyráželi do slavnostního průvodu
společně se ZŠ Školní náměstí
a třemi mateřskými školami, takže výběr masek byl opravdu velmi
pestrý.
Za doprovodu dechové hudby
jsme dorazili na náměstí v Sezimově Ústí II, kde začala opravdová show. Všechny účastníky
přivítala vedoucí MSKS Mgr. Romana Krůčková, pár slov pronesl
i starosta města Mgr. Ing. Martin
Doležal a poté se moderování ujal
Mgr. Petr Peroutka, který vtipně
uváděl jednotlivé maškary.
Náměstí ovládla zvířátka, sněhové koule a roboti – návštěvníci
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 Prodám pozemek v Sez. Ústí 2, 617m2, rekreační oblast,
vhodný pro výstavbu chaty
nebo RD. El. energie přivedena na hranici pozemku. Cena
470 000 Kč.
Tel.: 602 458 668

Pochvala
Srdečně děkujeme řediteli Správy města panu Kupsovi
a jeho týmu za rekonstrukci
klubovny v Jiráskově ulici, především za velké zlepšení hygienických podmínek.
Za všechny účastníky KLUBOVNY III. VĚKU přejeme hodně zdraví a úspěchů v náročné
činnosti pro občany našeho krásného města.
Zdeňka Kašpárková

Společenská
kronika
od 22. 1. do 27. 2.
Narození:
Heřmánek Jáchym, Susková Kristýna, Lorenc Kryštof, Pistulková
Alexandra, Zimmermann Jakub,
Podlipný Jan
Zemřelí:
Doležilová Ludmila, Dřevová
Věra, Hojdar Josef, Kočí Josef,
Kofroň Václav, Kos Karel, Míka
Jaroslav, Špičková Hana

XXIII. ročník

březen 2014

Ohlédnutí za turnusem Hravého lyžování
Alena Vochozková
Ivana Veselá

L

etošní zima bílým sportům příliš nepřála. Přesto děti z Mateřské školy Zahrádka v Sezimově
Ústí zažívaly v únoru báječné lyžování ve Ski areálu Monínec.
Ráno přišly děti do školky jako
obyčejně a potom už se děly věci
neobyčejné.
Přijel červený autobus, naložil děti i lyžařskou výbavu a hurá
na Monínec. Odjížděla s nimi
i jedna paní učitelka z mateřské
školy, která s sebou vezla svačinky a po celou dobu kurzu prožívala s dětmi na svahu jejich pády
i vítězné sjetí z kopce (pro některé
první v životě).
A jak vlastně takové „Hravé lyžování“ vypadalo? Po nazutí lyžáků a nasazení ochranných přileb
vyjely děti po jezdícím koberci
na svah. Každý den se pozdravily:
„Jedna lyže, druhá lyže, pluhem

dolů uháníme, my jsme totiž závoďáci Hravého lyžování“. Poté byly
rozděleny do malých skupinek, následovala nezbytná rozcvička a začal trénink. Kamarádští a usměvaví trenéři s ohromnou zásobou
trpělivosti učili děti od samých základů: vstávat po pádu, plužit, brzdit, přenášet váhu z nohy na nohu,

zatáčet atd. Netradiční překážky
i oblíbená koulovačka doplňovaly
každodenní výuku.
Po hodince tréninku se malí
sportovci občerstvili a napili teplého čaje ve stanu s teplometem,
který byl hned u sjezdovky a sloužil jako zázemí. A potom znovu
na lyže! Nikdo nefňukal, všichni

se snažili a to je co říct, protože
většina lyžařů byla ve věku 4-5 let.
V pátek se dokonce závodilo. Radost byla veliká, na závody se přijel
podívat sám velký Méďa Brumík.
To bylo radosti, když malým lyžařům fandil a předával medaile.
K dobré náladě přispělo i hezké
slunečné počasí. Děti se nejen naučily základy lyžování, ale dobře
se i pobavily. Poslední den při návratu se v autobuse ozývaly hlasy:
„Paní učitelko, pojedeme za rok
zase?!“
Lyžařský kurz se líbil nejen dětem, ale i rodičům a pedagogům.
Dostatečný počet odborných instruktorů, velmi dobře zvládnutá
organizace – lyžařské vybavení
zůstávalo celý týden na Monínci,
byla možnost zapůjčení lyžařského
vybavení. Ani režim dne dětí nebyl narušen, v poledne se vracely
do školky na oběd a zasloužený
odpočinek.
Už teď se těšíme na další setkání

na sněhu.

Prázdninové aktivity v ZŠ a MŠ 9. května 489
Pavla Lenzová
zástupce ředitele

V

íme, že čas prázdnin je rájem
školáků, ale rodičům přináší
starosti, jak se postarat o děti, když
oni sami musí do práce. Abychom
vám tuto situaci alespoň částečně
ulehčili, pokračujeme i letos v pořádání táborů a kurzů o prázdninách.
Cílem pořádaných prázdninových aktivit je nabídnout takový
program, který bude dostatečně
zajímavý a umožní dětem smysluplně využít volný čas.
Příměstský tábor a jazykový
kurz je určen všem dětem 1. až
5. ročníků nejen naší školy, ale
i z blízkého okolí (Sezimovo Ústí I, II, Sídliště nad Lužnicí, Tábor, …).

Při pořádání akcí vycházíme
z osvědčené nabídky z minulých
let, jako je družinový tábor či jazykový kurz. Ale nabízíme i ty novější, např. příměstský tábor, který
každým rokem získává na větší
a větší oblibě.

XXIII. ročník

DRUŽINOVÝ TÁBOR
Již tradiční tábor v přírodě, kde
děti mají možnost hrát společně
hry a posedět u táboráku za dohledu vychovatelek školní družiny
L. Márové a J. Slunečkové.

Termín:
11.–15. srpen 2014,
denně od 8 do 16 hodin. (1.–3. tř.)
18.–22. srpen 2014,
denně od 8 do 16 hodin. (4.–5. tř.)
Místo: budova naší školy v Sezimově Ústí a okolí
Strava: oběd a svačinky ve školní
jídelně, pitný režim po celý den,
balíček na výlet
Aktivity: výlet do Třeboně , Bechyně, Soběslavi, …

sporty (florbal a jiné míčové
hry), logické a strategické hry,
práce s různými materiály (keramická dílna)

využití školní budovy (třídy
s interaktivní tabulí, tělocvična,
školní zahrada)
Cena: 1000 Kč (cena za týden –
strava, materiál, energie, jízdné,
vstupné, ...)

Termín:
30. června–4. července 2014
Místo: rekreační zařízení Struha
u Kunžaku, Jindřichův Hradec
Ubytování: zděná budova
Strava: plná penze, pitný režim
po celý den
Aktivity: kratší výlety, sportovní
hry, koupání, aj.
Cena: cca 1800 Kč (cena za pobyt
i dopravu)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Připravujeme v době provozu
naší MŠ a nabízíme tak možnost
postarat se o školáky, ale i o ty
mladší. Vedoucí tábora je vychovatelka L. Márová a o děti se také
stará studentka pedagogické fakulty Jana Pavlíková. Nabídka termínů vychází vstříc i těm, kteří by
se chtěli účastnit také jazykového
kurzu.

JAZYKOVÝ KURZ
ANGLIČTINY
Kurz pro 4. a 5. ročník zajišťuje
paní učitelka M. Blažková, která učí Aj v naší škole. S žáky 1. až
3. ročníku bude pracovat paní učitelka Martina Filipová.
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Oba termíny nabízíme i dětem,
které nenavštěvují naši školu, ale
rády by se procvičily v angličtině.
Termín:
11.–15. srpen 2014,
denně od 8 do 12 hodin (4. tř.)
18.–22. srpen 2014,
denně od 8 do 12 hodin (5. tř. a 1.–3. tř.)
 v době provozu MŠ (možnost
oběda ve školní jídelně)
Místo: učebny naší školy v Sezimově Ústí
Aktivity: hry, zábavné aktivity,
písničky, čtení – vše v anglickém
jazyce, využití interaktivní tabule
pro výuku a filmy umožní dětem
zdokonalit se v angličtině
Cena: 600 Kč (cena za dopolední
kurzovné)
PŘIHLÁŠKY: od února – žáci
školy obdrží u třídních učitelů
nebo v kanceláři školy. Zde si je
mohou vyzvednout i ostatní zájemci nebo je mohou najít i na
našich internetových stránkách:
1zs.sezimovousti.cz
Případné informace na telefonním čísle: 381 20 20 20 nebo

731 677 248.

www.sezimovo-usti.cz
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Další Cimrman
Kateřina Nimrichtrová

Pohodáři povypráví o Ománu

Na Moravu
s Josefem Jahelkou

Měxus

Kateřina Nimrichtrová

H

rají Cimrmana a vyprodávají
sály. Ano, řeč je o táborském
ochotnickém Divadelním spolku
Na šikmé ploše. Jen v Sezimově
Ústí už si zahráli dvakrát a pokaždé
byla o vstupenky na jejich představení velká rvačka. Tentokrát zavítají
do Spektra s Poslem z Liptákova.
Další, v pořadí již čtvrté cimrmanovské představení Divadelního
spolku Na šikmé ploše, nás tentokrát zavede do kraje Cimrmanova
stáří – Liptákova, kde byly objeveny
hry Posel světla a Vizionář. Cimrmanovo science fiction Posel světla
prozíravě varuje před rozvojem vědy
a techniky na úkor duše, Vizionář
pak skrze troubu předjímá vznik
1. světové války. Oběma pak již tradičně předchází vědecký seminář.
V samorežijním nastudování
hrají Jan Jakšič, David Remiš, Vít
Jakšič, Marek Slabý. Vstupenky
zakoupíte v kanceláři předprodeje
Spektrum za 80 korun. Hraje se
v pátek 25. dubna od 19 hodin. 

O templářích
Kateřina Nimrichtrová

Měxus

V
prostředím slavných příběhů chytré a krásné vezírovy dcery Šahrazád z knihy Tisíc a jedna noc. Je ale
také místem vesměs tolerantního
soužití islámu s hinduismem, křesťanstvím a ostatními náboženstvími. Zdejší neuvěřitelný hospodářský růst v posledních desetiletích
v kontrastu s místy až mimozemsky vypadající a nedotčenou přírodou učinil z tohoto koutu naší
planety magnet přitahující v současné době stále více lidí z celého
světa. Nenechte si 9. dubna od 18
hodin ujít tento audiovizuální výlet do země dříve, než ji udusí ne
zastavitelná globalizace světa.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

L

etem světem nás tentokrát zavede na východ Arabského
poloostrova, do sultanátu Omán.
Vyprávět nám o něm přijedou
naši známí Pohodáři. Martin Dufek a Vráťa Kratochvíl vás vezmou
na exkurzi do míst, která omamně
voní po kadidle a parfémech, čpí
velbloudím pižmem a zavání exotikou. Přijďte se seznámit se zemí
sultána Qaboose bin Saida. Tento
sultanát, stejně jako ostatní arabský a muslimský svět, byl a zůstává

Májové slavnosti a Baťův běh
závodníků bude opět Kozí hrádek.
Poběží se v těchto kategoriích:
ženy od 18 do 35 let, ženy od 35
do 50 let, ženy nad 50 let, muži od
18 do 35 let, muži od 35 do 50 let,
muži nad 50 let, dívky od 8 do
12 let, dívky od 13 do 17 let, chlapci od 8 do 12 let, chlapci od 13 do
17 let. Po doběhnutí do cíle bude
na každého účastníka běhu čekat
nápoj zdarma dle vlastního výběru v restauraci u Kozího hrádku.
Prezence běžců je od 10 hodin,
startuje se o hodinu později, tedy
v 11 hodin.
Na Kozím hrádku pak bude čekat bohatý program u příležitosti
otevření turistické sezony. Vstup je
tento den pro všechny zdarma. 

Měxus

Kateřina Nimrichtrová

D

o dubnového Křesla pro hosta
usedne Lenka Želivská. Někteří z vás ji už mohli poznat na našem zájezdu do Českého Krumlova,
kde účastníkům podala fundovaný
výklad. Svoje povídání v Křesle pro
hosta chce tato historička – amatérka věnovat templářům. Sama
to nazvala jako „exkurz do historie
rytířského řádu“. A co se všechno
dozvíte? Například, že tento řád
byl založen na konci 11.století jako
první rytířský řád v historii. Také
to, že za dobu cca 200 let se řád
stal bohatou organizací nezávislou
na světské moci. Díky bankovním
službám měli templáři vliv na politiku celé tehdejší Evropy. Řád byl
zrušen po krvavém procesu vedeném francouzským králem Filipem
IV. Sličným na začátku 14.stol. Zajímají vás i mýty a legendy, které
s tímto tajemným řádem souvisejí? Přijďte se podívat 15. dubna od
18 hodin na Křeslo pro hosta. Přednáška bude zároveň úvodníkem
k zájezdu na téma Templáři, který
připravujeme na podzim 2014. 

www.sezimovo-usti.cz

Měxus

P

rvní květnový den bude ve
znamení tradičních Májových
slavností a Baťova běhu. Na náměstí T. Bati začne program už od
9 hodin. V parku rozbalí skauti svá
zábavná i naučná stanoviště, těšit
se můžete samozřejmě i na stánky
a chybět nebude ani skákací hrad.
V 10 hodin předvedou sezimoústečtí kynologové pod vedením Přemysla Pěknice ukázky výcviku psů.
Na náměstí bude po celou dobu
hrát Swing Band Tábor.
Z náměstí T. Bati odstartuje také
již třetí ročník Baťova běhu. Cílem

SAUNA v Sezimově Ústí II
provozovatel: TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

17.00–21.00
17.00–21.00
17.00–21.00
17.00–21.00

MUŽI
ŽENY
SPOLEČNÁ
SPOLEČNÁ

Nabízíme možnost individuálního pronájmu sauny a klubovny pro sportovní
a pracovní kolektivy: tel.: 381 275 760 (kancelář TJ)
Individuální služby – v době saunování k dispozici masérka.
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ýlety do Bavorského lesa
s Ing. Josefem Jahelkou patřily vždycky k těm nejoblíbenějším.
Tentokrát se s panem inženýrem
vydáme na Moravu. Podíváme se
společně na zámek Náměšť nad
Oslavou, do Památníku Bible
kralické, do muzea a do rodného domu V. Menšíka a A. Muchy
v Ivančicích, projdeme si Mohelenskou hadcovou step a prohlédneme si druhou největší sypanou
hráz na světě – přehradu Dalešice. A jak už to má Ing. Jahelka
ve zvyku, odjíždí se v netradiční
čas: 6.06 hodin z parkoviště před
nádražím ČD v Táboře. Příjezd
zpátky do Tábora plánuje průvodce na 21.21 hodin. V ceně zájezdu,
která činí 390 Kč, je zahrnuta pouze doprava, vstupné do objektů se
bude vybírat individuálně v autobuse. Rezervace zájezdu je nutná
nejpozději do 4. dubna. Volejte
na 381 276 707, 737 254 684 nebo
pište na: mexus@sezimovo-usti.cz 

Kam do školky?

M

ilé maminky, jestliže stále zvažujete, kterou mateřskou školu vybrat pro své dítě, navštivte naši
MŠ Zahrádka v Sezimově Ústí 1,
která pro Vás a Vaše děti připravila
ZÁBAVNÉ HODINKY, a to ve čtvrtek 20. 3. a 10. 4. 2014. Další termíny
budou upřesněny v nejbližší době.

Na co se mohou děti těšit?
- seznámí se s prostředím mateřské školy
- poznají nové kamarády
- pohrají si s hračkami, vybarví si
omalovánku
A maminky?
- zodpovíme jejich dotazy, jak
nejlépe připravit děti na vstup
do MŠ
- k dispozici jim budou naše paní
učitelky
Přijďte, rádi Vás uvítáme.
MŠ ZAHRÁDKA 
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TANEČNÍ VEČER

11. dubna 19 hod.
Vestibul Spektrum
K tanci a poslechu hraje skupina
Klávesy Band.
Vstupné: 80 Kč

pak skrze troubu předjímá vznik
1. světové války. Oběma pak
již tradičně předchází vědecký
seminář.
V samorežijním nastudování hrají:
Jan Jakšič, David Remiš, Vít Jakšič,
Marek Slabý.
Vstupné: 80 Kč

30. dubna 18 hod.
Restaurace Hilton
Pro dobrou zábavu hraje
kapela Midi.
Vstup: 60 Kč, děti zdarma

DIVADLO
VZTAHY NA ÚROVNI

POHÁDKY
NEOHROŽENÝ MIKEŠ

16. dubna 16.30 hod.
Sál Spektrum
Divadelní soubor Tábor
Klasická činoherní pohádka s písničkami o statečném kováři Mikešovi na motivy pohádky Boženy
Němcové. Režie Václav Novák.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

Divadelní společnost Háta

23. dubna 16.30 hod.
30. dubna 16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum

O BOJÁCNÉM STRAŠIDÝLKU

Divadýlko na schodech
Dva loupežníci se chystají vyloupit
zámek, na kterém se právě usídlilo
nové mladé strašidlo. Strašit ještě
pořádně neumí a dokonce se
samo bojí! Co teď? Naštěstí je tu
nebojácná princezna. Strašidýlko
se díky ní přestane bát, naučí se
strašit a nakonec zámek před
vyloupením zachrání…
Vstupné: 20 Kč

Přednáška MUDr. Vladimíry
Koutenské na téma využití
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč

VÝLETY
ZÁJEZD:
VYSOČINA A JIŽNÍ MORAVA

12. dubna 6.06 hod.
Odjezd z parkoviště
před nádražím ČD v Táboře
Zájezd s odborným průvodcem
Ing. Josefem Jahelkou: zámek
Náměšť nad Oslavou, Památník
Bible kralické, muzeum, rodný
dům V. Menšíka a A. Muchy
v Ivančicích, Mohelenská
hadcová step, přehrada Dalešice.
Rezervace zájezdu nejpozději
do 4. dubna na tel. 381 276 707,
737 254 684 nebo mailem
na mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena zájezdu: 390 Kč
V ceně je zahrnuta pouze doprava,
vstupné do objektů se vybírá zvlášť
v autobuse. Plánovaný příjezd
do Tábora ve 21.21 hodin.

KURZY, DÍLNY
Recitál českého trampského
a folkového písničkáře z Lokte nad
Ohří, zakladatele skupiny Roháči
a držitele několika Port.
Vstupné: 80 Kč

VÝSTAVY

JEDLÉ VELIKONOČNÍ
MODELOVÁNÍ

14. dubna 17 hod.
Klubovna Spektrum

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

5.–16. dubna
Malý sál

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

Vernisáž: 5. dubna 14 hod.
LETEM SVĚTEM: OMÁN

9. dubna 18 hod.
Sál Spektrum

POSEL Z LIPTÁKOVA

25. dubna 19 hod.
Sál Spektrum

XXIII. ročník

RECITÁL:
VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!

29. dubna 19 hod.
Malý sál

..............................................................................................

Divadelní spolek Na šikmé ploše
Další, v pořadí již čtvrté
cimrmanovské představení
Divadelního spolku Na šikmé
ploše, nás tentokrát zavede do kraje
Cimrmanova stáří – Liptákova,
kde byly objeveny hry Posel světla
a Vizionář. Cimrmanovo science
fiction Posel světla prozíravě
varuje před rozvojem vědy
a techniky na úkor duše, Vizionář

23. dubna 18 hod.
Malý sál Spektrum

KONCERTY

8. dubna 19 hod.
sál Spektrum

Do apartmá, kde Sir Partridge
očekává významného hosta, který
má rozhodnout o vyvrcholení
jeho kariéry, se začnou proti
jeho očekávání trousit ženy. Jeho
milenka, potom jeho manželka
a nakonec úplně neznámá dáma.
Je to zkrátka nic dobrého nevěštící
kombinace, která nám dopřeje
řetězec záměn, situací a gagů...
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr,
Monika Absolonová/Kateřina
Hrachovcová...
Vstupné: 290 Kč

CESTA KE ZDRAVÍ: JÁTRA

22. dubna– 22. května
Vernisáž: 22. dubna 17 hod.
Souborná výstava představí práce
žáků čtyř výtvarných oborů,
které se v současnosti vyučují
na Střední uměleckoprůmyslové
škole Bechyně – Keramický
design, Průmyslový design,
Grafický design a Multimediální
tvorba. Vystavena bude užitá
i volná keramika, návrhy designu
průmyslových výrobků v reálných
modelech i ve 3D grafice, grafické
tisky, plakáty, fotografie a další
práce.

..............................................................................................

ČARODĚJNICE NA HILTONU

VÝSTAVA SUPŠ BECHYNĚ

Cestopisná přednáška v podání
Pohodářů Martina Dufka a Vráti
Kratochvíla – východ Arabského
poloostrova – sultanát Omán.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

KŘESLO PRO HOSTA:
LENKA ŽELIVSKÁ

15. dubna 18 hod.
Vestibul Spektrum

Výstava Českého svazu
zahrádkářů – komise žen
Sezimovo Ústí II. Bude otevřena
denně v době od 9 do 17 hodin.

Templáři – výlet do historie
rytířského řádu opředeného
mnoha legendami a mýty.
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Veselé velikonoční modelování
z jedlé mléčné hmoty pod
vedením odborných cukrářek
z Cukrářství u Veselých. Kurz je
vhodný pro dospělé i děti.
Cena kurzu včetně mléčné
modelíny: 120 Kč
..............................................................................................

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

23. dubna 15.30 hod.
30. dubna 15.30 hod.
Klubovna Spektrum
Výtvarná dílna pro děti – výroba

www.sezimovo-usti.cz
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PŘIPRAVUJEME
NA KVĚTEN
loutek z různých materiálů
na motivy pohádek Divadýlka
na schodech. Tentokrát si vyrobíte
roztomilá strašidýlka ze zbytků látek.
Vstupné: 30 Kč
..............................................................................................

KORÁLKOVÁNÍ
A KETLOVÁNÍ

24. dubna 17 hod.
Malý sál Spektrum
Kurz Olgy Šebkové – dvě metody
výroby šperků. Rezervace
nejpozději do 22. dubna na
tel. 381 276 707, 737 254 684 nebo
na: mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena kurzu: 350 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU
Klubovna v Jiráskově ulici
VENKOVNÍ FITNESS

7. dubna 15 hod.
Hurá, jde se na to! Vhodnou
formu využívání venkovních
cvičebních strojů nám přímo
na místě předvede lektorka
Mgr. Jana Richterová.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

1. května 9 hod.
Nám. T. Bati

..............................................................................................

Tradiční sezimoústecká
prvomájová akce – sportovní
a dovednostní aktivity se skauty,
stánky, živá muziky, skákací hrad.
Partnerem MSKS pro tuto akci je
MAS Lužnicko.

4. dubna 20 hod.

BAŤŮV BĚH

1. května 11 hod.
Nám. T. Bati, Kozí hrádek
Třetí ročník přespolního běhu
z náměstí T. Bati na Kozí hrádek
ku příležitosti otevření turistické
sezony. Po vyhlášení vítězů akce
pokračuje zábavným programem
na Kozím hrádku.
Prezentace účastníků běhu od
10 hodin na nám. T. Bati, start
v 11 hodin.
Vstup na Kozí hrádek pro všechny
zdarma.

YVES SAINT LAURENT
(Yves Saint Laurent)

14. dubna 15 hod.

3. dubna 20 hod.

S touto hrou na pomezí sportu
a turistiky, která využívá systému
GPS, nás přijde seznámit starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal.

Životopisný Fr., od 12 let, titulky,
106 minut
Plachý, samotářský, nevyrovnaný,
uzavřený. Navzdory svým
vnitřním démonům
a pochybnostem se mu však daří
obrátit ospalý svět módy vzhůru
nohama.
Režie: Jalil Lespert
Hrají: P. Niney, G. Gallienne
Vstupné: 110 Kč

19. dubna 10 hod.
Sraz před hotelem MAS
S Hanou Kazatelovou se tentokrát
vydáte na cyklostezku, poté
do Turoveckých lesů a dále
na Strkovský zámek, kde
navštívíte restauraci situovanou
do Mariánské kaple. Zpátky lze
jet ze Strkova autobusem do SÚ,
ti zdatnější mohou jet až z Plané
a ti nejzdatnější mohou jít do SÚ
po břehu Lužnice anebo kolem
plánského hřbitova pěšky.

Katastr. romance USA, od 12 let,
dabing, 102 minut
Velkolepá katastrofická podívaná,
která spojuje zkázu kvetoucího
antického města s akčním a hlavně
milostným příběhem.
Režie: Paul W.S. Anderson
Hrají: K. Harington, E. Browning
Vstupné: 110 Kč

DLOUHÁ CESTA DOLŮ
(A Long Way Down)
..............................................................................................

10. dubna 20 hod.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU

Komedie VB, od 12 let, titulky,
96 minut
Čtyři neznámí lidé se na Silvestra
potkají na střeše věžáku,
oblíbeném místě sebevrahů. Místo
aby skočili ale uzavřou dohodu,
že zůstanou spolu a naživu
minimálně do svatého Valentýna...
Režie: Pascal Chaumeil
Hrají: P. Brosnan, T. Collette
Vstupné: 110 Kč

5. dubna 20 hod.
Komedie ČR, přístupný, 100 minut
Chytrému a milému studentu
astrofyziky překříží dráhu dívka
snů a on se zamiluje tak, že
ve škole není schopen ani udělat
zkoušky. Nový snímek tvůrce
úspěšných filmů Snowboarďáci
a Rafťáci.
Režie: Karel Janák
Hrají: M. Ruml, M. Donutil, J. Prachař
Vstupné: 120 Kč

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 78 minut
Režie: Peggy Holmes
V čes. znění: M. Šoposká,
D. Suchařípa, E. Balzerová
Vstupné: 120 Kč

..............................................................................................

PALIČKOVÁNÍ

..............................................................................................

4. dubna 17.30 hod.
Dokument Šp., titulky, 80 minut

28. dubna 15 hod.

www.sezimovo-usti.cz

VŠECHNY MOJE DĚTI
P. Domínguez Prieto – špaň. kněz
překypující radostí se zálibou
v horolezectví – věděl, že zemře
mladý, a přál si, aby to bylo

(Všetky moje deti)

6. dubna 20 hod.
Dokument SR, od 12 let, slovensky,
90 minut
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(Tinker bell and the Pirate Fairy)

12. dubna 17.30 hod.

6. dubna 17.30 hod.

POSLEDNÍ VRCHOL (La Última Cima)

ZVONILKA A PIRÁTI

ZVONILKA A PIRÁTI
(Tinker bell and the Pirate Fairy)

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 78 minut
Zvonilka se se svými přáteli musí
vydat na dobrodružnou pouť,
aby našli Zarinu a společně pak
zkřížili meče s bandou pirátů pod
vedením plavčíka Jamese.
Režie: Peggy Holmes
V čes. znění: M. Šoposká,
D. Suchařípa, E. Balzerová
Vstupné: 120 Kč

O historii spolu s ukázkami této
tradiční rukodělné techniky se
s námi podělí členka Klubovny III.
věku Helena Koutenská.

Hlavní postavou je charismatický
farář, který se v prostředí bídy
a beznaděje v zapomenutých
romských osadách místo kázání
snaží strhnout Romy vlastním
příkladem a lidským zájmem.
Režie: Ladislav Kaboš
Hrají: M. Kuffa a obyvatelé
romských osad
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

KINO SPEKTRUM

GEOCACHING

VYCHÁZKA: PŘES TUROVECKÉ
LESY NA STRKOV

POMPEJE (Pompeii)

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

v horách. Bůh jeho přání vyslyšel...
Režie: Juan Manuel Cotelo
Hrají: P. Domínguez
Vstupné: 90 Kč

..............................................................................................

ONA (Her)

12. dubna 20 hod.
Sci-fi drama USA, od 12 let, titulky,
126 minut
Theodore se po instalaci
pokročilého operačního systému
seznamuje se „Samanthou“, umělou
inteligencí s milým ženským
hlasem. Jejich přátelství se postupně
mění ve skutečnou lásku.
Režie: Spike Jonze
Hrají: J. Phoenix, S. Johansson (hlas)
Vstupné: 110 Kč
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JUSTIN BIEBER´S BELIEVE

(The Nut Job)

střetává s profesionálními zabijáky,
kteří byli posláni, aby ho umlčeli.
Režie: Anthony a Joe Russo
Hrají: Ch. Evans, F. Grillo
Vstupné: 120 Kč

13. dubna 17.30 hod.

..............................................................................................

Animovaný Kan./J.Kor., přístupný,
dabing, 86 minut
Zima se nezadržitelně blíží
a veverčák Surly s krysím
kamarádem Buddym přemýšlí,
jak nashromáždí zásoby. Pokusí se
vykrást obchod s oříšky...
Režie: Peter Lepeniotis
V čes. znění: Z. Hruška, F. Jančík,
J. Meduna
Vstupné: 90 Kč

KOLEJE OSUDU

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

..............................................................................................

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
(Walesa. Czlowiek z nadziei)

13. dubna 20 hod.
Životopisný Pol., přístupný, titulky,
127 minut
Lech Walesa je jako u nás V. Havel
symbolem pádu totality. Oba byli
ve vězení, oba dokázali burcovat
davy. Jeho příběh zfilmoval
Andrzej Wajda - nejúspěšnějším
polský režisér všech dob.
Režie: Andrzej Wajda
Hrají: R. Wieckiewicz,
A. Grochowska
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
(Only Lovers Left Alive)

17. dubna 20 hod.
Horor. romance Něm./USA,
od 15 let, titulky, 123 minut
Staletí žijící upír Adam je
zklamán, jakou cestou se lidstvo
vydalo. Z deprese se ho pokusí
vyléčit jeho stará láska, upírka
Eve. Jejich vztah však prochází
zkouškou s příchodem Eviny
mladší sestry.
Režie: Jim Jarmush
Hrají: T. Hiddleston, T. Swinton,
M. Wasikowska
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
(Captain America: Winter Soldier)

18. dubna 17.30 hod.
Akční USA, přístupný, dabing,
128 minut
Společně s Black Widow se
Captain America pokouší odhalit
stále se prohlubující spiknutí
a současně se na každém kroku
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(Justin Bieber´s Believe)

20. dubna 17.30 hod.

(Railway Man)

18. dubna 20 hod.
Drama Aus, od 12 let, titulky,
116 minut
C. Firth a N. Kidman jsou
v kulisách elegantních 60. let
párem snů. Do idyly ale brutálně
vtrhne válečné trauma a stupňující
se touha po pomstě. Může ale
krvavá pomsta přinést konečně
klid?
Režie: Jonathan Teplitzky
Hrají: N. Kidman, C. Firth,
S. Skarsgård
Vstupné: 100 Kč

Hudební USA, přístupný, titulky,
91 minut
Exkluzivně uvidíme vizuálně
ohromující show a uslyšíme
jeho největší hity. Odhalíme
zákulisí Justinových koncertů
a nahlédneme do jeho života
mimo jeviště.
Režie: Jon Chu
Hrají: J. Bieber, S. Braun
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

DVOJNÍK (The Double)

20. dubna 20 hod.

..............................................................................................

RIO 2 (Rio 2)

19. dubna 17.30 hod.

Komediální thriller, přístupný,
titulky, 93 minut
Vtipný surreálný příběh mladého
muže, kterému se do života
připlete dvojník a způsobí mu
nemalé komplikace. James je
fyzicky Simonovým dvojníkem,
po psychické stránce však jeho
protikladem.
Režie: Richard Ayoade
Hrají: J. Eisenberg, M. Wasikowska
Vstupné: 80 Kč

než zjistí, že kamera dokáže odhalit
i věci, které jsou nepříjemné.
Režie: Jiří Mádl
Hrají: O. Vetchý, L. Trmíková
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

POJEDEME K MOŘI

27. dubna 17.30 hod.
Rodinný ČR, přístupný, 90 minut
Režie: Jiří Mádl
Hrají: O. Vetchý, L. Trmíková
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

..............................................................................................

NEKONEČNÁ LÁSKA

3 DNY NA ZABITÍ

(Endless Love)

(Three Days to Kill)

27. dubna 20 hod.

24. dubna 20 hod.

Romantický USA, od 12 let, titulky,
104 minut
První láska je nezapomenutelná.
Připomíná jízdu na horské dráze,
kdy člověka ovládají síly, proti
nimž je bezmocný. Davidovi
a Jade se právě tohle přihodilo.
Režie: Shana Feste
Hrají: Alex Pettyfer,
Gabriella Wilde
Vstupné: 110 Kč

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 96 minut
Papoušci Blu a Perla žijí s dětmi
klidným městským životem. Ale
Perla rozhodne, že se všichni
musí naučit žít jako opravdoví
ptáci a vyrazí na rodinný výlet
do amazonské džungle.
Režie: Carlos Saldanha
V českem znění: M. Holán,
J. Smyčková, P. Rychlý
Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč

Thriller Fr., přístupný, titulky,
113 minut
Kevin Costner v napínavém
akčním thrilleru jako umírající
agent tajné služby. Výměnou
za experimentální lék, který mu
může zachránit život, musí splnit
ještě poslední úkol …
Režie: McG
Hrají: K. Costner, H. Steinfeld
Vstupné: 110 Kč

..............................................................................................

RIO 2 (Rio 2)

DETEKTIV DOWN

26. dubna 17.30 hod.

(Detektiv Downs)

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 96 minut
Režie: Carlos Saldanha
V českém znění:M. Holán, J.
Smyčková, P. Rychlý
Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč

..............................................................................................

19. dubna 20 hod.
Komedie Nor., od 12 let, titulky,
90 minut
Všichni zákazníci vždy zmizí
ve chvíli, kdy Robert sundá
svůj detektivní klobouk. Nikdo
nevěří, že by mladík s Downovým
syndromem něco vypátral.
Nakonec se mu ale podaří sehnat
první případ.
Režie: Bård Breien
Hrají: S. A. H. Myhre, I. E. Broch
Vstupné: 100 Kč

..............................................................................................

POJEDEME K MOŘI

26. dubna 20 hod.
Rodinný ČR, přístupný, 90 minut
Jedenáctiletý Tomáš dostane
k narozeninám kameru
a s kamarádem točí svůj první
film. Kluci si užívají natáčení,
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KNIHOVNY
Městská knihovna SÚ I
Knižní novinky:
Paterson Mary: Mniši a já
40 dní strávených
ve francouzském klášteře
Lutz John: Pulz
Detektivní román
Gray John: Ohnivá Venuše,
studený Mars
Klíč ke spokojenému (nejenom)
milostnému životu
Cílek Roman:
Noc dlouhých nožů
Osudový zvrat v hitlerovské éře

www.sezimovo-usti.cz
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Krolupperová Daniela:
Draka je lepší pozdravit
aneb O etiketě
Zábavné čtení pro děti
..............................................................................................

Městská knihovna SÚ II
Knižní novinky:
R. Cook: Nano
Thriller z lékařského prostředí.

M. Mlynářová: Zač je života loket
Autorka líčí s humorem radosti
a strasti při hledání partnera
K. Gillerová: Záhada zadního
pokoje
Román pro ženy, rodinné vztahy,
tajemství.
L. Lanczová: Dvakrát dospělá
Román pro dívky.

J. Pospíšilová: Katedrála z písku
Příběh o rodině, která
působila jako vzor dokonalosti
a spořádanosti, a přece přišla
smršť.
V. Šindelář:
Zločiny za časů c. k.
Kriminální příběhy ze starého
Rakouska – Uherska

Babiččiny kouzelné pohádky:
Vstupte do kouzelného světa
lesních víl, krásných princů,
létajících draků a zlých vlků
..............................................................................................

Akce:
Výstava:
VELIKONOCE V KNIHOVNĚ

1.–7. dubna

INZERCE

Hledáme ještě 37 lidí,

Prodej slepiček

kteří chtějí snížit váhu o 5–30 kg

Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen.
Lohmann hnědý, Tetra hnědá
Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý
Stáří: 15–20 týdnů. Cena: 149–185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Trvalé výsledky
Poradenství zdarma

Prodej se uskuteční: v sobotu 5. dubna 2014
v Sezimovo Ústí – u vlakového nádraží od 9.00 hodin.

Pro nezávazné informace
volejte: + 420 728 685 285
Nebo navštivte: www.rady.na-hubnuti.cz

Při prodeji slepiček –výkup králičích kožek – cena: 20–30 Kč/ks.
Případné bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!

Vyzkoušejte si, o kolik je nová ŠKODA Yeti lepší. Pokud je vaší
disciplínou městský ruch, zapadne do vašeho stylu nová verze Yeti
s elegantním designem a exteriérovými prvky v laku. Pokud radši
posouváte své hranice ve skutečné divočině, vyberte si za parťáka
robustní verzi Yeti Outdoor speciálně vybaveným podvozkem
na nezpevněné povrchy.
Domluvte si testovací jízdu u svého autorizovaného dealera
a navíc si můžete zahrát originální ŠKODA Carling.
skoda-auto.cz
ŠKODA Finance od ŠkoFINu
ŠKODA Pojištění

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSERVIS JINDRA S.R.O.
Mrázkova 801/III
392 01 Soběslav
Tel.: 606 659 935
www.autoservisjindra.cz

Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti:
4,6–8,0 l/100 km, 119–189 g/km

www.sezimovo-usti.cz
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Sezimácký masopust a Odpoledne pro ženy
MASOPUST – Tradičnímu sezimáckému masopustu tentokrát počasí přálo, a tak se průvod masek dostal od „staré“ školy na nám. T. Bati suchou nohou. Na program,
Foto: Martin Gargula
který si děti z místních škol a školek na celé dopoledne připravily, dokonce občas zasvitlo probouzející se jarní sluníčko.

ODPOLEDNE PRO ŽENY – Módní přehlídky známých i méně známých značek, kadeřnická show, ukázky nejnovějších trendů ve cvičení, výživové poradenství, ukázky
líčení, bohatý miniveletrh zboží a služeb pro dámy, vystoupení muzikálového zpěváka Jana Kopečného a mnoho dalšího bylo k vidění v sobotu 8. března ve Spektru. Oslava
Foto: Martin Gargula
Mezinárodního dne žen měla v Sezimově Ústí rozhodně styl. Poděkování patří partnerovi akce – Estetice Tábor.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.

XXIII. ročník

Náklad: 3400 ks
Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Příjem příspěvků:
Věra Šimandlová
tel.: 381 201 117
v.simandlova@sezimovo-usti.cz

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

Město Sezimovo Ústí neručí
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku
nebo služby nabízených v reklamě nebo
jiném materiálu komerční povahy.
Do všech domácností v Sezimově Ústí zdarma.
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