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Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

Miss Sezimovo Ústí 2015
se stala Barbora Vodehnalová

 zhotovitelem
veřejného
osvětlení mezi ul. Na Mýtě
a ul. Zahradní byla vybrána
společnost VHS – Vodohospodářské stavby České Budějovice, spol. s r.o.,
nabídková cena bez DPH
984.798,80 Kč;
 rada města schválila plán
oprav bytového fondu většího rozsahu na r. 2015;
 rada města schválila základní rámec nových pravidel
pro přidělování zahradních
kompostérů;
 rada města schválila nová
kritéria pro určení žadatelů
o pronájem bytů ve vlastnictví města;
 rada města schválila rámcový příděl do fondů města
pro rok 2015;
 rada města schválila základní hodnotící kritéria pro
veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace domu s pečovatelskou
službou.

FINÁLE – Korunka zůstává v Sezimově Ústí! Před zaplněným sálem kina Spektrum se v sobotu 21. března stala novou Miss Sezimovo Ústí domácí Barbora Vodehnalová. Titul první vicemiss si odnesla Eliška Maitnerová z Tábora a jako třetí se umístila Magdalena Hašplová ze Soběslavi. Nová miss vyhrála originální kresbu kombinovanou technikou – rytý papír od akademického malíře
Milana Chabery, lookbook od Lucie Křížkové, poukaz na zapůjčení šatů v salonu SXXXL, poukaz do Wellness & spa hotelu Palcát
v Táboře, poukaz na kurz etikety Jany Levai, poukaz na masáž od Hanky Pilátové, věcné dary od společnosti Dr.Max , plavky z dílny Maura studio Markéty Urbanové doplněné šperkem firmy BILUKA, fotoaparát, který do soutěže věnovalo Městské středisko
kultury a sportu a jako hlavní cenu čtrnáctidenní pronájem vozu Toyota Yaris Hybrid.

V ulicích Táborská a 9. května
proběhlo měření dopravy
Martin Doležal
starosta města

S
Veřejná sbírka
pro Dětské oddělení
Nemocnice Tábor, a. s.
na návrh a realizaci
interiéru
Sbírka pro Dětské oddělení táborské nemocnice bude
probíhat od 9. března do
26. dubna 2015. Více informací nalezne na straně 6.
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ledování hustoty provozu a dodržování povolené rychlosti
v ulicích Táborská a 9. května. To
bylo součástí měření, prováděného v ulicích Táborská a 9. května
v období od 16. února do 6. března t.r. V souvislosti s dokončenou,
resp. připravenou rekonstrukcí
ulic a úpravou uličních profilů bylo
potřebné zjistit, jaká je dopravní
situace v těchto frekventovaných
lokalitách a jak řidiči respektují
pravidla silničního provozu. Získaných dat je velké množství, dále
jsou uvedeny pouze ty základní.

Jako relativně nejbezpečnější
vyšla z měření rekonstruovaná
a rozšířená ul. 9. května. V období od 23.-27. 2. jí v obou směrech
projelo 5262 vozidel, překročení
rychlosti bylo naměřeno u 10 %
z nich, maximální naměřené
rychlosti v obou směrech byly
75 km/hod. resp. 76 km/hod. Varováním ale je, že této rychlosti
řidiči dosáhli nedaleko přechodu
pro chodce poblíž MŠ a ZŠ.
V ul. Táborská – úsek I (měřeno u křižovatky s ul. Jana z Ústí)
v období od 16.–20. 2. projelo
v obou směrech 3877 vozidel,
z toho 15 % překročilo rychlost,
max. naměřená rychlost 82 km/
hod. ve směru Sídliště nad Lužni-

cí a 76 km/hod. ve směru Husovo
náměstí.
Nejhorší v tomto smyslu je ul.
Táborská – úsek II (u křiž. s ul.
Prokopa Holého), kterou v období
od 2.–6. 3. projelo v obou směrech
„pouze“ 2767 vozidel, z toho však
29 % překročilo rychlost, max. naměřená rychlost byla 81 km/hod.
ve směru Husovo náměstí a 84 km
/hod. ve směru Sídliště nad Lužnicí!
Cílem měření bylo získat přesnější údaje o dopravní situaci
v daných ulicích a v návaznosti
na ně navrhnout a provést nutná
opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, především místních

obyvatel a hlavně dětí.
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Volné byty
k pronájmu
Město
Sezimovo
Ústí
v zastoupení
Správy města
Sezimovo Ústí vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem bytů:
1) Lipová č.p. 494,
byt číslo 25/494 ve 4. NP
o velikosti 1+1
 Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 2.721,- Kč
 Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
2) Dukelská č.p. 611,
byt číslo 15/611 v 5. NP
o velikosti 2+0
 Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 3.129,- Kč
 Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
3) Dukelská č.p. 612,
byt číslo 1/612 ve 2. NP
o velikosti 2+1
 Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 4.147,- Kč
 Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
4) Školní nám. č.p. 627,
byt číslo 11/627 ve 2. NP
o velikosti 2+1
 Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 3.409,- Kč
 Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
Uzávěrka žádostí je pátek
10. dubna 2015 v 11:00 hod.

Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.eu
a na úředních a informačních deskách MěÚ, případně Správě města Sezimovo
Ústí.
Kontaktní osoby:
p. Bednář
tel.: 381 200 436, 725 769 860

Opravy městských bytů
dení jednotlivých oprav bytového
fondu.
V rozpočtu na r. 2015 je vyčleněna částka 2,3 mil. Kč a radou města
bylo schváleno provést v letošním
roce následující opravy (v závorce
předpokládané náklady):
 Průmyslová č. p. 1112 – II. etapa rekonstrukce balkonů včetně
nového konstrukčního řešení
zábradlí a spodních izolací balkonů (555.000,- Kč);
 Dukelská ulice č. p. 638 – III. etapa výměny oken v bytech
v 1. NP, přízemí a společných
prostorách (500.000,- Kč);
 Lipová ulice č. p. 491 – opravy a doplnění tepelných izolací střešního pláště domu
a zejména půdních vestaveb
(497.500,- Kč);

Martin Doležal, starosta města
Jaroslav Kupsa, ředitel SM

M

ěsto Sezimovo Ústí je vlastníkem 16 bytových domů
s 343 byty. Na základě zřizovací
listiny spravuje tyto domy a byty
PO Správa města Sezimovo Ústí.
Dále je ve vlastnictví města 26 bytů v domech, ve kterých je již většina bytů v soukromém vlastnictví. Kromě běžných oprav bytů
vyžaduje bytový fond i postupné rekonstrukce a modernizace.
Za tím účelem je každoročně vyčleňována v rozpočtu města částka
na opravy většího rozsahu, které
jsou realizovány na základě dlouhodobého plánu oprav bytového
fondu a zvážení nutnosti prove-

 Dukelská ulice č. p. 610 – dokončení rekonstrukce střešních
oken bytů č. 9, 10 a 12 – část oken
vyměněna v rámci pojistné události v roce 2013 (240.000,- Kč);
 Školní náměstí č. p. 627 – rekonstrukce střešních oken bytu
č. 30 (165.000,- Kč);
 K Hájence č. p. 674 – v rámci
celkové rekonstrukce domu SVJ
výměna oken ve dvou bytech
v majetku města (150.000,- Kč);
 Školní náměstí č. p. 627 – rekonstrukce havarijního stavu
elektrického vrátného - tři vchody (105.370,- Kč);
 Lipová ulice č. p. 603 – v rámci celkové rekonstrukce střechy
domu SVJ musí být provedena
výměna střešních oken v bytě
v majetku města (87.130,- Kč). 

Rozpis přistavování velkoobjemových
kontejnérů na I. pololetí – 2015
den/datum
ST
1.
ČT
2.
PÁ
3.
SO
4.
NE
5.
PO
6.
ÚT
7.
ST
8.
ČT
9.
PÁ
10.
SO
11.
NE
12.
PO
13.
ÚT
14.
ST
15.
ČT
16.
PÁ
17.
SO
18.
NE
19.
PO
20.
ÚT
21.
ST
22.
ČT
23.
PÁ
24.
SO
25.
NE
26.
PO
27.
ÚT
28.
ST
29.
ČT
30.

DUBEN
SÚ I.
×
na Koreji
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
na Koreji
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
na Koreji
×

SÚ II.
×
×
u tenisu
×
×
×
×
×
×
×
×
×
u nádraží
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

den/datum
PÁ
1.
SO
2.
NE
3.
PO
4.
ÚT
5.
ST
6.
ČT
7.
PÁ
8.
SO
9.
NE
10.
PO
11.
ÚT
12.
ST
13.
ČT
14.
PÁ
15.
SO
16.
NE
17.
PO
18.
ÚT
19.
ST
20.
ČT
21.
PÁ
22.
SO
23.
NE
24.
PO
25.
ÚT
26.
ST
27.
ČT
28.
PÁ
29.
SO
30.
NE
31.

pí Podroužková
tel.: 381 200 437, 725 769 857

KVĚTEN
SÚ I.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
na Koreji
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
na Koreji
×
×
×

SÚ II.
×
×
×
u nádraží
×
×
×
×
×
×
u tenisu
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

den/datum
PO
1.
ÚT
2.
ST
3.
ČT
4.
PÁ
5.
SO
6.
NE
7.
PO
8.
ÚT
9.
ST
10.
ČT
11.
PÁ
12.
SO
13.
NE
14.
PO
15.
ÚT
16.
ST
17.
ČT
18.
PÁ
19.
SO
20.
NE
21.
PO
22.
ÚT
23.
ST
24.
ČT
25.
PÁ
26.
SO
27.
NE
28.
PO
29.
ÚT
30.

ČERVEN
SÚ I.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
na Koreji
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
na Koreji
×
×
×
×
×

SÚ II.
u nádraží
×
×
×
u tenisu
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Zpracoval: Jaroslav Kupsa, ředitel Správy města
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2015 duben

Harmonogram blokového čištění
chodníků a komunikací – 2015
zóny zákazu zastavení a IP 25b
– konec zóny zákazu zastavení
s vyznačením dne a doby provádění blokového čištění chodníků
a komunikací, B28 – zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou s vyznačením dne a doby provádění
blokového čištění chodníků a komunikací.
Majitelům vozidel, kteří své
vozidlo neodstraní v termínu čištění, bude naúčtováno dodatečné

ruční čištění v plné výši.

Karel Homolka
vedoucí technických služeb

V

měsíci dubnu a květnu bude
v Sezimově Ústí postupně
probíhat blokové čištění komunikací, úklid vozovek a chodníků.
Rozmístění přenosných dopravních značek se bude provádět
postupně v termínu 26. března
až 18. května 2015. Na komunikace budou nejpozději 7 dní před

provedením blokového čištění
chodníků a komunikací v určené
lokalitě rozmisťovány přenosné
dopravní značky IP 25a - začátek

Seznam chodníků a komunikací blokového čištění
Pátek
3. dubna

Pátek
17. dubna

Pondělí
27. dubna

Pátek
15. května

Dukelská

Táborská
Lužnická
Jana z Ústí
Kánišova

Wolkerova
1. máje
Švermova
Pod Vrbou
Jiráskova – šikmý chodník

Šafaříkova
Boženy Němcové
Jungmannova
K. H. Borovského
Palackého
Nad Mýtem / Na Mýtě
Dr. E. Beneše

– pravá strana směr Jitřenka
– parkoviště Spektrum
Rudé armády – pouze chodníky

Budějovická
náměstí Tomáše Bati
9. května
prostor před ZŠ 9. května

Pátek
10. dubna
Husovo náměstí
Vaníčkova
Klášterní
Žižkova
Prokopa Holého
Bydlinského
Mlýnská

Pondělí
13. dubna
Průmyslová
Svépomoc
Dukelská
– levá strana směr Jitřenka

K Hájence
Krátká

– pouze chodníky

Dr. E. Beneše
– část od Husova náměstí
k mostu přes Kozský potok
– chodníky

Pondělí
20. dubna
Nerudova
Lipová
Sokolovská
Táboritů
Pionýrů
spojovací ulice
Táboritů – Pionýrů

Pátek
24. dubna
Hromádkova
Švehlova
Vítkovecká
Petra Velikého

ke školnímu náměstí
Zahradní – šikmý chodník

– část od mostu
přes Kozský potok
– chodníky

Pondělí
4. května

Ke Stadionu

Kaplického
Erbenova
Jilemnického
Karenova
Alšova
Hálkova
Čapkova
Šrámkova
Čechova
Kollárova
Vrchlického

Pondělí
18. května
K Ozvěně
Nad Ovčínem
Zvonková
Šípková
Nad Včelínem
Luční
Na Tábořišti
A. Sedláčka
K Oboře
Chrpová
Nad Nechybou
K Hájence

Pondělí
11. května
Okružní
Ke Hvězdárně
Komenského

Informace k personálním změnám
Miroslava Svitáková
Tajemnice

Z

a personálními změnami,
které započaly v loňském roce
na odboru Stavebního úřadu,
ÚP, dopravy a ŽP, nestojí žádná
odvolání z titulu závažných pracovních pochybení. Vysvětlení

www.sezimovo-usti.cz

pozic, z nichž poslední je plánováno na přelom března a dubna
letošního roku.
Všem bývalým a odcházejícím zaměstnancům děkuji za jejich odvedenou práci, těm současným za trpělivost, se kterou
zvládají zvýšenou zátěž doprovázející předávání jednotlivých

agend.

je mnohem jednodušší. Několik
pracovníků odboru dosahujících
důchodového věku se rozhodlo
nahradit pracovní kolotoč plný administrativy, legislativních změn
a řešení mezilidských konfliktů
klidnějším způsobem života. Důsledkem jejich rozhodnutí je vypsání několika výběrových řízení
na obsazení volných pracovních
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Městský úřad
Úřední hodiny
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

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarostka
Ludmila Svatková
381 201 136, 733 164 138
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
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Helena Řežábková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí 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
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Poděkování

Městská policie informuje


Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za milé blahopřání k mým narozeninám. Alena Staňková

Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za milé přání k našim narozeninám. Václav a Vlasta Šimkovi

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Ing. Ludvík Geisberger

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k 75. narozeninám.
Jaroslava Klejnová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Svobodová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k narozeninám a přeji
mnoho úspěchů v náročné
práci.
Jiří Tousek

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Koutenská

Děkuji panu starostovi a vedení města za milé blahopřání
k mým narozeninám.
Mária Kašparová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Jana Hlavínová

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Jiřina Průšová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Libuše Dokoupilová

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za milé blahopřání k mým narozeninám. Zdeňka Vrkočová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Kubů

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Alena Lemberková

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Jiřina Hanušová

Děkuji panu starostovi a městskému úřadu za blahopřání
a milý dárek k 75. narozeninám. Jaroslav Strnad
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Havárie vody
Martina Suková

V součinnosti s Městskou policií
Tábor byla dne 6. 2. řešena havárie
vody v ulici Bukurešťská, kde vlivem
počasí zledovatěla i část komunikace Táborská v Sezimově Ústí.
Díky rychlému předání informace
a pohotovému jednání pracovníků
Správy města byla daná komunikace opět brzy bezpečně sjízdná.

zástupce velitele městské policie

Zásah složek IZS
v hotelovém bazénu
v Sezimově Ústí
V prostoru bazénu hotelu MAS
na náměstí T. Bati došlo dne 19. 2.
dopoledne zřejmě vlivem velké
koncentraci chlóru k dýchacím
obtížím osob zde relaxujících.
Všichni postižení byli z bazénu
vyvedeni. Evakuace jiných prostor
nebyla nutná. Na místě byly osoby
ošetřeny zdravotníky a převezeny
na pozorování do táborské a českobudějovické nemocnice. Místo

události bylo zajištěno strážníky
městské policie v součinnosti s OO
PČR v Sezimově Ústí. Výjezdová
skupina táborských kriminalistů
zkoumá možné zavinění či naplnění skutkové podstaty trestního
jednání.

Psi
V únoru proběhly čtyři odchyty psů různých ras i velikostí. Díky
místní znalosti a informačním prostředkům se tři psí útěkáři dostali
zpět do svých domovů, zlatý retriever
zůstává od 27. 2. v útulku v Táboře. 

Změna všední dny: 7.00–20.00 hodin
ve službách noční směny: pátek–sobota: 19.00–7.00 hodin
městské
sobota–neděle: 19.00–7.00 hodin
policie

kontakt
tel.: 381 276 003
mob.: 723 149 972

Změny v evidenci vozidel
cího stávajícího či budoucí vlastníka bude potřeba doložit úředně
ověřenou plnou moc. Tak tomu
bude i v případě změny majetkových poměrů – nákup nového
vozidla, převod nebo jeho zánik.
Úkony ve formě změny barvy,
zápis tažného zařízení apod. vyžadují předložení plné moci bez
úředního ověření. K vyplněné
žádosti je nutno doložit oba technické průkazy, tzv. zelenou kartu
a protokol o evidenční kontrole
(její platnost od vydání je pouze 14 dní) na jméno kupujícího,
a to i v případě ukončení leasingu
a při převodu v rámci dědictví.
Registrační značku nebude povin-

Martina Suková
zástupce velitele městské policie

D

ne 1. ledna 2015 vešla
v účinnost novela zákona č.
56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
Mění se terminologie, kdy místo
termínu ,,trvalé vyřazení vozidla“
je zaveden termín ,,zánik vozidla“
a ,,dočasné vyřazení vozidla“ (depozit) vystřídal název ,,vyřazení
silničního vozidla z provozu“. Odhláška a polopřevod vozidla jsou
nyní již neplatné instituty. Vozidlo
bude v místě registrace převedeno
na nového vlastníka. Za chybějí-
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né měnit. Nesplnění oznamovací
povinnosti může být pokutováno
až do výše 50 000,- Kč. Převod vozidel, nyní ve statutu ,,v převodu“,
musí být ukončen do 30. června
2015, jinak vozidlo zanikne bez
možnosti zpětného zápisu do registru vozidel. Vozidla odvezená
z členského státu EU se budou
pouze zaznamenávat do registru
vozidel, schvalování k provozu již
nebude potřebné. Změna se týká
i správních poplatků. Vyřazení
vozidla z provozu – 200,- Kč, vývoz vozidla do ciziny – 450,- Kč,
ukončení leasingu vozidla – 800,Kč, dovoz vozidla ze státu EU –

800,- Kč.

www.sezimovo-usti.cz

2015 duben

Novinky z koupaliště Pohoda


Děkuji vedení města za blahopřání k mým narozeninám
a paní Bažantové za předání
dárku a milou návštěvu.
Alexandr Šíma

Aleš Přikryl
správce areálu

S

příchodem teplejšího počasí začaly práce na úpravách
koupaliště Pohoda. Na co se tedy
návštěvníci mohou v nadcházející sezoně těšit? Dojde například
k navýšení počtu převlékacích kabin, bude vybudováno dětské pískoviště, ochranné sítě okolo hřišť,
provede se drenáž odpočinkových
ploch u brouzdaliště a na hlavní
ploše, kde se v minulé sezoně držela voda. Zlepšil se i způsob čištění
vody, kdy byly v biologické části
vybudovány „ostrůvky“ ze štěrku
a v nich vysázeny nové druhy litorálních rostlin, u přepadu do koupací části byla zhotovena bariéra,
která zabrání vniknutí nečistot
do koupací části. Rozšířila se odpočinková plocha, a to v prostoru


Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Eva Wagnerová

Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým kulatým
narozeninám. Věra Filipiová
pod koupalištěm, která nebyla loni
osetá trávou. Dále jsme vysázeli
keře a dřeviny, které oddělují biologickou čističku od koupací části.
V neposlední řadě bude mít naše
koupaliště jednu zvláštnost - aktuální informace o tom, zda je otevřeno nebo zavřeno, budou jako
dosud zveřejňovány na webových
stránkách, a nově i „mořským“
způsobem – vyvěšením barevné

vlajky: zelená otevřeno, červená
zavřeno. Toto opatření je určeno
zejména pro návštěvníky, kteří nemají možnost navštěvovat internetové stránky.
Ještě bychom chtěli naše návštěvníky upozornit, že již nyní si mohou
zakoupit permanentní vstupenky
na letošní sezonu. Vstupenky se
prodávají v budově Správy města

denně v době 8.00–15.00 hod.

Rozruch kolem vrby
Sýkorová Zuzana
technik technických služeb

V

únoru prováděla naše organizace omlazení vrby v ulici
Pod Vrbou, což vedlo k rozpoutání velké diskuze ke způsobu provedení tohoto zásahu. Na obhajobu
naší práce uvádíme, že oddělení
životního prostředí MěÚ Sezimovo Ústí nechal u Arboristické
laboratoře Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vypra-

covat posudek o stavu této vrby.
Z posudku mimo jiné vyplývá, že
u stromu je zvýšené riziko pádu
kosterních větví a částí koruny,
strom má velmi vychýlené těžiště a silně asymetrickou korunu.
Bylo doporučeno provést seříznutí koruny na torzo s ponecháním
jedné kosterní větve na vyrovnání
těžiště a tím i zlepšení provozní bezpečnosti v okolí stromu.
Navíc bylo odborníky provedení
tohoto zásahu vyhodnoceno jako
velmi naléhavé. Na základě zá-

věrů tohoto posudku byl zaměstnanci naší organizace proveden
ořez vrby. Bylo zájmem všech
zúčastněných, aby byla zachována dominanta této lokality, vždyť
ulice a restaurace nesou po tomto
stromu svůj název. Samotná vrba
během několika měsíců obroste
novými větvemi a bude mít svůj
charakteristický tvar. Tímto zásahem naše starost o vrbu v této
lokalitě nekončí, ale každoročně
se údržbě tohoto stromu budeme

věnovat.

Půjčovny kompenzačních pomůcek
Helena Řežábková
referentka oddělení sociální péče

P

ůjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňují zapůjčení potřebné pomůcky

na přechodnou dobu lidem po
úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout
období, než si budou moci opatřit
pomůcku z vlastních prostředků,
nebo z příspěvku zdravotní pojiš-

ťovny. Půjčovny kompenzačních
pomůcek vycházejí vstříc potřebám zdravotně postižených občanů, kteří se dostali do situace,
kterou potřebují okamžitě řešit.
Pomůcku Vám v nich předvedou
a zaškolí Vás pro její používání.

Půjčovny Domácí Hospic Jordán, o.p.s.
kompenzačních Bydlinského 2964
pomůcek sídlí: Tábor, 390 02

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Kvapilova 2289
Tábor, 390 02
Zdenka Vaňková, tel.: 602 613 205 Tereza Hulanová, Dis., tel.: 702 281 480, 381 254 240

Opora Tábor (Sezimovo Ústí)
Žižkova 110/10
Sezimovo Ústí, 391 01
tel.: 774 819 758, 605 169 919

www.sezimovo-usti.cz

Poděkování

Zelená hvězda nemocnice Tábor (bývalá vrátnice)
kpt. Jaroše 2000
Tábor, 390 03

Dagmar Havlíčková, Dis., tel.: 381 608 970
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Společenská kronika
od 15. 1. do 22. 2.
Narození:
Budová Kristýna
Pěknicová Beáta
Vejvodová Ester
Ženíšková Štěpánka
Zemřelí:
Ermanová Anežka
Hrádek Luboš
Král František
Kos Pavel
Machačová Eliška
Mládková Alena
Pech Rudolf
Ševčíková Emilie
Štorchová Simona
Vitvarová Drahuše
Vodičková Jana
Vrána Jindřich

Inzeráty
PRODEJ

Prodám pozemek 700 m2 v Sezimově Ústí u koupaliště, vhodné pro rekreaci i trvalé bydlení,
cena dohodou.
Tel.: 602 458 668

KOUPĚ

Koupím byt v Sezimově Ústí
2, 2+1 nebo menší 3+1 s výtahem nebo zvýšené přízemí
(jedny schody), OV, klidné prostředí.
Tel.: 773 626 167

VÝMĚNA

Vyměním městský byt 2+1
v Sezimově Ústí II, 2. patro,
za menší městský byt v Sezimově Ústí II.
Info na tel. 605 530 316

XXIV. ročník
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Veřejná sbírka
pro dětské oddělení
Nemocnice Tábor, a. s.
na návrh a realizaci
interiéru

D

ětské oddělení zajišťuje komplexní
péči o děti ve věku 0–18 let, tj. diagnostiku a terapii včetně léčebné rehabilitace a v potřebném rozsahu též sociální
a výchovnou péči.
Na dětském oddělení jsou hospitalizovány všechny děti hospitalizované
v nemocnici – včetně úrazů, akutních
operací, plánovaných operací, děti
s ORL, neurologickým a infekčním onemocněním. S dětskými pacienty může
být po celou dobu hospitalizace přítomen i jejich doprovod.
Aby byl pobyt co nejméně stresující
a pokud možno co nejpříjemnější, snažíme se návrh interiéru optimálně sladit
s „okem“ dítěte. Nápady ve spolupráci
s architekty Monikou a Martinem Krausovými budou rozvrženy do postupných
fází od výtvarné stylizace interaktivní stěny, přes úpravy hracích koutků,
po zabydlení velké denní místnosti. Dle
výše částky vybrané ve sbírce pak uvidíme, kolik z navržených úprav se podaří
zrealizovat.

4
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MOŽNOSTI PŘISPĚNÍ
HOTOVOSTNÍ
DO ZAPEČETĚNÉ
SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY

Z činnosti Policie ČR
oblečením, ve které byla ledvinka s doklady a mobilním telefonem, čímž byla majiteli způsobena škoda ve výši 2.400,- Kč.
 15. 2. v době od 18.00 do 19.00 hodin odcizil neznámý pachatel
dvě pozinkované popelnice
od budovy vlakového nádraží
v hodnotě 2.000,- Kč.
 22. 2. v době od 4.50 do 5.00 hodin odcizil neznámý mladík
ženě na zastávce autobusu
MHD „Kovosvit“ dámskou kabelku z igelitové tašky, ve které

prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním
oddělení Policie ČR v Sezimově
Ústí bylo v měsíci
únoru šetřeno několik přestupků
a trestných činů na území Sezimova Ústí, například:
 14. 2. v době od 21.00 do 1.00 hodin v restauraci U Křivánků pachatel ukradl volně odloženou
sportovní tašku se sportovním

Kronika představuje

František ZEMAN
Tentokrát bych vám chtěla
představit člověka, jehož život je
spojen s naším městem, a chtěla bych
vám povyprávět o jeho zálibě,
kterou je rybaření.

(od 9. března do 26. dubna)
TÁBOR
1 MOCCA kavárna – Pražská 232
2 Táborské centrum kopírování a služeb
obchodní dům Dvořák, třída 9. května 2886
3 Městská knihovna Tábor – Jiráskova 1775
4 Nemocnice Tábor – dětské oddělení,
Kpt. Jaroše 2000
SEZIMOVO ÚSTÍ
5 Kavárna a Cukrárna U Josefa
náměstí T. Bati 417
6 Vinotéka Dagmar Kolářová, Vítkovecká 172/6
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
7 Městská knihovna
budova MěÚ, Zákostelní 720
SOBĚSLAV
8 Knihkupectví U sv. Víta
Náměstí Republiky 1/I
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
9 Lékárna U Matky Boží Pomocné
náměstí T. G. Masaryka 115
10 Lékárna U Nádraží – J. V. Sládka 699
11 Infocentrum – náměstí T. G. Masaryka 26
PRAHA
12 Lékárna u Matky Boží
Seifertova 75, Praha 3 – Žižkov

2

DÁRCOVSKOU SMS

ve tvaru: DMS NEMO zaslanou na 87 777
Cena DMS je 30 Kč. Dětské oddělení
Nemocnice Tábor, a.s. od vás dostane
28,50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců/Czech
donors Forum. www.darcovskasms.cz

3

PŘÍSPĚVKEM NA SBÍRKOVÝ
BANKOVNÍ ÚČET

Transparentní sbírkový účet FIO banka č. ú.:
2900212569/2010

4

ÚČASTÍ, PŘÍSPĚVKEM DO
POKLADNIČKY NA KONCERTĚ

11. Velikonoce s Jesusem, koncert pro Dětské
oddělení Nemocnice Tábor, a.s. – 5. dubna
Milenim Tábor.
www.fest2004.cz / www.facebook.com/fest 2004

XXIV. ročník

byly doklady s klíči a finanční
hotovost a následně utekl, kdy
tímto činem vznikla majitelce
škoda ve výši 3.140,- Kč.
 28. 2. v době od 14.00 do 16.30
hodin na Školním nám.ve vyvýšeném přízemí v domě č. p. 627
pachatel vyrazil a poškodil
hlavní vchodové dveře do bytu.
Také naši policisté šetří z února několik přestupků týkajících se
občanského soužití a majetku, a to
v souvislosti s provozem disko klu
bu Apollo.

Anna Slunečková
kronikářka

P

an František Zeman se narodil
v Táboře a po vychození základní školy na Maredově vrchu
se v roce 1957 šel učit do Sezimova
Ústí do učiliště závodu Kovosvit.
A fabrice zůstal věrný až do odchodu do důchodu. Městu Sezimovo Ústí je věrný do dnešních dnů.
A k té jeho zálibě, která ho
provázela celý život? Vzpomíná,
jak jako dvanáctiletý chlapec při
procházce s rodiči navštívili nějakého pana Procházku, který byl
vášnivý rybář. Ten mu půjčil prut
a on poprvé nahodil na Kozském
potoce. V té době to prý byl čistý potok plný ryb. Jeden 2,5kilový
kapr se mu chytil na vlasec a bylo
rozhodnuto. Za týden šel znovu.
V Táboře se přihlásil o rybářský
lístek - zatím prázdninový, absolvoval školení.
Ještě jedna záliba se mu vkradla
do života. Tou byla cyklistika, která v té době ve Spartaku Sezimovo
Ústí byla na dobré úrovni. Pořádaly se silniční cyklistické závody
a ani tam nemohl chybět. Však si
pamětníci jistě vzpomenou na ten
čas.

Ale jak to bývá v životě, přišla
vojna, svatba, narodil se syn, potom i dcera a času už bylo méně.
Přesto ho rybaření nepustilo,
a protože nebyl s touto zálibou
sám, požádal v roce 1969 o členství tam, kde měl kamarády, čili
v Plané nad Lužnicí. Do jejich
správy patřila řeka Lužnice od jezu
mlýna Soukeník v Sezimově Ústí
až po jez mlýna v obci Roudná
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se všemi přítoky. Bylo to 9,8 km
a 34 ha vodní plochy. Po čase se
dostal do výboru této organizace
a začal pracovat na postu správce
inventáře. Pro nás laiky je rybář
jen ten, co sedí s prutem u vody,
ale ono to obnáší i další činnosti,
jako je údržba čtyř chovných rybníků, výlovy, krmení ryb a pod.
Těch brigád je hodně. V roce 1971
složil pan Zeman v Táboře zkoušky
s přísahou na člena rybářské stráže.
Život šel dál a František si udělal další kurz – na hospodáře,
a tak od roku 1977 tuto funkci
až do konce loňského roku i zastával.
Dobře se poslouchá Františkovo vyprávění. Třeba o tom, jak
na Soukeníku obhospodařovali
úhoří lapadla. Když úhoři táhli,
chytali je a dávali do štičí líhně
do Tábora, některé i pro službu pro
zdravotnictví, kde si „transfuska“
z nich odebírala krev, která se používala na určení krevní skupiny.
Člověk nikdy není dost chytrý.
A tak jsem ráda, že jsem se já – laik
- dozvěděla něco víc o rybaření
a nyní se o to dělím i s vámi, čtenáři
kroniky a potažmo i Novinek. A že
práce pana Zemana byla poctivá
a záslužná, o tom svědčí i odznaky a ocenění, které za život získal.
Proto je dávám též k nahlédnutí.
V Sezimově Ústí je asi jediný nositel těchto ocenění.
A my mu přejeme ještě hodně
příjemně strávených chvil u vody,
třeba s tím prutem v ruce, a ať mu

berou!

www.sezimovo-usti.cz

2015 duben

ACTIVE ENGLISH WEEK na „Nové škole“
dla hry a po chvíli se hrálo. I když se
baseball obvykle hraje venku, naše
třída (+lektoři) byla velice kreativní
a rozhodli jsme se, že se bude hrát
ve třídě a jako mety nám posloužily papíry. Zápas vyhrál „LAMA
TEAM“ s kapitánkou Terkou.
V dalších dnech jsme například
debatovali o hudbě, následovalo
plánování nejlepšího večera s přáteli. Jednu hodinu jsme věnovali
jídlu. Tvořili jsme menu do vlastní
restaurace. Poslední čtyři hodiny
jsme se bavili o snech, nočních
můrách a fobiích. Při všem jsme
se dobře bavili. Lepší učitele jsme
dostat nemohli. Příští rok se opět

přihlásíme.

Nikola Šilpochová
a Lucka Nováková, žákyně 8. A

V

týdnu od 2. do 6. března nás
navštívili rodilí mluvčí z Velké
Británie a z Ameriky. Byli všichni
moc milí. Během pondělního dopoledne jsme se seznámili s Jade,
Lorettou a Michaelem. Lektoři
zjišťovali, co nás zajímá a baví.
V úterý jsme se celý den bavili o sportech, ať už běžných nebo
adrenalinových. Pouštěli jsme si
také nějaká videa s různými druhy
sportů. Poslední hodiny jsme se naučili hrát pravý americký baseball.
Michael a Erik nám vysvětlili pravi-

Zvonit či nezvonit?
Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

T

ato otázka je v poslední době
v naší škole velmi aktuální. Nedávno se stalo, že se rozbilo stařičké
napájení školního zvonku a najednou ve škole přestalo zvonit. Kupodivu to nikoho moc nezaskočilo.
Učitelé i děti bez problémů absolvovali celý den. Každý si hlídal čas,
všichni respektovali začátky i konce
vyučovacích hodin a v celé budově
najednou zavládl příjemný klid.
Rozvinula se diskuse, zda to není
lepší, když nezvoní. Někteří naši
učitelé měli možnost v rámci projektu při stáži na jedné velmi kvalitní škole v Chrudimi tuto situaci
zažít a celkem se jim to líbilo. I mezi
žáky se objevili odpůrci tradičního
zvonění. Proto jsme udělali anke-

tu jak mezi žáky, tak mezi učiteli.
V nabídce bylo vůbec nezvonit,
zvonit jen začátky nebo jen konce
hodin, nebo zvonit tradičně. Mile
mne překvapil poměrně velký počet žáků i kolegů, kteří nechtějí, aby
se zvonilo. Důvodů je hned několik.
Ve škole je opravdu příjemný klid,
který není 20 krát za den narušen drnčením zvonku. Ve třídách
1. stupně pracují děti často v tzv. centrech, kde běžná časová dotace vyučovací hodiny vůbec nevyhovuje.
Příznivci zvonění zase argumentují
tím, že si musí stále hlídat čas, že
ke škole zvonění tradičně patří, atd.
Zvonek nedrnčí v naší škole už
asi 14 dní. Napájení je dávno opravené, ale čekáme, jak dopadne anketa. Zvítězí tradiční drnčení zvonku, nebo se pokusíme v klidném
prostředí nést odpovědnost za čas

sami? Uvidíme.

KLUBOVNA III. VĚKU – V sobotu 14.února,vyrazilo na vycházku,kterou vedla Hanka
Kazatelová 12 turistů.Po odjezdu na Strkov jsme se vraceli zpět do Plané a měli jsme
příležitost shlédnout a zamávat valentinským alegorickým vozům. Po občerstvení
v nádražní cukrárně jsme se vydali na další cestu. Teď už to byla skutečně cesta pro
opravdové turisty.Cesta kluzká,blátivá a těžká.A tak náš počet se zmenšil. Do cíle nás
dorazilo pouze sedm. 7 statečných.

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek – firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen.

Tetra hnědá a Dominant – černý,modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.
Cena: 149–180 Kč/ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

2. A A 3. A NA BRUSLÍCH – V rámci TV se tuto zimu vydali žáci 2. a 3. ročníku několikrát na ledovou plochu zimního stadionu v Táboře na bruslení. Některé děti už
bruslit uměly a zdokonalovaly svou jízdu, ale někteří na bruslích stály úplně poprvé.
I tito začátečníci už ale na třetí hodině kroužili samostatně po ledě bez pomoci paní
učitelky. Vždy příjemně unaveni a bohatší o nové zážitky jsme se vraceli do školy.
Všechny mrzelo, že už to bylo naposledy. Tak snad zase příští zimu v dalším ročníku.
Budeme se těšit.
Mgr. Klára Choulíková – třídní učitelka 3.A – ZŠ Švehlova

Prodej se uskuteční: v úterý 7. dubna 2015
Sezimovo Ústí – u vlakového nádraží – 9.00 hodin.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

www.sezimovo-usti.cz
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HH cup zahájil
softbalovou sezónu

Hasičský kroužek
Eva Pešková
vedoucí kroužku

Edita Deverová

R

D

louho očekávaný softballový
halový turnaj žáků se uskutečnil poslední únorovou sobotu
v Tenisové aréně v Táboře za účasti
8 týmů. Turnaj je součástí zimní
přípravy softballistů před novou
sezónou. Pořádající TJ Spartak
MAS Sezimovo Ústí využil kompletní základnu žáků. Hladové
Hrochy zastupovaly v turnaji dva
týmy. Celodenní klání bylo fyzicky
velice náročné a hráči ukázali, že
přes zimu nezaháleli a i přes mládí
týmu působili zkušeným dojmem.
Starší tým domácích obsadil
3. místo a zejména v utkání o umístění předváděl velice kvalitní hru
v poli, doplněnou tvrdým pálkařským útokem. Druhý tým složený
převážně z nováčků a nejmladších
ročníků obsadil 6. místo a dal tak
najevo velký příslib pro další sezónu. Turnaj vyhráli zkušení hráči
z TJ Sokola Hluboké nad Vltavou.
Realizační tým HH děkuje všem
členům a příznivcům, kteří přispěli časově i fyzicky a hlavně organizačně k uskutečnění náročného
turnaje. Vše šlo jako na drátkách,
utkání začínala včas, rozhodčí byli

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ BESIP „DĚTI NA SILNICI“ – Milé překvapení také čekalo na děti
z naší školky ve středu 25. 2., kdy proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
BESIP „Děti na silnici“. Celkem zvítězily 4 děti, které si odnesly krásné věcné dary
a plyšové medvídky.

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

Í

VE ŠKOLCE BYL PAN „KARNEVAL“ – Ve čtvrtek 25. 2. uspořádaly paní učitelky pro
naše děti karneval. Přišli princové, princezny, supermani, kuchaři, policisté a další
maminkami vtipně vytvořené masky. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Objevila
se kominice, Elsa z Ledového království, kočka, šašci, indiánka a čarodějka. Děti si
užily soutěží, tanečků a jiných pro ně atraktivních her.

áda bych Vás touto cestou
seznámila s novým HASIČSKÝM KROUŽKEM, který navštěvuje 19 dětí od třetí do deváté
třídy. Od začátku školního roku
se děti naučily vázání uzlů, práci
s hadicí, proudnicí a rozdělovačem, nechybí také část teoretická.
Každý správný hasič musí mít
znalost, co se čím smí hasit. Tak
dlouho jsme nacvičovali na BECHYŇSKÝ SEDMIBOJ, až ten
den D přišel. Dne 21. 2. 2015 družstvo o 12 dětech vyrazilo směr Bechyně. Soutěž se konala na 2. ZŠ
v Bechyni a zúčastnilo se jí kolem
180 dětí. Disciplíny byly opravdu
velice rozmanité a některé i více
náročné, ovšem tým ze Sezimova
Ústí nic nezastrašilo. Jak dopadly
výsledky naší první soutěže? Obsadili jsme krásné 13., 15. a 26. místo.
Soutěž nás velice bavila a dala nám
nové zkušenosti. Těšíme se na další.
Nyní začínáme spolupracovat
s místní jednotkou SDH v Sezimově Ústí. Velice děkujeme panu
Radovanu Svobodovi, veliteli hasičů, za laskavost a ochotu. Velký
dík také patří vedení naší školy,
paní Mgr. Zdeňce Helmové a panu
Mgr. Petrovi Švejdovi za podporu,
toleranci a poskytnutí prostor ško
ly k nacvičování na soutěže.

Sněhuláci pro Afriku aneb umění dávat
přijímat. Ale důležitou životní výbavou by mělo být i umění dávat
a je potřeba ho naučit i naše děti
– z toho důvodu se Kaňka již druhým rokem zapojila do akce Sněhuláci pro Afriku. Více informací

Ludmila Budilová
PR, marketing, fundraising Kaňka

vždy na svém místě, skóre se točilo, výsledky zápasů byly během
10 min po zápasu na webu. Hřiště
připravené a dětské úsměvy všudypřítomné, koučové omdlévali, křičeli a tleskali svým svěřencům. Byl
to den plný zážitků a sportovního
boje. Ještě jednou děkujeme, byl to
husarský kousek.
Sezimoústečtí hráči letos nasazují
poprvé do soutěží České softballové
asociace 4 týmy a na domácím hřišti
v Sezimově Ústí u Kozského potoka
je očekávána velice pestrá a náročná
sezóna, která zahrnuje kadetskou,
juniorskou a nově i žákovskou

a mužskou ligu.
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K

aňka je jako nezisková organizace zvyklá finanční dary spíše
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na http://www.kanka.info/news/
snehulaci-pro-afriku-aneb-umeni-davat/
I v letošním roce jsme tedy
v Kaňce úspěšně „sněhulákovali“. Zapojily se všechny děti z celé
Kaňky, neboť jsme pravidla soutěže upravili pro naše podmínky
- na jednom sněhulákovi se podílelo více dětí. Letos jsme stihli i sněhuláky ze sněhu, ale byli
i další - z kelímků, ponožek, papíru, písku, vaty...Všichni si užili
legraci a zároveň pomohli dobré věci. Celková vybraná částka
420,- Kč byla odeslána na bankovní účet projektu Kola pro Afriku
a bude použita na převoz kol dětem do Gambie, které díky kolům
od českých dárců mohou jezdit

do školy.

www.sezimovo-usti.cz
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SPRÁVNÝ ČAS PRO
SEZÓNNÍ SERVIS

Dopřejte svému vozu péči
v autorizovaném servisu
Nezapomeňte po zimě včas naplánovat
servisní prohlídku svého vozu.
Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení,
podvozek, osvětlení, stav provozních
kapalin i funkčnost klimatizace.
To vše za akční cenu 189 Kč.
Využijte navíc 25% slevu na letní
pneumatiky a nechte si u nás uskladnit
zimní. A k nové sadě předních stěračů,
které si po zimě zaslouží vyměnit,
Vám přibalíme koncentrát náplně do
ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit
také 10% sleva na vybrané střešní
systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOSERVIS JINDRA S.R.O.
Mrázkova 801
392 01 Soběslav
Tel.: 381 521 094, www.autoservisjindra.cz

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají
Svářeče
s oprávněním

ZK 135 nebo ZK 141
- Nástup IHNED
- Příspěvek na závodní stravování
- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění
- Příplatky nad rámec ZP
- Jubilejní odměny

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA:
radka.vitu@pacovske.cz
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika
www.pacovske.cz

www.sezimovo-usti.cz
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Skauti z Bílého Měsíce

Rolničkové dny
Ludmila Pokorná
vedoucí fundraisingu

V
Martin Doležal
vedoucí oddílu

Č

innost zájmových spolků
a organizací je kořením života ve městech a obcích. Takovým
dobrým ochucovadlem v našem
městě jsme snad i my, skauti, a náš
3. oddíl Bílý Měsíc. Spousta her,
soutěží, závodů, získávání praktických dovedností a znalostí, výpravy do přírody a za poznáním, to
jsou důležité body našeho programu. Hlavní je však pro nás naučit
děti samostatnosti v duchu vzájemného kamarádství, přátelství a společných dobrodružství a zážitků.
V současné době máme 36 členů, kluků i holek všech věkových
kategorií, a to nejen z obou částí Sezimova Ústí, ale i z Tábora, Choustníku, Slap či Mladé Vožice. Je mezi
námi i několik předškoláků, kteří se
účastní hlavně schůzek v klubovně
a kratších výprav.
Oddílové schůzky máme pravidelně v sobotu ve Skautském areálu u Kozského potoka, částečně
odděleně pro starší a mladší, ale-

spoň jedenkrát měsíčně vyrážíme
na jednodenní či vícedenní výpravy, v programu jsou i cyklovýpravy, jezdíme na vodu, pro starší
členy pořádáme i horolezecké akce,
geocaching a expedice. Pořádáme
i řady akcí pro veřejnost, např. Májové hrátky u Spektra, hry ve městě, starší členové oddílu pravidelně
rozdávají v našem městě Betlémské
světlo a zajišťují zde i charitativní
sbírku pro Rolničku. Všichni se už
těšíme na léto, až zase rozbalíme
své stany v Jižné (u Červené Lhoty), letos v termínu od 18. 7. do 1. 8.
Našich oddílových schůzek, většiny akcí a v omezené míře i letního tábora se mohou účastnit i nově
příchozí a nečlenové, kteří tak mají
příležitost si to u nás „omrknout“.
Více o našem oddílu, který
patří do sezimoústeckého střediska Černá růže, včetně fotografií z naší činnosti můžete nalézt
na www.bilymesic.cz. Informace
o akcích visí také na našich nástěnkách, které jsou umístěny
v průchodu u prodejny Flosman
naproti I. ZŠ a na nástěnce na Hu
sově náměstí.

ážení občané Sezimova Ústí,
i v letošním roce pořádá
Diakonie ČCE – středisko Rolnička veřejnou pouliční sbírku Rolničkové dny. Letošní ročník bude
již čtrnáctý a jeho výtěžek bude
použit na otevření Obchodu dobré
vůle.
Rolnička poskytuje své služby
dětem i dospělým s mentálním postižením již od roku 1994. V současné době máme více jak 100 klientů z celého táborského regionu.
Jedním z našich cílů je i zaměstnávání lidí s postižením. Proto
bude 1. června v budově bývalé 8.
ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře otevřen Obchod dobré vůle

- obchod s věcmi z druhé ruky,
který dává práci lidem s postižením. V loňském roce jste nám Vy
a obyvatelé dalších 10 měst v Jihočeském kraji pomohli získat částku
169.071,- Kč. Pomozte nám ji letos
překonat. Až ve středu 15. dubna
potkáte v ulicích svého města dobrovolníky ve žlutých tričkách se
zapečetěnou pokladničkou a oni
Vám nabídnou ke koupi barevnou
rolničku, neodmítněte je, prosím.
Váš příspěvek bude použit
na dobrou věc. Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a podléhá
kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Více informací naleznete na
našich internetových stránkách
www.rolnicka.cz.
Děkujeme Vaše Rolnička 

Co možná nevíte o Divadélku MÚZIKA
Miloš Smetana
vedoucí souboru

U

ž 24 let je Divadélko MÚZIKA součástí kulturního života Sezimova Ústí. Zaslouží si tedy
po delší době krátký článek o své
činnosti i v Novinkách ze Sezimova Ústí. Určitě mnozí obyvatelé ani
nevědí, že působí jako samostatné
občanské sdružení, i když díky ředitelce MěXus stále může pokládat
jeviště SPEKTRA za svou mateřskou scénu, zkoušet tam a hrát
a nemusí kulisy a rekvizity k tomu
potřebné odněkud přivážet. Může

XXIV. ročník

se spolehnout na pomoc a pochopení všech zaměstnanců této organizace. Takové zázemí pro svou
činnost má málokterý soubor. Stálou záštitou souboru je Centrum
odborné přípravy Sezimovo Ústí.
Jádro tohoto mladého kolektivu
po celou dobu jeho existence tvoří právě studenti této školy, působí
v něm však i studenti jiných středních škol a starší žáci základních
škol. Vedení školy nejen že podporuje tuto záslužnou mimoškolní
činnost svých studentů, ale organizuje i školní představení některých
inscenací, umožňuje získání dalších členů souboru a pomáhá i fi-
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nančně, je-li potřeba uhradit např.
nájem ve SPEKTRU.
A samozřejmě díky dotaci
z Fondu kultury města Sezimovo
Ústí si můžeme leccos pro svou
činnost pořídit. Tolik tedy fakta.
A co za to mladí herci obyvatelům města nabízejí? Původní náplní činnosti souboru byla poezie
a mohl se pochlubit několikerou
účastí v celostátním kole Wolkrova
Prostějova. Nyní hrajeme divadlo,
a to především pohádky pro malé
diváky, i když některé inscenace
jsou určeny i dospělým, např. Můj
generál, Ožeň se, Ivane a současná komedie Plameňáci pod oli-

vami. Výčet pohádek by byl příliš
obsáhlý, tak zmíním jen některé
z těch nejúspěšnějších: Kdo se bojí
hejkala, Strašidla z Černého lesa,
Andersenovy Čarovné střevíčky, Čapkova Doktorská pohádka
a současné O vodníku Jakubovi
a Čaroděj Černomrak. Již několik ročníků Táborských setkání se
bez naší pohádky neobešlo, divadelní přehlídky v Českém Krumlově a Havlíčkově Brodě jsou také
našimi pravidelnými „štacemi“,
Milevsko, Týn nad Vltavou, Mladá Vožice, Jistebnice, Nadějkov
i sálek Střední průmyslové školy
pokračování na str. 11 

www.sezimovo-usti.cz
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Co možná nevíte o Divadélku MÚZIKA
 pokračování ze str. 10

v Táboře byla místa našich úspěšných hostování. Doktorská pohádka se ocitla dokonce i na jevišti táborského Divadla Oskara Nedbala
a na slíbené pozvání do Tábora
s komedií Plameňáci pod olivami,
za niž dostal soubor zvláštní cenu
poroty v Českém Krumlově, stále
čekáme. Několik ocenění za inscenace v Havlíčkově Brodě přišlo
až z Hradce Králové. To všechno
dokázali mladí herci, kteří věnují
náročným zkouškám, představením i zájezdům mnoho hodin svého volného času za pomoci těch,

kteří na jevišti vidět nejsou, ale bez
nichž by se to neobešlo. Říkáme
jim technici. Zajišťují přípravu scény, ozvučení, osvětlení, nakládají,
vykládají, starají se o kostýmy a rekvizity, téměř jako v profesionálním divadle.
Premiéry i reprízy všech inscenací se samozřejmě odehrávají
ve SPEKTRU. Škoda, že se při nich
nezaplní hlediště. Že by obyvatelé
Sezimova Ústí mladým nevěřili?
Že by pohádky, za něž soubor dostává ocenění, nebyly dobré pro
školní představení základních škol

v Sezimově Ústí?

Hana Benešová
NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH
Jak se z dcery chudého železničáře
stala první dáma? Jaké byly hlavní
milníky na životní pouti Hany Benešové? Do jaké míry byl její fascinující
vzestup věcí náhody a štěstí a do jaké
míry jej ovlivnila její vůle a pracovitost? Díky čemu se Hana Benešová
stala vzorem pro všechny následující
první dámy? Odpovědi na tyto otázky si nenechte ujít na přednášce historika a novináře, autora nové monografie o Haně Benešové PhDr. Petra
Zídka Ph.D. ve středu 29. dubna od
18 hodin v Památníku Dr. E. Beneše
v Sezimově Ústí I.

Vznik Astronomického kroužku
Petr Bartoš

S

ezimovo Ústí bylo po druhé
světové válce poznamenáno
rozvojem průmyslu, a tedy i přistěhováním nových obyvatel. To je
také doba, kdy v roce 1950, přesné
datum však nelze vystopovat, vzniká v Sezimově Ústí astronomický
kroužek, v němž se sdružuje několik nadšených zájemců o astronomii.
Je to období, kdy se o astronomii
již zajímá větší množství lidí, v Čechách funguje 30 let Česká astronomická společnost, která vydává
časopis Říše hvězd. Tento časopis
je v době bez internetu a v době
začátku televizního vysílání téměř
jediným pravidelným zdrojem
informací z oblasti astronomie.
Občas problesknou zprávy v tisku
či rozhlase, o jejichž odborných
kvalitách je možné často pochybovat, ale to je kromě odborné
literatury v podstatě vše. Vítaným
se proto stává astronomický kroužek, v rámci kterého si jeho členové
půjčují astronomické knížky a kde
diskutují nad nejnovějšími astronomickými objevy. Teoretická
činnost i kapacita členů kroužku je
tím vyčerpána, a tak se již všichni
těší na pozorování noční oblohy.
Praktické pozorování noční oblohy je snem snad každého amatérského astronoma. Každý začínající
astronom se postupně ponoří
do poznávání tajů noční oblohy,
rozpoznává jednotlivá souhvězdí,
kouká na Měsíc, očekává průlety meteoritů. To vše ale po určité

www.sezimovo-usti.cz

době přestává stačit, každý chce vidět stále víc, ale k tomu je potřeba
alespoň malý dalekohled. Sehnat
v té době astronomický dalekohled
bylo nemyslitelné, jedinou možností byla výroba vlastního dalekohledu. Členové kroužku tak i přes
počáteční potíže začali se zhotovováním vlastních dalekohledů. Optiku pro dalekohledy nakupovali
v Praze a o stavbě dalekohledů se
mnoho naučili na různých seminářích a školeních.
Bylo to období, kdy členové
kroužku často navštěvovali hvězdárnu v Táboře, kde se seznámili
s jejím dobrovolným pracovníkem
Františkem Peštou. Další kvalitní
pozorování noční oblohy v Sezimově Ústí bylo umožněno díky
půjčování dalekohledu typu binar
od Jaroslava Kocmana.
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Astronomický kroužek se tak
brzy stal místem, kde všichni společně pronikají do tajů astronomie, a dalo by se vlastně říci jako
samoukové. Postupem doby se
kromě astronomie začíná rýsovat i další oblast zájmu, kterou je
kosmonautika. V roce 1956 startuje do kosmu první umělá družice
Země Sputnik 1. Netrvá dlouho
a následují další sovětské družice, ke kterým se rychle přidávají
i starty amerických raket. Pomalu,
ale jistě se připravuje start prvního
člověka do vesmíru a v tisku probíhají fantastické diskuse o budoucnosti kosmonautiky.
Kosmonautika se sice stala
dalším hybným a vděčným tématem pro činnost astronomického
kroužku, tady je ovšem nutné
podotknout, že v místní astrono-

mické komunitě chybí osobnost
s hlubšími znalostmi a dlouhodobějšími zkušenostmi pozorování noční oblohy. Chybí někdo,
kdo by byl v kroužku tahounem
vědomostí, tahounem, který dokáže dát ostatním dlouhodobější
smysl jejich zájmu o astronomii,
jejich velkému koníčku. Postupem
času tak činnost astronomického
kroužku opadá. To se ale píše již
rok 1960 a o potížích Astronomického kroužku se dozvídá František
Pešta, který zrovna působí na táborské hvězdárně, kde není spokojen, a proto hledá nové a smysluplné místo svého astronomického
působení. Pešta má bohaté zkušenosti se založením a s fungováním pobočky České astronomické
společnosti na Podkarpatské Rusi.
Ví, jak taková společnost funguje,
co potřebuje ke své činnosti a jak
zaujmout a podchytit její členy.
Nesmíme zapomenout, že Pešta je
také zdatným astronomem, ovládá
nejen základy astronomie, ale umí
se perfektně orientovat na noční
obloze. Ani to není vše, protože
jeho významným kladem je schopnost nabyté informace předávat
snadno srozumitelnou formou
ostatním. S příchodem Františka
Pešty v roce 1961 přichází onen vytoužený tahoun, který ostatní naučí nejen něco nového, ale vtáhne
je do astronomického dění města,
kterého je sám strůjcem. Astronomický kroužek od tohoto okamžiku již neexistuje pouze sám pro
sebe, ale o tom si řekneme v pokračování tohoto článku v dalším
čísle Novinek.
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Kulturní a sportovní akce na měsíc duben
řeky, rašeliniště podél jejího toku,
umělé vodní toky, zajímavosti
na přítocích Lužnice, přírodní
rezervace a naučné stezky, mostní
stavby, seznámíme se s umělými
vodními toky a rybniční
soustavou Třeboňska a s řadou
dalších zajímavostí.
Vstupné: 40 Kč

HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

13., 20., 27. dubna 18 hod.
Malý sál Spektrum
Cvičení pod vedením Mgr. Lenky
Čápové pro zdraví a psychickou
pohodu, které je vhodné pro
všechny věkové kategorie včetně
seniorů. Zbavíte se napětí, bolesti,
naučíte se správně využívat
svaly a předcházet zdravotním
problémům.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

TANEČNÍ VEČER

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

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

LETEM SVĚTEM:
NEPÁL 2014 - TREK POD
MOUNT EVEREST A VÝSTUP
NA ISLAND PEAK
1. dubna 16.30 hod. JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ

představitelka Barbora Seidlová
a její dvě kolegyně z divadla
Maléhry přijedou do Sezimova
Ústí s pohádkou o tom, jak je
těžké si vyčarovat ženicha.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ

DIVADLO
Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU

17. dubna 19 hodin
Sál Spektrum
Divadlo Příbram
VYPRODÁNO
..............................................................................................

22. a 29. dubna 16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum
Divadýlko na schodech
Čarodějnice začaruje princeznu
do zlatého jablíčka. Tři princové
se ji pokusí vysvobodit, ale podaří
se to až tomu třetímu. Tomu totiž
pomáhá kočička…
Vstupné: 20 Kč

Do Nepálu zavítala v říjnu 2014
skupina přátel a nadšenců
vysokohorské turistiky a chtějí se
podělit o své zážitky. Přednášet
budou manželé Křížovi, Královi,
Finkovi a MUDr. Martin Kolář.
Vstupné: 40 Kč
HANA BENEŠOVÁ
– NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH

29. dubna 18 hod.
Památník
Dr. Edvarda Beneše

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

JDI DO PRČIC

25. dubna 19 hod.
Sál Spektrum

válku. V současné době patří
k sledovaným zemím světa kvůli
vládě úzce spojené s dřívější
vojenskou diktaturou a známé
disidentce Su Ťij, jež strávila
20 let v domácím vězení
a nedávno navštívila i Českou
republiku. K tomu ještě nabízí
zajímavou koexistenci buddhismu
s křesťanstvím a islámem
a do vínku jí také byla dána
úchvatná tropická příroda,
mohutné řeky, jezera, mořská
pobřeží a nádherné památky, nad
kterými se tají dech…
Vstupné: 60 Kč

28. dubna 18 hodin
Malý sál

POZNÁVÁME KRAJ,
VE KTERÉM ŽIJEME

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

9. dubna 18 hod.
Malý sál

Divadlo Kapota
LETEM SVĚTEM – POHODÁŘI:
MYANMAR (BARMA)
V PROUDU ČASU

Přednáška Mgr. Josefa Bílka
v rámci pokračování nového
vzdělávacího programu
o zajímavých místech na jihu
Čech. Posluchači se tentokrát
blíže seznámí se zajímavostmi
podél toku řeky Lužnice - pramen

8. dubna 18 hod.
Malý sál
Barma má za sebou impozantní
historii i vleklou občanskou
Pochod Praha – Prčice, trasa:
45 km. Vyčerpávající pochod,
ve kterém půjde o daleko víc
než o malou plastovou botičku.
Vydrží to jejich nohy, vztahy
a manželství? A co když celý
pochod byl jen jako…
Vstupné: 70 Kč

Přednáška historika, novináře
a autora nové monografie o Haně
Benešové PhDr. Petra Zídka, Ph.D.
Akci pořádá Měxus ve spolupráci
s Husitským muzeem v Táboře.

KONCERTY
NOKTURNO + LUMEN

6. dubna 18 hod.
Kostel Povýšení sv. Kříže
Společný koncert
sezimoústeckého pěveckého
sboru Nokturno a komorního
pěveckého sboru Lumen Pacov.

POHÁDKY

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

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ

FLÉTNOVÝ KONCERT

1. dubna 16.30 hod.
Sál Spektrum

15. dubna 17 hodin
Kostel Povýšení sv. Kříže

Pamatujete si ještě na princeznu
z filmu Lotrando a Zubejda? Její

XXIV. ročník

8. dubna 18 hod. LETEM SVĚTEM – POHODÁŘI: MYANMAR (BARMA)...
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Flétnový abiturientský koncert
ZUŠ Sezimovo Ústí

www.sezimovo-usti.cz

2015 duben

Kulturní a sportovní akce na měsíc duben
KRÁSA VYROBENÝCH KVĚTIN

konání kulturních akcí včetně
promítání filmů nebo po dohodě
v kanceláři předprodeje.

VÝSTAVY

JARNÍ SMALTOVÁNÍ

5. března – 3. května
Galerie Spektrum

16. dubna 17 hod.
Klubovna Spektrum

Výstava velkoplošných fotografií
WILD LIFE na plátnech fotografa
Josefa Rychteckého.
Výstava je přístupná v době
konání kulturních akcí
včetně promítání filmů
nebo po dohodě v kanceláři
předprodeje.

S lektorkou Andreou Šáchovou si
vyzkoušíte techniku smaltování,
tvořit můžete dekoraci do bytu
nebo vlastní šperk s jarní
tématikou. Malé nůžtičky s sebou.
Přihlášky na tel. 381 276 708,
737 254 684 nebo mailem
mexus@sezimovo-usti.cz
do 13. dubna.
Cena kurzu: 230 Kč
(materiál v ceně)

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

26. března – 5. dubna
Galerie Spektrum – Malý sál
Vernisáž 26. března od 17 hodin

Paní Z. Maršíková nás naučí
vyrábět papírové květiny,
které rozzáří váš pokoj.

KURZY, DÍLNY

JOSEF RYCHTECKÝ
– AFRICKÝ SEN

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

27. dubna 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici

Rezervace do 14. 4. na tel.:
381 276 707, 737 254 684 nebo
na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 380 Kč (průvodce, doprava)

KLUBOVNA III. VĚKU

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

22. a 29. dubna 15.30 hod.
Klubovna Spektrum
Výtvarná dílna, kde si děti vyrábějí
loutky a postavičky z různých
materiálů na motivy aktuálních
pohádek Divadýlka na schodech.
Vstupné: 30 Kč

VÝLETY
Tradiční výstava sezimoústeckých
zahrádkářek. Otevřeno do
2. dubna denně od 9 do 17 hodin,
poté v době konání kulturních
akcí MSKS nebo po domluvě
v kanceláři předprodeje.
..............................................................................................

PETRA KLVÁČKOVÁ:
ZPOVĚDI OBZORŮ(M)

Vernisáž 14. dubna od 17 hodin
Výstava je přístupná v době

www.sezimovo-usti.cz

poté autobusem MHD č. 13
ve 13.14 do Tábora, pěšky
po pravé straně Lužnice
na Harrachovku, nazpátek
do Tábora po opačné straně.

NOVOHRADSKO

1. května 10 hod.
Nám. T. Bati – Kozí hrádek

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

Čtvrtý ročník přespolního běhu
z náměstí T. Bati na Kozí hrádek
při příležitosti otevření turistické
sezony. Prezence účastníků
v 10 hodin, start v 11 hodin.

POSEZENÍ S HARMONIKOU

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

13. dubna 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZONY

S písničkou přichází i dobrá
nálada, tak se o tom můžeme zase
přesvědčit, když si společně
zazpíváme.

1. května 14 hod.
Kozí hrádek

20. dubna 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici

18. dubna
Odjezd: v 6.45 hod.
z nádraží ČD Tábor, v 7 hod.
z parkoviště Spektrum

14. dubna – 24. května
Galerie Spektrum

BAŤŮV BĚH

LÉČIVKY A BYLINKY

Vernisáž 7. dubna od 18 hodin
Své bytí ve světě nám svými
obrazy přiblíží táborská
umělkyně Petra Klváčková.
Vernisáž osvěží svým
vystoupením její host
- kapela Krantofel Combo.
Výstava je přístupná v době
konání kulturních akcí včetně
promítání filmů nebo po dohodě
v kanceláři předprodeje.
PAŘÍŽ TROCHU JINAK
OČIMA MIROSLAVA CHMELA

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

Sraz před hotelem MAS
ve 13 hodin,

11. dubna
Odjezd v 5.45 hod.
parkoviště Spektrum
a v 6.06 hod. parkoviště
nádraží ČD Tábor
..............................................................................................

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

Výlet s Hankou Kazatelovou.

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

7. dubna – 10. května
Galerie Spektrum – Malý sál

1. května 9 hod.
Nám. T. Bati

11. dubna 13 hodin

VÝLET: DO ŽIHLE
ZA BÁBOU A DĚDKEM

VYPRODÁNO

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

Tradiční sezimoústecká akce ve spolupráci s místními skauty - dovednostní aktivity, stánky, ukázky výcviku psů. Hraje Swing Band Tábor.

HARRACHOVKA

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

PŘIPRAVUJEME
NA KVĚTEN:

Další část cyklu o botanické
zahradě. Tentokrát nám
Ing. Žaneta Šišková, vedoucí
táborské botanické zahrady,
poví, které léčivky a bylinky se
v botanické zahradě pěstují.

Zahájení sezony na Kozím hrádku
s programem – letové ukázky
dravců, vystoupení středověké kapely
Dei Gratia, představení virtuální
prohlídky modelu Kozího hrádku.
..............................................................................................

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A OHŇOSTROJ

7. května 20.30 hod.
Nám. T. Bati – Letní kino
Sezimovo Ústí
Tradiční průvod s rozsvícenými

1. května 14 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY

S odborníkem na jižní Čechy
Mgr. Josefem Bílkem vyrazíme
do oblasti Novohradska, kde
navštívíme např. pramen Lužnice,
dozvíme se něco o historii
Českých Velenic a o historii
sklářství v této oblasti, projdeme si
přírodní park Terčino údolí s tvrzí
Cuknštejn a umělým vodopádem,
prohlédneme si Humenickou
přehradu, navštívíme údolí
dolního toku říčky Dračice,
podíváme se do pískoven v okolí
Suchdola nad Lužnicí.
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Kulturní a sportovní akce na měsíc duben
lampiony tentokrát v doprovodu
bubenického souboru Wild
Sticks zakončený ozvučeným
ohňostrojem v letním kině. Před
ohňostrojem vystoupí Mažoretky
Sezimovo Ústí.
..............................................................................................

TŘEBOŇSKO

16. května
Odjezd: v 6.45 hod. z nádraží
ČD Tábor, v 7 hod. z parkoviště
Spektrum, předpokládaný
návrat v 19 hod.
S odborným průvodcem
Mgr. Josefem Bílkem tentokrát
zamíříme na Třeboňsko. Kromě
Třeboně a jejích zajímavostí
navštívíme např. vesnické
muzeum v Kojákovicích, Stráž nad
Nežárkou se zámkem a muzeem
Emy Destinové, památník
E. Destinové u Stříbřece nebo
významnou technickou památku
– mosty u Staré Hlíny či významné
poutní místo Chlum u Třeboně.
Rezervace do 13. 5. na tel.:
381 276 707, 737 254 684 nebo na:
mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 320 Kč

KNIHOVNY
Městská knihovna SÚ I
Lisa Jackson: Vyvolená k smrti
Detektivní román
Alice Clayton: Roštěnka
Sexy román plný humoru
Anders Roslund: Odplata
Severské krimi
Simon Mawer:
Evangelium podle Jidáše
Dramatický a emocemi nabitý
románový příběh
Nora Roberts:
Závrať všedních dnů
Čtení pro ženy
Anna Gavalda: Billie
Nevšední příběh lásky dvou studentů
Vaříme s Láďou Hruškou
Levně a chutně...
Ivona Březinová: Medvídek
Čtení pro nejmenší

Hrají: S. Krainová, M. Suchánek,
R. Genzer, O. Sokol
Vstupné: 120 Kč

Brazilská literatura.
Ch. Wilson: Dárce
Lékařský román, transplantace,
pokusy.
R. Cook: Osudová léčba
Napínavý román z lékařského
prostředí.
J. Švarc: Jak to chodí u popelářů
Obrazová publikace pro děti.
Zábavné úkoly, hádanky.
E. Darcyová: Vinice na Santorini
Milostný příběh pro ženy.
J. Bennettová: Nástrahy
Hollywoodu
Harlequin pro ženy.
A. Laurenceová:
Hra bez pravidel
Romantický příběh, láska,
nenávist.
A. Bláhová: Pohádky ze školky
pro kluky a pro holky
Pohádková knížka pro děti.
N. Robertsová: Únik
Román o lásce, vyrovnávání
s tragickou minulostí a ztrátou
matky.
Z. Vybíral: Jan Žižka
Kniha o táborském hejtmanu
a husitském vojevůdci.
I. Johanson: Dlouho po půlnoci
Nadaná vědecká pracovnice stojí
před zásadním objevem na poli
genetiky, když tu se vynoří někdo,
kdo si nepřeje, aby výzkum
dokončila, někdo, kdo chce
rozsévat smrt…
K. MacGregor: Cizí nevěsta
Nora je vskutku ženou, která umí
vzít život do vlastních rukou.

RYCHLE A ZBĚSILE 7
(Fast & Furious 7)

3. dubna 20 hod.
Akční USA, od 12 let, titulky,
140 minut

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

POPELKA (Cinderella)

5. dubna 17.30 hod.

I auta můžou létat. Alespoň pro
nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile
to platí. Její hrdinové už stihli
prožít a přežít neuvěřitelné věci,
teď však narazí na nepřítele, vedle
něhož všichni jejich dosavadní
soupeři připomínají bandu dětí
z mateřské školky.
Režie: James Wan
Hrají: V. Diesel, P. Walker,
D. Johnson
Vstupné: 120 Kč

VYBÍJENÁ

2. dubna 20 hod.
Komedie ČR, přístupný, 94 minut
Vybíjená je groteskou o přátelství,
osudových láskách, kráse
a ošklivosti, alkoholu a hledání
lidského štěstí. V několika
časových rovinách vypráví příběh
spolužáků, kteří spolu prožívají
různé životní etapy.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: S. Krainová, M. Suchánek,
R. Genzer, O. Sokol
Vstupné: 120 Kč

TÁHNI DO PEKEL

5. dubna 20 hod.

(Shaun the Sheep)

Drama Fr., od 15 let, titulky, 94 minut
Fred se po 15 letech vězení vrací
ke své rodině do kočovnické
kolonie na okraji Paříže. Jeho
bratři se chystají na velkou loupež
nákladu mědi. Jenže plán se jim
vymkne z rukou a Fred se bude
muset rozhodnout, jestli mu snaha
postarat se o bratry stojí za další
několikaletý žalář…
Režie: Jean-Charles Hue
Hrají: J. Francois, M. Dauber
Vstupné: 90 Kč

VYBÍJENÁ

3. dubna 17.30 hod.
Komedie ČR, přístupný, 94 minut
Režie: Petr Nikolaev
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REZISTENCE (Insurgent)

9. dubna 20 hod.

LOVCI A OBĚTI

Akční USA, od 12 let, titulky,
119 minut
Druhý díl knižní a filmové série
Divergence. Hlavní hrdinka Tris
pokračuje v boji s nelítostným
systémem i se svými vlastními
démony. Idylická společnost žijící
v symbióze různých frakcí je nyní
na pokraji války, osudy všech
nabírají rychlý spád a každá volba
má své následky.
Režie: Robert Schwentke
Hrají: S. Woodley, K. Winslet, N. Watts
Vstupné: 110 Kč

Thriller ČR, od 12 let, 104 minut
Co máte dělat, když se ocitnete
v nekonečné spirále dluhů?

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

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

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

4. dubna 20 hod.

J. Amado: Pasačka koz aneb
Návrat marnotratné dcery
Společenský román, kde nechybí
humor a popis charakterů lidí.

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

OVEČKA SHAUN VE FILMU

Animovaný VB/Fr., přístupný,
dabing, 85 minut
Shaun vyhlásí volný den a chce
si užít nějakou zábavu. Den ale
nakonec bude mnohem akčnější,
než by čekal. Kombinace farmáře,
karavanu a velmi strmého kopce
zavede všechny do velkoměsta
a bude jen na Shaunovi a jeho
stádu, aby se všichni dostali
bezpečně zpátky na rodné pastviny.
Režie: Mark Burton, Richard Starzack
Vstupné: 100 Kč

KINO SPEKTRUM

Romantický USA, přístupný,
dabing, 105 minut
Osudy mladé Elky, jejíž otec se
po smrti její matky znovu ožení.
Když ale Elčin otec nečekaně
zemře, Elka zjistí, že je vydána
na milost své nové žárlivé a kruté
rodiny. Zanedlouho se z ní stane
obyčejná služka, věčně umouněná
od popela, které ostatní posměšně
říkají Popelka...
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: C. Blanchett, L. James,
H. Bonham-Carter
Vstupné: 110 Kč

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

4. dubna 17.30 hod.

Městská knihovna SÚ II

XXIV. ročník

Jak se zbavit exekutora, jak
vyřešit podraz drsného lichváře
s pekelnými úroky, které ze dne
na den narůstají? Pod nátlakem
téměř neřešitelné finanční situace
udělá Jakub jednoho dne krok
vedle – krok za hranu zákona.
Režie: Marcus Benois Tran
Hrají: M. Kraus, T. Hanák,
K. Heřmánek, M. Vašut
Vstupné: 110 Kč
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2015 duben

Kulturní a sportovní akce na měsíc duben
CESTA NADĚJE

11. dubna 20 hod.
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL
MARIGOLD
(The Second Best Exotic Marigold Hotel)

10. dubna 17.30 hod.
Komedie USA/VB, přístupný,
titulky, 122 minut
Báječný hotel Marigold v indickém
Jaipuru se stal útočištěm sedmi
trochu noblesních a trochu
potrhlých britských penzistů.
Členové party užívají v Indii nejen
znovunalezenou chuť do života, ale
také nová přátelství a lásky.
Režie: John Madden
Hrají: M. Smith, R. Gere, B. Nighy
Vstupné: 110 Kč

Drama Aus./USA,
od 12 let, titulky, 111 minut
Dobrodružná pouť australského
farmáře napříč neklidným
Tureckem po první světové válce,
kde pátrá po osudu svých tří synů,
kteří se nevrátili z bitevního pole.
Inspirací pro film se stala jedna
věta z dopisu plukovníka, který
po 1. sv. válce dohlížel na obnovu
bitevního pole Gallipoli.
Režie: Russell Crowe
Hrají: R. Crowe, O. Kurylenko,
J. Courtney
Vstupné: 110 Kč

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

humor i do tak bolestivých
věcí, jakými jsou smrt, stárnutí,
nezaplacené dluhy či neopětovaná
láska.
Režie: Roy Andersson
Hrají: H. Andersson, N. Westblom
Vstupné: 90 Kč

POPELKA (Cinderella)

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

18. dubna 17.30 hod.

NEUTEČEŠ (It Follows)

Romantický USA, přístupný,
dabing, 105 minut
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: C. Blanchett, L. James,
H. Bonham-Carter
Vstupné: 100 Kč

23. dubna 20 hod.

v původním příběhu. Moderní
zpracování oblíbených pohádek
bratří Grimmů.
Režie: Rob Marshall
Hrají: M. Streep, J. Depp, E. Blunt
Vstupné: 100 Kč

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

KRÁLOVA ZAHRADNICE

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

(A Little Chaos)

OVEČKA SHAUN VE FILMU

18. dubna 20 hod.

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

12. dubna 17.30 hod.

MĚSTO 44 (Miasto 44)

Animovaný VB/Fr., přístupný,
dabing, 85 minut
Vstupné: 100 Kč

Rom. drama VB, od 12 let, titulky,
116 minut

10. dubna 20 hod.
Drama Pol., od 12 let, titulky,
127 minut

26. dubna 17.30 hod.
Animovaný VB/Fr., přístupný,
dabing, 85 minut
Vstupné: 100 Kč

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

12. dubna 20 hod.

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

PÍSEŇ MOŘE (Song Of The Sea)

11. dubna 17.30 hod.
Pohádka Ir., přístupný, dabing,
93 minut
Na osamělém majáku žije
otec s dcerou a synem. Život
celé rodiny se obrátí vzhůru
nohama, když se ukáže, že malá
dcerka je poslední z tuleních
víl. Jen ona může zachránit
všechny pohádkové bytosti,
které proměnila v kámen
čarodějnice. Silně emotivní film
s mimořádným příběhem.
Režie: Tomm Moore
Vstupné: 80 Kč

www.sezimovo-usti.cz

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

OVEČKA SHAUN VE FILMU

SAMBA (Samba)

Láska za časů apokalypsy.
Příběhy mladých lidí, kteří žijí
své životy jako by každý den měl
být jejich posledním. Píše se rok
1944 a jejich příběhy se odehrávají
v Němci okupované Varšavě.
Polské hnutí odporu zahájilo
1. srpna 1944 ozbrojené povstání,
které mělo osvobodit Varšavu
z područí nacistického Německa.
Režie: Jan Komasa
Hrají: J. Pawłowski, Z. Wichłacz
Vstupné: 110 Kč

Horor USA, od 15 let, titulky,
100 minut
Jaké to je, když vás po nezávazném
sexu místo lehkých výčitek začnou
pronásledovat podivné démonické
přízraky, které vás budou chtít
zabít?
Režie: David Robert Mitchell
Hrají: M. Monroe, K. Gilchrist
Vstupné: 110 Kč

Drama Fr., od 12 let, titulky,
120 minut
Samba se do Francie přistěhoval
před 10 lety ze Senegalu. Pracuje
načerno a doufá, že brzy dostane
povolení k trvalému pobytu.
Jeho neradostná rutina se změní,
když potká Alici – manažerku se
syndromem vyhoření, která se
dobrovolnickou prací snaží dát
svůj život do pořádku.
Režie: Olivier Nakache,
Eric Toledano
Hrají: O. Sy, Ch. Gainsbourg
Vstupné: 90 Kč

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

PESTROBARVEC
PETRKLÍČOVÝ (The Duke of
Burgundy)

26. dubna 20 hod.

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

Velká kostýmní podívaná z doby
krále Ludvíka XIV. Co všechno
skrývají zahrady ve Versailles?
Velkolepou nádheru, ale také
intriky, neřest, nenávist... a jeden
překvapivý příběh s úžasnou Kate
Winslet v hlavní roli.
Režie: Alan Rickman
Hrají: K. Winslet, A. Rickman
Vstupné: 110 Kč

ČAROVNÝ LES (Into The Woods)

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

16. dubna 20 hod.

PÍSEŇ MOŘE (Song Of The Sea)

Muzikál USA, přístupný, titulky,
125 minut
Vtipný a dojemný muzikál
představuje klasické pohádkové
příběhy Popelky, Červené
Karkulky, Jacka a fazolového
stonku a Lociky spojené

19. dubna 17.30 hod.
Pohádka Ir., přístupný, dabing,
93 minut
Režie: Tomm Moore
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

HOLUB SEDĚL NA VĚTVI
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
(En duva satt på en gren och
funderade på tillvaron)

19. dubna 20 hod.
Komedie Švé., od 12 let, titulky,
100 minut
Brilantně absurdní příběhy
o lidském žití. Třetí závěrečný
film trilogie (Ty, který žiješ, Písně
z druhého patra). Roy Andersson
dokáže ve svých filmech vnést
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Drama VB, od 15 let, titulky,
104 minut
Na chátrajícím šlechtickém sídle
žije sběratelka motýlů Cynthia se
svou milenkou Evelyn a ve svém
svébytném a poněkud výstředním
světě se oddávají rafinovaným
erotickým hrám. Cinefilní lahůdka
s podmanivou a smyslnou
atmosférou a výraznou hudební
složkou.
Režie: Peter Strickland
Hrají: S. B. Knudsen, Ch. D‘Anna
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

NOČNÍ BĚŽEC (Run All Night )

30. dubna 20 hod.
Krimi USA, od 15 let, titulky,
114 minut
Gangster a produktivní zabiják
už zažil lepší časy. Když se ale
terčem stane jeho syn, kterého
léta neviděl, musí se Jimmy
rozhodnout mezi zločineckou
rodinou, kterou si vybral
dobrovolně, a skutečnou rodinou,
kterou kdysi dávno opustil.
Režie: Jaume Collet-Serra
Hrají: E. Harris, J. Kinnaman,
L. Neeson, V. D‘Onofrio
Vstupné: 100 Kč
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duben 2015

Svátek práce
bude ve znamení
zábavy a sportu
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Májové slavnosti

S

wing Band Tábor na náměstí T. Bati, Klávesy
Band u restaurace a Dei Gratia na Kozím hrádku – tolik
muziky můžete zažít první
květnový den s Městským
střediskem kultury a sportu.
Sváteční den zahájí tradiční
Májové slavnosti. Pro děti budou jako obvykle připravena
dovednostní stanoviště, která
chystají místní skautské oddíly.
Ukázky výcviku psů předvedou sezimoústečtí kynologové
pod vedením Přemysla Pěknice, chybět nebudou stánky ani
skákací hrad. V průběhu celého dopoledne bude na náměstí
hrát Swing Band Tábor.

Baťův běh
Již čtvrtý ročník Baťova
běhu odstartuje v 11 hodin.
Prezence závodníků začne
o hodinu dříve, tedy v 10 hodin. V cíli pak bude čekat běžce malé občerstvení a samozřejmě kapela Klávesy Band,
která se postará o dobrou náladu před vyhlašováním vítězů.

Zahájení
turistické sezony

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM MISS SEZIMOVO ÚSTÍ 2015 – Stavební společnost CK stavby, síť lékáren Dr. Max,
autosalon TOYOTA Dolák, Pila Pasák, akademický malíř Milan Chabera, realitní kancelář M&M REALITY, společnost CeWe Color
– majitel obchodní značky Fotolab, kadeřnické potřeby VOKAPO, Hair and Make up studio Glamour, cukrárna Ambrozia, Sushi
bar na Husově náměstí KYO foods, stavební firma Jiří Ploc MN Intex, sportovní taneční klub a obchod 6dance, výroba a prodej bižuterie BILUKA, Hotel Palcát, Pojišťovací makléřství Bohemia – Agentura Tábor, Estetika Tábor, módní návrhářka Věra K., masérka
Hana Pilátová, svatební salon SXXXL, realitní kancelář Soreta Group a.s., Gerry Weber České Budějovice, studio Maura návrhářky
Markéty Urbanové, Táborský deník, Hitrádio Faktor, Jihočeská televize, časopis Barbar, tiskárna Vltavín Týn nad Vltavou, foto a video ateliér Fly studio Tábor, fotografka projektu Lucie Křížková, Grand Agency.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

XXIV. ročník
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Město Sezimovo Ústí neručí
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv
výrobku nebo služby nabízených
v reklamě nebo jiném materiálu
komerční povahy.

V ten samý den se také
slavnostně zahájí turistická
sezona na Kozím hrádku.
Nenechte si ujít vystoupení
středověké hudební skupiny
Dei Gratia a také letové ukázky
dravců. Budou opět v podání
občanského sdružení Penthea,
neboť si v loňském roce plně
získali publikum svojí profesionalitou a kumštem.
Kromě toho chce MSKS
představit novinku, která
pomůže v propagaci města
Sezimovo Ústí, a to virtuální prohlídku Kozího hrádku
a 3D model jedné z variant, jak
mohl hrádek vypadat ve středověku. Ten si budou moci
návštěvníci prohlédnout při
projekci na plátně v informačním stanu umístěném před
vchodem do národní kulturní
památky. Ostatním pak bude
k dispozici na webu města. 

www.sezimovo-usti.cz

