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Slovo místostarosty Rozpočet města Sezimova Ústí 
na rok 2010

	 Vážení	spoluobčané,

před	 pár	 dny	 jsme	 vstoupi-
li	 do	 roku	 2010.	 Každý	 jeho	
příchod	 oslavil	 podle	 své-
ho,	 někdo	 více	 někdo	 méně.	 
Určitě	nebude	pro	mnohé	z	na-
šich	 občanů	 jednoduchý,	 tak	
jak	 to	 bylo	 v	 roce	 předešlém.	
Někomu	 se	dařilo	 lépe,	 jiným	
naopak	 hůře.	 Pominu-li	 zdra-
ví,	dalším	důležitým	faktorem	
pro	to,	abychom	byli	spokoje-
ni,	 je	být	zaměstnán.	To	štěstí	
bohužel	 všichni	 nemají,	 ale	
věřím	 tomu,	 že	 i	 toto	 se	 po-
stupně	bude	zlepšovat.
	 Zima	jako	loni	opět	ukázala	
svou	sílu	a	moc.	Nejprve	před-
ložila	 silné	 mrazy	 a	 nyní	 po-
slala	sněhovou	nadílku.	Ale	to	
k	zimě	patří.	Současné	počasí	
přeje	 milovníkům	 lyžařských	
sportů,	 ti	 menší	 obsadili	 se	
svými	rodiči	kopce	na	sídlišti.
	 Opět	musím	vzpomenout	na	

naše	 opeřence,	 kterým	 v	 této	
době	 není	 do	 zpěvu.	 Snaž-
me	 se	 jim	 toto	 období	 ulehčit	
tím,	 že	 jim	 nasypeme	 vhodné	 
krmení	 do	 krmítek.	 Budou	
nám	 za	 to	 	 určitě	 vděčni	 a	 na	
jaře	nám	to	vrátí	svou	přítom-
ností	 a	 zpěvem	 v	 zahradách	
a	parcích.
	 Město	 čekají	 také	 v	 tomto	
roce	nelehké	úkoly.	Připomenu	
pouze	 generální	 opravu	 lávky	
přes	 Kozský	 potok	 a	 opravu	
chodníků	v	ul.	Švehlova.	
	 Ani	 rok	 2010	 pro	 nás	
všechny	 nebude	 jednoduchý.	
Budeme	 se	 muset	 vypořádat	
s	problémy,	které	nám	přinesla	
zejména	 celosvětová	 finanční	
a	hospodářská	krize,	ale	věřím,	
že	vše	zvládneme	a	pro	město	
i	pro	každého	z	Vás	bude	tento	
rok	rokem	úspěšným.

Pavel Samec, 
místostarosta                                                                                                               

	 Zastupitelstvo		města	schváli-
lo	na	svém	prosincovém	zasedání	
rozpočet	města	Sezimovo	Ústí	na	
r.	2010.	Rozpočet		je	koncipován	
jako	mírně	přebytkový	s	 tím,	že	
přebytek	ve	výši	1	544,7		tis.	Kč		
bude	 použit	 	 ke	 	 splácení	 jisti-
ny	 úvěrů	 z	 předcházejících	 let.	
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 očekáva-
né	 splátky	 jistiny	 úvěrů	 jsou	 ve	
srovnání	s	přebytkem	hospodaře-
ní	vyšší,	budou	dále	financovány	
ze	 zůstatků	 na	 běžných	 účtech,	
které	město	 k	 31.12.2009	 vyká-
zalo.	Číselné	vyjádření	výše	uve-
deného	znázorňuje		tab.	č.	1.
	 Do	rozpočtu	města	r.	2010	se	
významně	 promítá	 	 ekonomická	
krize	v	podobě		snížení	daňových	
příjmů	 obce.	 Pro	 zachování	 vy-

rovnaného	 rozpočtu	 	musí	 	dojít			
k	 redukci	na	straně	 	výdajů,	což	
zahrnuje	 i	 realizaci,	 resp.	 nerea-
lizaci	 některých	 nových	 	 inves-
tičních	 akcí.	 Na	 dokreslení	 do-
padu	ekonomické	krize	můžeme	
uvést,	že	skutečné	daňové	příjmy	 
r.	 2008	 dosáhly	 68,7	 mil.Kč,	
v	rozpočtu	2010	se	počítá	s	jejich	
příjmem	ve	výši		59,1	mil.	Kč.
	 Asi	k	nejvýznamnějším	 	pro-
jektům	 r.	 2010	 	 patří	 z	 pohledu	
občanů	 města	 oprava	 chodníku	
ve	 Švehlově	 ulici	 v	 částce	 700	
tis.	 Kč,	 generální	 oprava	 lávky	
přes	Kozský	potok	ve	výši	2	900	
tis.	 Kč,	 prodloužení	 cesty	 směr	
Soukeník	 v	 hodnotě	 200	 tis.	Kč	
či	 rozšíření	 sociálního	 zaříze-

Tab.č.1	 	 Rozpočet			(	v	tis.	Kč)
Celkové	příjmy	po	konsolidaci	 98.460,70	
Celkové	výdaje	po	konsolidaci	 96.916,00
Výsledek	salda	hospodaření	 1.544,70
Financování	 -1.544,70	
z		toho:	 splátky	úvěrů	a	půjček	 -2.257,00	
	 změna	stavu	prostředků	na	účtech		 +712,30

Pokračování na str. 2

 Fierlingerova vilabudova městského 
úřadu
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ní	v	budově	mateřské	 školy	č.p.	
600.	 V	 případě	 plánovaných	
investičních	 akcí	 se	 nelze	 ne-
zmínit	 o	 projektu	 „Modernizace	
ZŠ	 Školní	 náměstí	 628“.	Město	
uspělo	 s	 tímto	 projektem	 	 v	 žá-
dosti	 	o	dotaci	ve	výši	17,4	mil.	
Kč,	povinný	podíl	ve	výši	cca	1,5	
mil.	Kč	půjde	z	rozpočtu	města.
				Věřím,	že	ekonomická	situace	
nepřinese	v	roce	2010		další		pro-
pady	v	příjmech	města	a	to	bude	
moci	dostát	všem	svým		plánova-
ným	projektům.

M. Svitáková, OEP

	 Zastupitelstvo	 města	 Sezi-
mova	Ústí	schválilo	na	svém	16.	
veřejném	 zasedání	 tyto	 zásady	
pro	 prodej	 bytů	 v	 domech	 čp.	
422,	492,	493,	497,	498,	601,	603,	
604,	605,	606,	607,	608,	618,	620,	
621,	622,	623,	624,	630,	661,	675	
a	678,	vše	obec	Sezimovo	Ústí:
	 1)	 Cena	 bytu	 při	 jednorázové	
platbě	 při	 podpisu	 kupní	 smlou-
vy	činí	v	roce	2010	součet	částek	
6.100,-	Kč/m2	 podlahové	 plochy	
bytu	 (bez	 započítání	 podlaho-
vé	 plocha	 sklepů,	 sklepních	 kójí	 
a	balkónů)	a	2.000,-	Kč/m2	podla-
hové	plochy	 sklepa	nebo	 sklepní	
kóje.
	 2)	Cena	 bytu	 při	 úhradě	 50%	
kupní	 ceny	 při	 podpisu	 kupní	
smlouvy	 a	 zbývající	 části	 kupní	
ceny	do	5	let	činí	v	roce	2010	sou-
čet	 částek	 6.700,-	 Kč/m2	 podla-
hové	plochy	bytu	(bez	započítání	
podlahové	 plocha	 sklepů,	 sklep-

ních	kójí	a	balkónů)	a	2.100,-	Kč/
m2	podlahové	plochy	sklepa	nebo	
sklepní	 kóje;	 pohledávka	 na	 do-
platek	kupní	 ceny	bude	 zajištěna	
zástavním	právem	města	k	převá-
děnému	bytu.
	 3)	 Kupujícím	 bytu	 může	 být	
nájemce	 bytu,	 jeho	 příbuzný	
v	 řadě	přímé	nebo	 jeho	 souroze-
nec,	společně	s	nimi	i	manžel	ku-
pujícího.
	 4)	 Pro	 určení,	 zda	 se	 koupě	
bytu	 uskutečňuje	 v	 roce	 2010	 či	
v	 jiném	 roce,	 je	 určující	 datum	
schválení	 koupě	 zastupitelstvem	
města.
	 5)	Tyto	zásady	se	uplatní	i	pro	
budoucí	 koupě	 bytů	 v	 půdních	
vestavbách	 výše	 uvedených	 by-
tových	domů	s	tím,	že	oprávněné	
osoby	mají	právo	uzavřít	po	dobu	
platnosti	 těchto	 zásad	 smlouvu	 
o	budoucí	kupní	smlouvě,	na	zá-
kladě	které	jim	vznikne	povinnost	

zaplatit	 kupní	 cenu	 odvozenou	
od	 započitatelné	 plochy	 bytu	 
s	možností	zápočtu	předplaceného	
nájemného	na	úhradu	kupní	ceny	 
a	 právo	 uzavřít	 kupní	 smlouvu	
nejpozději	 do	 6	měsíců	 po	 uply-
nutí	 lhůty,	 po	kterou	nesmí	měs-
to	 dle	 podmínek	 o	 přijetí	 dotace	
na	 výstavbu	 těchto	 bytů	 převést	
předmětný	 byt.	 Pro	 koupě	 bytů,	
ve	kterých	město	provedlo	výmě-
nu	 střešních	oken,	 se	kupní	 cena	
navyšuje	o	paušální	částku	nákla-
dů	této	výměny	ve	výši	7.500,-	Kč	
za	každé	vyměněné	velké	střešní	
okno	a	5.000,-	Kč	za	každé	vymě-
něné	malé	střešní	okno	(koupelna,	
WC).
	 6)	Tyto	zásady	nabývají	účin-
nosti	 dne	1.	 1.	 2010	 a	 pozbývají	
účinnosti	dne	31.	12.	2010.

JUDr. Miroslav Nosek, 
tajemník	MěÚ

 ZM	po	projednání	schválilo:
•	zprávu	o	kontrole	plnění	usnesení	
z	15.	veřejného	zasedání	ZM	Sezi-
mova	Ústí	bez	připomínek	
•	rozpočet	sociálního	fondu	na	rok	
2010
•	 rozpočet	 města	 na	 rok	 2010	
-		k	němu	viz	samostatný	článek	
•	 rozpočtový	 výhled	 města	 Sezi-
movo	Ústí	 na	 rok	2011-2014	bez	
připomínek
•	rozpočtová	opatření	
•	 budoucí	 prodeje	 dále	 uvede-
ných	 bytů	 v	 půdních	 vestavbách:	 
č.	605/16,	605/13,	621/25,	624/19,		
605/15,	492/13	a	623/13	
•	prodej	bytů	č.	622/2,	 č.	493/14,	 
č.	492/11,	č.	422/1	a	č.	422/3
•	zásady	pro	prodej	bytů	v	roce	
2010	–	k	nim	viz	samostatný	člá-
nek 
•	 darování	 dvou	 počítačových	
sestav	 o	 pořizovacích	 cenách	
16.240,-	Kč	a	 	16.240,-	Kč,	které	
jsou	umístěny	v	knihovnách,	Měst-
skému	 středisku	 kultury	 a	 sportu	
Sezimovo	Ústí.
•	bezúplatné	přijetí	úseku	1	místní	
komunikace	III.	třídy	(obousměrná	
v	 délce	 38m,	 vč.	 komunikace	 IV.	
třídy	-	chodníku	o	šíři	2m)	a	úse-
ku	2	místní	komunikace	 III.	 třídy	

(obousměrná	 v	 délce	 51m,	 vč.	
komunikace	 IV.	 třídy	 -	 chodníku	
o	šíři	1,5m),	lokalita	Nechyba,	vč.	
vodorovného	a	svislého	dopravní-
ho	 značení	 a	 veřejného	 osvětlení,	
ležící	na	pozemku	č.	parc.	964/98	 
a	 části	 pozemku	 č.	 parc.	 196/1	
označené	novým	parc.	č.	196/136	
(úsek	 1)	 a	 pozemcích	 č.	 parc.	
196/135,	964/103	a	964/105	(úsek	
2),	vše	obec	a	k.ú.	Sezimovo	Ústí,	
od	 Ing.	 Zdeňky	 Podlipné,	 bytem	
Nad	Mýtem	1081,	Sezimovo	Ústí,	
•	 prodej	 pozemků	 pod	 garážemi	
bez	 č.e.,	 resp.	 stavebních	 parcel	 
č.	 parc.	 st.	 2021	–	 zastavěná	plo-
cha	 a	 nádvoří,	 o	 výměře	 17	 m2  
a	č.	parc.	st.	2022	–	zastavěná	plocha	 
a	 nádvoří,	 o	 výměře	 	 18	m2,	 oba	
obec	 a	 k.	 ú.	 Sezimovo	Ústí,	 Sta-
vebnímu	 bytovému	 družstvu	 Tá-
bor,	Martínka	 Húsky	 109,	 Tábor,	
za	celkovou	cenu	3.500,-	Kč.		
•	 prodej	 pozemku	pod	garáží	 bez	
č.e.,	resp.	stavební	parcely	č.	parc.	
st.	2519	–	zastavěná	plocha	a	ná-
dvoří,	obec	a	k.	ú.	Sezimovo	Ústí,	
o	 výměře	 24	m2,	 paní	 Ireně	Vac-
kové,	 trv.	 bytem	 Berlínská	 2751,	
Tábor,	za	cenu	2.400,-	Kč.
•	směnu	části	pozemku	č.	parcelní	
st.	 671	 –	 zastavěná	 plocha	 a	 ná-

dvoří,		obec	a	k.	ú.	Sezimovo	Ústí,	 
o	výměře	cca	40	m2,	ve	vlastnic-
tví	 města	 Sezimovo	 Ústí	 za	 část	
pozemku	č.	parcelní	st.	672	–	za-
stavěná	 plocha	 a	 nádvoří,	 obec	
a	 k.	 ú.	 Sezimovo	Ústí,	 o	 výměře	
cca	 8	m2,	 ve	 vlastnictví	manželů	
pana	 Ing.	 Ivana	Trávníčka	 a	 paní	
Mgr.	Libuše	Trávníčkové,	trv.	by-
tem	Švermova	336,	Sezimovo	Ústí	
II.,	s	doplatkem	ze	strany	manželů	
Trávníčkových	 ve	 výši	 100,-	 Kč/
m2	rozdílu	výměr.	
•	 výši	 darů	 jednotlivým	 členům	
výborů	zastupitelstva	města	podle	
předloženého	návrhu.	
 ZM	 vzalo	 na	 vědomí	 zápis	 
č.	12	z	jednání	Finančního	výboru	
ZM,	konaného	dne	4.	11.	2009.
 ZM	zvolilo	
•	pana	Bohumila	Holého,	nar.	12.	
3.	 1931,	 trvale	 bytem	 Dukelská	
610,	 391	 02	 Sezimovo	 Ústí,	 do	
funkce	přísedícího	Okresního	sou-
du	v	Táboře.
•	paní	Janu	Pražmovou,	nar.	6.	10.	
1959,	 trvale	 bytem	 Bydlinského	
104,	 391	 01	 Sezimovo	 Ústí,	 do	
funkce	přísedící	Okresního	 soudu	
v	Táboře.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník	MěÚ

Ceny městských bytů v roce 2010

Informace z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Sezimova Ústí, konaného dne 17. 12. 2009

Telefony
měst. úřadu
 ústředna	–	381	201	111

fax:		381	263	179

•	Ing.	Bedřich	Beneš,	starosta
381	201	128,	602	559	449
•	Pavel	Samec,	místostarosta 
381	201	136,	602	431	940
•	Miroslav	Vocílka,	místosta-
rosta	-	381	201	137,	
602	568	813
•	JUDr.	Ing.	Miroslav	Nosek,	
tajemník	-	381	201	124,	
777	794	871
•	Jitka	Bláhová,	sekretariát
381	201	127
•	Naděžda	Řezáčová,	matrika			   
381	201	112	
•	Jana	Beranová,	odd.	soc.	
služeb	-	381	201	113	
•	pečovatelská	služba
777	794	874	
•	Miroslav Píbil, ved.	stavební-
ho	úřadu	- 381	201	118	
•	Ing. Miroslava Svitáková, 
ved.	odb.	ekonomiky	a	pláno-
vání - 381	201	134
•	Jana	Komárková,	poplatky	
popelné - 381	201	129						
•	Ludmila	Zimová,	poplatky	
psi	- 381	201	121	
•	městská	policie
723	149	972,	381	276	003
•	Jaroslav	Kupsa,	ředitel	sprá-
vy	města - 381	200	430			
777	794	872
•	Karel	Homolka,	ved.	tech-
nických	služeb	- 381	200	432
•	Mgr.	Vladimír	Doležal,	
ředitel	MSKS	(kultura)	
381	276	710,	607	935	164
Jitka	Kovandová	-	knihovnice	
S.Ú.	1	-	381	201	145	
Jiřina	Kalenská	-	knihovnice	
S.Ú.	2	-	381	276	043

www.sezimovo-usti.cz      
e-mail:	info@sezimovo-usti.cz			
epodatelna@sezimovo-usti.cz
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Rekonstrukce kanalizace 
v ulici Rudé armády

Změny ve svozu 
komunálního odpadu

Z činnosti městské policie

	 V	 současné	 době	 probíhají	
rekonstrukční	 práce	 na	 stáva-
jící	 staré	 kanalizační	 síti	 v	 ob-
lasti	 proti	 autobusové	 zastávce	
směr	Tábor.	Po	dokončení	pra-
cí	 v	 této	 oblasti	 bude	 stavba	
pokračovat	 na	 protější	 straně	
v	 oblasti	 autobusové	 zastávky	
a	 dále	 podél	 ulice	 Rudé	 armá-
dy	 směrem	 k	 truhlářství	 Pro-
šek	 s.r.o.	 v	 Průmyslové	 ulici.	
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 v	 úseku	
od	křižovatky	s	ulicí	Nerudova	
(u	Hochtief	a.s.)	k	ulici	Tábori-
tů	 je	 kanalizační	 potrubí	 situo-

váno	přímo	pod	živým	plotem,	
bude	nutné	pro	uskutečnění	 re-
konstrukce	tento	plot	v	zimních	
měsících	odstranit.	Po	skončení	
prací	 bude	 investorem	 v	 rámci	
náhradní	výsadby	do	původního	
místa	 znovu	 dosazen.	 Stávající	
živý	 plot	 je	 na	mnoha	místech	
ve	 zhoršeném	 zdravotním	 sta-
vu,	 výsadbou	 nových	 sazenic	
bude	 založen	 živý	 plot	 nový	 
a	kvalitnější.	 	

Petr		Klíma
referent	oddělení	 

životního	prostředí

Počínaje	dnem	1.1.2010	dochází	
k	změně	při	svozu	odpadových	
nádob	o	objemu	110	l.	Frekven-
ce	 svozu	 zůstává	 nezměněna	 -		
tzn.	jednou	za	14	dní.	Liché	týd-
ny	bude	sváženo	Sezimovo	Ústí	
I,	sudé	týdny	Sezimovo	Ústí	II.	

Svoz	kontejnerů	1100	l	zůstává	
i	 nadále	 v	 nezměněné	 podobě	
jednou	za	týden.	Omlouváme	se	
občanům	Sezimova	Ústí	za	ne-
dorozumění,	 které	 vzniklo	 při	
této	změně.	

K.	Tůma,	technik	SM

Den	před	Štědrým	dnem	si	pa-
chatel	 pod	 záminkou	 koupě	
tablet	pro	 svého	psa,	 	následně	
pod	 pohrůžkou	 bodné	 zbraně,	
vynutil		na	lékařce	finanční	ho-
tovost	a	sebral	další	cenné	věci.	
Poté	 uzamkl	 ordinaci	 a	 odešel.		
Lékařka	však	našla	způsob,	jak	
věc	oznámit	policii	a	poté	bylo	
rozjeto	pátrání	na	základě	uve-
deného	popisu	a	důkazů	zjiště-
ných	 z	 městského	 dohlížecího	
kamerového	 systému.	 Pachatel	

se	 na	 místo	 činu	 dostavil	 dne	
7.1.2010	 opětovně,	 tentokrát	
požadoval	 pouze	 léky	 pro	 psa.	
Obsluhující	 lékařka	 muže	 po-
znala,	což	po	jeho	odchodu	oka-
mžitě	ohlásila	Policii	ČR.	Smí-
šená	hlídka	PČR	a	MP	vyrazila	
okamžitě	na	místo	a	muže	neda-
leko	 veterinární	 ordinace	 zadr-
žela	a	předala	spravedlnosti.

Městská	policie
Martina Machálková, 

zást.	velitele

	 Město	Sezimovo	Ústí	zadalo	
provedení	 odborného	 dendro-
logického	 posouzení	 provoz-
ní	 bezpečnosti	 a	 zdravotního	
stavu	 lipového	 oboustranného	
stromořadí	 podél	 ulice	 Dr.	 E.	
Beneše	v	Sezimově	Ústí.	Podle	
tohoto	 hodnocení,	 které	 prová-
děl	soudní	znalec	se	specializa-
cí	 na	 hodnocení	 stavu	 a	 návrh	
technologie	 ošetření	 a	 kácení	
stromů	 a	 na	 diagnostiku	 pro-
vozní	 bezpečnosti	 stromů,	 je	
86%	z	59	stromů	ve	zhoršeném	
stavu.	U	většiny	stromů		se	pro-
to	 navrhuje	 provedení	 různých	
druhů	arboristických	zásahů,	po	
nichž	 lze	 očekávat	mírné	 zlep-
šení	 zdravotního	 stavu,	 nebo	
alespoň	stabilizace.	Stromy	trpí	
v	 těsné	 blízkosti	 situované	 sil-

nice,	která	je	pravidelně	v	zim-
ním	období	solena	a	automobi-
lovým	provozem.	U	8	stromů	je	
navrženo	jejich	pokácení,	neboť	
tyto	stromy	byly	shledány	 jako	
havarijní	 –	 trvale	 nevyhovující	
z	hlediska	bezpečnosti	na	okolní	
provoz	chodců	a	dopravy.	Jedná	
se	o	stromy	se	značně	či	výraz-
ně	sníženou	fyziologickou	vita-
litou	a	stabilitou	hlavních	větví,	
tlakovými	 vidlicemi,	 rozsáh-
lými	 poškozeními	 kmene,	 vý-
skytem	různých	stupňů		rozvoje	
houbového	 onemocnění	 nebo	
z	 	 90%	odumřelé.	Tyto	 stromy	
budou	odstraněny	v	zimním	ob-
dobí.	Záměrem	města	je	prove-
dení	 vhodného	 způsobu	 jejich	
náhrady.	

Petr	Klíma

Odstranění havarijních dřevin

Vychází v rámci projektu Jihočes-
kého kraje a autorizované obalo-
vé společnosti EKO-KOM, a.s.
 
	 Milí	čtenáři,
vězte,	že	nefunkční	elektrospotře-
biče	stejně	 jako	papír	či	sklo	ne-
patří	 do	 běžné	 popelnice.	 Pokud	
totiž	zdraví	škodlivé	nebo	naopak	
recyklovatelné	materiály	vyhodíte	
spolu	s	běžným	komunálním	od-
padem	do	kontejneru,	pak	skončí	
na	řízené	skládce	odpadů.
	 Novela	 zákona	 o	 odpadech,	
která	vstoupila	v	platnost	13.	srp-
na	2005,	ukládá	výrobcům	a	do-
vozcům	 elektrospotřebičů	 povin-
nost	 zajistit	 a	 financovat	 zpětný	
odběr,	oddělený	sběr	a	ekologické	

zpracování	použitých	elektrických	 
a	elektronických	zařízení	od	obča-
nů	 i	firem.	Aby	byl	 systém	zpět-
ného	odběru	a	 recyklace	elektro-
spotřebičů	nastartován,	je	potřeba	
výrazné	 spolupráce	 samotných	
občanů.	 Podle	 průzkumu,	 pro-
vedeného	 u	 nás	 v	 předloňském	
roce,	 v	 popelnici	 končí	 více	 než	
tři	 čtvrtiny	 kompaktních	 zářivek	
a	polovina	fénů	a	kulem	a	lineár-
ních	zářivek.	Pro	životní	prostředí	
to	 vůbec	 není	 příznivé.	Všechny	
elektrovýrobky	 uváděné	 na	 trh	
jsou	 nyní	 povinně	 označovány	
symbolem	 přeškrtnutého	 kon-
tejneru,	 který	 znamená,	 že	 takto	
označená	 elektrozařízení	 nepatří	
do	 komunálního	 odpadu.	 Je	 pro-

to	 potřeba	 odevzdávat	 veškeré	
vysloužilé	 elektrospotřebiče	 do	
sběrné	sítě,	která	zaručí,	že	výro-
bek	bude	dopraven	k	recyklaci.	
	 Sběrnou	 síť	 tvoří	 zejména	
sběrné	 dvory	 a	 prodejny	 elek-
trospotřebičů.	 Odtud	 putují	 sta-
ré	 spotřebiče	 do	 dílen,	 kde	 jsou	
nejprve	 rozebrány	 na	 jednotlivé	
komponenty,	 ze	kterých	 jsou	od-
straněny	 součásti	 obsahující	 ne-
bezpečné	 látky	 (např.	 kondenzá-
tory,	 akumulátory).	 Následně	 se	
součásti	 bez	 nebezpečných	 látek	
drtí	a	třídí	podle	druhu	materiálu.	
Recyklované	 materiály	 nahrazu-
jí	 primární	 suroviny	 a	 používají	
se	 pro	 výrobu	 nových	 produktů.	
Míra	 využití	 elektroodpadu	 je	

přesně	 specifikována	 v	 zákoně	 
o	odpadech.	Podle	zákona	je	nut-
né	 zajistit	 recyklaci	 50	 –	 80	 %	
každého	 elektrospotřebiče.	 Staré	
elektrospotřebiče	 mohou	 občané	
odevzdávat	bezplatně,	protože	je-
jich	sběr	a	recyklace	jsou	placeny	
z	 příspěvků	 výrobců	 a	 dovozců	
elektrozařízení	a	dále	z	příspěvku	
na	recyklaci,	který	hradí	uživatelé	
při	nákupu	nových	zařízení.	Výše	
příspěvku	 na	 recyklaci	 se	 uvádí	
odděleně	 od	 ceny	 výrobku	 a	 liší	
se	podle	typu	elektrozařízení.
Nezapomeňte,	vysloužilé	elektro-
spotřebiče	 nepatří	 do	 popelnice,	
patří	na	sběrný	dvůr.

…	příště	Recyklace	skla

Třídíme odpad – 8. díl – Zpětný odběr a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů

řádková inzerce:
•	Prodám	řadovou	garáž.	Tábor	
–	Klokoty.	Soukromé	vlastnic-
tví.	Elektřina,	velmi	dobrý	stav,	
opravená	střecha.	

Cena:	120.000,-	(dohoda	jistá).	
Tel.	737	345	050

•	Pronajmu	garáž	U	Lípy	 
v	Sezimově	Ústí	2.
Tel.	721676851
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poděkování:
•	 Děkuji	 starostovi	 města	 panu	
Ing.	Benešovi	za	krásné	blahopřá-
ní	k	mým	narozeninám	a	současně	
tlumočím	i	poděkování	mojí	ženy	
Věroslavy	 za	 přání	 ke	 kulatému	
výročí	jejích	narozenin.	
Ing.	Josef	Čáp

•	Děkujeme	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	k	našim	narozeninám.
Marie	a	Eduard	Kučerovi

•	Děkuji	městskému	úřadu,	panu	
starostovi	Ing.	Bedřichu	Benešovi	
a	 sboru	 pro	 občanské	 záležitosti	
za	 blahopřání	 k	 mým	 narozeni-

nám	a	za	dárek,	který	mi	předala	
pí	Vlčková.
Jindřich	Másílko

•	 Děkuji	 touto	 cestou	 starostovi	
našeho	 města	 a	 bývalým	 spolu-
pracovníkům	 z	 oddělení	 všeo-
becného	 zásobování	 ze	 Silonu	
za	přání	a	dárky	k	mým	kulatým	
narozeninám.
Ladislav	Vach

•	Děkuji	panu	starostovi,	zastupi-
telům	města	a	sboru	pro	občanské	
záležitosti	 za	 blahopřání	 k	 mým	
narozeninám.
Vlasta	Kopalová

•	Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	

pro	občanské	záležitosti	za	blaho-
přání	 k	mým	 narozeninám.	 Paní	
Bažantové	 za	 předání	 hezkého	
dárku	a	příjemné	posezení.
Jaroslava	Pavlišová

•	Děkuji	 sboru	pro	občanské	zá-
ležitosti	 za	 blahopřání	 a	 dárek	 
k	mým	narozeninám.
Miroslav	Bartošek

•	Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	 za	přání	
k	našim	narozeninám.
manželé	Vejmelkovi

•	 Srdečně	 děkuji	 panu	 starostovi	 
a	 sboru	 pro	 občanské	 záležitos-
ti	 za	 blahopřání	 a	 dárek	 k	mým	 

narozeninám.
Jaroslav	Novotný

•	Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	blaho-
přání	a	dárek	k	mým	80.	naroze-
ninám.
Věra	Šubrtová

•	Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	blaho-
přání	k	mým	83.	narozeninám.
Josef	Šandera

•	Děkuji	panu	starostovi	Ing.	Be-
nešovi	a	sboru	pro	občanské	zále-
žitosti	za	milé	blahopřání	a	dárek	
k	mým	narozeninám.
Jaroslav	Veselý

Kulturně historická komise představuje
Václav Kabíček

	 „Dechovka“	 vždy	 patřila	
k	 nově	 vznikající	 části	 města	
Sezimova	Ústí.	Člověk	přece	po-
třebuje	 k	 životu	 nejen	 práci,	 ale	 
i	zábavu.	A	tu	muzika	může	do-

dat	v	hojné	míře.	O	začátcích	de-
chové	hudby	jsem	psala	již	v	po-
době	 vyprávění	 bubeníka	 pana	
Zapletala.	 Nyní	 jsem	 si	 vybrala	
pamětníka,	kterého	snad	v	našem	
městě	zná	každý	–	pana	Václava	
Kabíčka.
	 Několikrát	 jsem	 ho	 oslovila,	
ale	nějak	nám	to	vyprávění	stále	
nevycházelo.	Říkal	mi	„To	Vás	to	
ještě	nepřešlo?“
	 Nepřešlo	a	tak	tedy	čtěte:
Pan	 Kabíček	 do	 Sezimova	 Ústí	
přišel	v	roce	1944	jako	učeň	Ko-
vosvitu	z	vesničky	Uhřice,	která	
se	 nachází	 poblíž	 města	 Sedlec	

–	 Prčice.	Vyučil	 se	 strojním	 zá-
mečníkem	a	začal	pracovat	v	díl-
nách.	V	roce	1954	se	stal	mistrem	
odborného	výcviku	na	kovosvit-
ském	učilišti.

	 Pan	 Vošta	 z	 Plané	 nad	 Luž-
nicí	 ho	 naučil	 hrát	 na	 trubku,	 
a	tak	mohl	zkusit	zasednout	mezi	
muzikanty.	Vedoucí	dechové	ka-
pely	se	střídali,	mohu	 jmenovat:	
Josef	 Drtina,	 umělecký	 vedoucí	
Bohuslav	 Lokvenc,	 Rudolf	 Čer-
mák,	 Josef	 Uhlíř,	 Miloslav	 Sle-
pička,	 Vladimír	 Elner,	 Jaromír	
Seiml,	Miroslav	Heřmánek	(snad	
jsem	nějaké	jméno	nezapomněla)	 
a	po	jeho	odchodu	se	ujal	vedení	
dechovky	Václav	Kabíček.	To	se	
psal	 rok	1971.	Zřizovatelem	byl	
sdružený	 závodní	 klub	 ROH.	
Hráčů	bylo	12,		zpěváci	byli	tři.

	 To	 už	 pan	 Kabíček	 „zapustil	
kořeny“	 v	 Sezimově	 Ústí	 i	 po	
stránce	rodinné.	Jako	skoro	kaž-
dý	 „Kovosviťák“	nejprve	 bydlel	
na	hotelu,	potom	na	603	a	nako-

nec	se	„usadil“	v	prvním	sezimo-
voústeckém	paneláku,	 kde	 bydlí	
dodnes.
Ale	 zpět	 k	 muzice.	 V	 té	 době	
byla	 kapela	 první	 dechovkou	na	
jihu	 Čech,	 která	 při	 hraní	 polek	 
a	 valčíků	 používala	 klarinety	 
a	při	hraní	tanga	a	ostatních	skla-
deb	saxofony.
	 Hudební	 vzdělání	 muzikantů	
bylo	 různé.	 Část	 navštěvova-
la	 lidovou	 školu	 umění	 (LŠU),	
ostatní	se	učili	od	sourozenců	či	
kamarádů.	 Stejně	 tak	 i	 zpěváci.	
Zkoušelo	 se	 1x	 týdně.	Oblíbené	
byly	skladby	 jihočeských	autorů	

Kubeše,	 Kubaty,	 Strnada,	 Jůvy,	
Soukupa,	známé	skladby	od	Vej-
vody,	Vacka,	 ale	 i	 moravské	 od	
Slabáka,	Maňase	a	dalších.	Hrálo	
se	převážně	k	 tanci,	ale	hrálo	se	
i	 při	 oslavách,	 či	 při	 estrádních	
vystoupeních.	 V	 sezóně	 to	 bylo	
mnohdy	4x		-		6x	za	měsíc.	Určitě	
se	nikdo	nenudil.
	 V	současné	době	si	užívá	pan	
Kabíček	důchodový	čas	a	my	mu	
přejeme,	aby	ho	nemoci	moc	ne-
trápily	a	užíval	si	radosti	pozděj-
šího	věku.

za	KHK
Anna	Slunečková	
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	 Ve	 středu	 večer	 16.12.2009	
se	 kino	 Spektrum	 zaplnilo	 ro-
diči,	 prarodiči	 i	 kamarády	 žáků	
naší	 školy,	 aby	 zhlédli	 vystou-
pení	 svých	 blízkých.	Děti	 pilně	
nacvičovaly	 a	 trénovaly	 již	 od	
začátku	 školního	 roku.	 Předsta-
vili	se	především	žáci,	kteří	cho-
dí	na	nějaké	z	mnoha	zájmových	
kroužků,	 které	 ve	 škole	 máme.	
Zájem	vystupovat	byl	obrovský	
a	každý	chtěl	ukázat	své	umění,	
ať	už	sportovní,	taneční	či	jinak	
pohybové,	nebo	umění	hudební,	
pěvecké	 či	 literárně	 dramatic-
ké.	 Nebylo	 jednoduché	 vybrat	
a	 poskládat	 hodinový	 program.	
Nelehkého	 úkolu	 režisérů	 celé	
akademie	 se	 zhostili	 Jaroslav	
Mengler	a	Romana	Talafousová.	
Celý	 program	 byl	 rozdělen	
přestávkou,	 v	 níž	 mohli	 diváci	
zhlédnout	 prezentaci	 fotografií	
ze	života	školy,	mohli	se	občer-

stvit	 či	 si	 prohlédnout	 výstavu	
výtvarných	 prací	 našich	 dětí	
ve	 vstupních	 prostorách	 kina	
Spektrum.	V	programu	postupně	
vystoupili	svěřenci	Heleny	Jare-
šové	 -	 nejmenší	 děti	 z	 kroužku	
dětského	 aerobiku,	 starší	 děv-
čata	 z	 kroužku	 moderních	 tan-
ců	i	 téměř	profesionální	taneční	
skupina	 nejstarších	 dívek	 DAY	
OFF.	 Nechybělo	 ani	 velmi	 dy-
namické	 vystoupení	 děvčat	 na	
trampolínkách.	 Další	 účinkující	
připravila	 na	 vystoupení	 Rad-
ka	 Přibylová	 –	 mladší	 i	 starší	
děvčata	 z	 kroužku	 stepaerobiku	
předvedla	dvě	úchvatná	vystou-
pení	 se	 stepy.	 Pozadu	 nezůsta-
ly	 ani	 naše	 začínající	 i	 velmi	
zkušené	 gymnastky	 pod	 vedení	
Vlastimila	Průchy.	Povedený	byl	
i	muzikál	v	provedení	celé	třídy	
6.	A	s	 třídním	učitelem	Jarosla-
vem	Menglerem.	Vánoční	nála-

du	 do	 zaplněného	 sálu	 přinesli	
malí	 hudebníci	 z	 kroužku	 Hra	
na	 flétnu	 s	 doprovodem	 Ireny	
Botorkové	 a	 především	 krásný	
zpěv	 Aničky	 Hýnové	 v	 dopro-
vodu	 maminky	 a	 kamarádů	 ze	
ZUŠ.	Trochu	divadelního	umění	
nám	předvedli	 šesťáci	Veronika	
Friedlová	a	Adam	Hašpl	pod	ve-
dením	Dagmar	Civínové	či	žáci	
I.	stupně	z	kroužku	Nebojme	se	
angličtiny,	kteří	svou	hru	zvlád-
li	 v	 angličtině	 pod	 dohledem	
režisérky	 Martiny	 Menglerové.	
Zazněly	 i	 veselé	 písničky	 dětí	
z	 kroužku	 Zpívání	 s	 doprovo-
dem	 Heleny	 Jarešové,	 Ireny	
Botorkové	 a	 Jany	 Šindelářové.	
V	 závěru	 akademie	 jistě	 zaujal	
svým	 tanečním	 uměním	 Radek	
Pěchota	 se	 svou	 partnerkou.	
Tečku	za	akademií	udělala	kole-
da,	 kterou	 si	 společně	 zazpívali	
všichni	vyučující	naší	školy	spo-
lu	s	publikem.	
	 Skvělé	 představení	 nedělají	
jen	 účinkující,	 ale	 i	 dobře	 fun-

gující	 zázemí.	 Další	 vyučující	
se	v	zákulisí	starali	o	děti,	které	
právě	 nevystupovaly,	 pomáhali	
je	oblékat,	česat,	líčit,...	Někteří	
podávali	občerstení	nebo	prodá-
vali	ručně	vyrobené	svíčky.	Rád	
bych	 touto	 cestou	 poděkoval	
všem,	 kteří	měli	 podíl	 na	 hlad-
kém	 průběhu	 školní	 akademie,	
neboť	 bez	 této	 „neviditelné“	
práce	by	se	taková	akce	nemoh-
la	 uskutečnit.	 Poděkování	 patří	 
i	zaměstnancům	Městského	kul-
turního	střediska	za	profesionál-
ní	technický	servis.	Není	jedno-
duché	 takovou	 akci	 uspořádat,	
ale	 když	 vidím	 to	 obrovské	
nasazení	 všech	 účinkujících	 na	
straně	jedné	a	uslzené	oči	rodičů	
a	prarodičů	na	straně	druhé,	veš-
kerá	 únava	 a	 starosti	 jsou	 pryč	 
a	já	si	říkám:	„Stálo	to	za	to“.	

Petr Peroutka
ZŠ	a	MŠ	Sezimovo	Ústí,	 

9.	května	489

Úřední 
hodiny 
městského 
úřadu 

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

Školní akademie

Přijďte	si	zahrát	klasické	kuželky	
do	kuželny	v	areálu	
Hilton	v	Sezimově	Ústí	II.
 
Rezervace	po	dohodě	(alespoň	3	dny	předem) 
na	tel.	732	227841	(J.	Daniel).	

Cena	1	hodina/1	dráha	80	Kč.	Možnost	zapůjčení	
sportovní	obuvi.	Na	vaši	návštěvu	se	těší	Měxus.

Pozvánka na kuželky

Zlaťák 
pro Janičku
	 Prvním	občánkem	

roku	 2010	 se	 v	 Sezimově	 Ústí	

stala	 Jana	Červová	ze	Sezimova	

Ústí	l,	která	se	narodila	1.1.2010.

	 Stala	se	 tak	čtrnáctou	držitel-

kou	 zlatého	 dukátu,	 jenž	 město	

uděluje	 vždy	 prvnímu	 občánko-

vi,	který	se	v	novém	roce	v	Sezi-

mově	Ústí	narodí.	

	 Zlatý	 dukát	 předal	 mamince	

Janičky	starosta	města	Ing.	Bed-

řich	Beneš.



Novinky ze Sezimova Ústí strana 6 01/2010

Knihovna Sezimovo 
Ústí I (městský úřad)
Výpůjční doba: 
pondělí, středa 13-17 hodin 
úterý, pátek 9-11.30 hodin 
čtvrtek 9-11.30, 12-15 hodin 
Telefon: 381 201 145
E-mail: mk1@sezimovo-usti.cz
www: http://mk1.euweb.cz/ 
on line katalog: 
http://82.99.180.154:81/katalog/

Knižní	novinky:
•	 Schlink	 Bernhard:	 Návrat:	
Nový	 román	od	 autora	 knižního	
bestselleru	„Předčítač“

•	Kvačková	Radka:	Očima	tchy-
ně:	Fejetony

•	Tajovská	Iva:	Pavučiny	touhy:	
Román	ze	současnosti

•	Šíp	Karel:	Kohout	v	akci:	Te-
levizní	 scénky,	monology	 a	 jiné	
srandičky

•	Pehe	Jiří:	Tři	tváře	anděla:	Dra-
matické	osudy	tří	generací	jedné	

rodiny	 s	 českými,	 židovskými	 a	
německými	kořeny

•	 Jakoubková	 Alena:	 Starým	
láskám	nevolej:	Román	pro	ženy

•	Kovařík	Jiří:	Sňatky	se	smrtí:	
Příběhy	z	francouzských	dějin

•	 Toufar	 Pavel:	 Čarodějnice,	
hvězdlháři	a	zlatodějové:	Podiv-
ný	svět	nejrůznějších	podvodníků	
sklonku	16.	a	počátku	17.	století,	
jejichž	hlavní	snahou	bylo	co	nej-
rychleji	zbohatnout

•	 Suchý	 Ondřej:	 Magická	 La-
terna	 a	 kamera	 pana	 Wericha:	
Pohled	 na	 největší	 poválečný	
úspěch	 československé	 kultu-
ry	 ve	 světě	 –	 program	 „Laterna	
magika“	na	výstavě	EXPO	58	v	
Bruselu

•	 Bezzel	 Einhard:	 Poznáváme	
ptáky	podle	peří:	Průvodce	nád-
herným	ptačím	světem

Knihovna Sezimovo 
Ústí II – K Hájence 666
Výpůjční doba: 
úterý 9-11, 12-15 hodin 
středa 12-18 hodin 
čtvrtek 9-11, 12-16 hodin 
pátek 9-12 hodin
Telefon: 381 276 043
E-mail: mk2@sezimovo-usti.cz
http://www.knihovnasezimovous-
ti.wz.cz/
on line katalog: 
http://85.13.99.19/katalog/

Knižní	novinky	:
•	 K.	 Follett:	 Pilíře	 země:	 Roz-
sáhlý	 historický	 román	 z	
pera	 mistra	 akčních	 thrillerů 
 
•	K.	Cubeca:	A	bůh	mlčel:	Doporu-
čujeme	pro	čtenáře	Wilbura	Smitha 
 
•	 P.	 Cornwell:	 Kniha	 mrt-
vých:	 Kriminální	 thriller,	 plný	
napětí	 a	 nečekaných	 zvratů 
 
•	 J.	 Wilson:	 Polibek:	 Silný,	
přesvědčivý	 a	 citlivě	 zpra-
covaný	 příběh	 o	 první	 lásce 
•	S.	Larsson:	Muži,	kteří	nenávidí	

ženy:	Svěží	politický	thriller,	který	
ale	současně	nabízí	intimní	příběh 
 
•	M.	Palmer:	Peklo	návratů:	Pou-
tavý	román	z	lékařského	prostředí 
 
•	Z.	Grey:	Dusot	kopyt:	Divoký	
západ,	 dobrodružství,	 romantika 
 
•	S.	Brown:	Odražená	střela:	De-
tektivní	 příběh	 oblíbené	 autorky 
 
•	J.	Bauer:	Číše	jedu	pro	krále:	His-
torický	román	z	doby	Václava	IV. 
 
•	 P.	 Watt:	 Kamenná	 pěst:	
Román,	 který	 nás	 zave-
de	 až	 do	 slunné	 Austrálie 
 
•	T.	Brezina:	Fantom	školy:	Ro-
mán	 pro	 děti,	 čtveřice	 kamarádů	
zažije	 nebezpečí,	 podaří	 se	 jim	
vyváznout?

	 Autor	 vystavovaných	 foto-
grafií	 Mgr.	 Petr	 LUNIACZEK	
(1942),	absolvent	Matematicko-
fyzikální	 fakulty	 Karlovy	 uni-
verzity	(1963),	prožil	své	mládí	
v	 letech	 1945-67	 v	 Liberci.	 Na	
konci	r.	1967	přišel	do	Českých	
Budějovic,	 kde	 až	 do	 r.1991	
pracoval	 jako	 programátor,	 stal	
se	 kandidátem	 mistra	 v	 šachu	 
a	přes	20	let	byl	trenérem	šacho-
vé	mládeže.	V	letech	1991-2008	
působil	jako	učitel	šachu	ve	své	
firmě	Šachová	škola	Luniaczek,	
mezi	 jejímiž	 žáky	 byli	 i	 mistři	
Čech	a	ČR.
	 Jeho	velkou	zálibou	je	již	od	
mládí	turistika:	procestoval	m.j.	
celé	 Jizerské	 hory	 a	 Ještědský	
hřbet	 s	 jejich	 podhůřím,	 Český	
ráj,	 Podkrkonoší	 a	 zejména	 již-
ní	 Čechy,	 kde	 si	 oblíbil	 zvláště	
Pošumaví	 a	 Novohradské	 hory.	
V	 posledních	 letech	 na	 svých	
toulkách	 putuje	 s	 fotoaparátem	
-	jako	ryzí	amatér	-	hlavně	za	li-
dovou	 architekturou	 po	 jižních,	

severních	a	východních	Čechách	
a	též	za	domy	městských	památ-
kových	 rezervací	 a	 zón	 po	 již-
ních	Čechách.
	 Na	této	výstavě	se	seznámíte	
s	 fotografiemi	 lidových	 staveb	
ve	 vesnicích	 v	 různých	 částech	
jižních	Čech,	které	byly	pořízeny	
v	 letech	2004-06.	V	autorových	
stopách	 tak	 navštívíte	 postupně	
Hlubocká	 blata,	 podhůří	 Blan-
ského	 lesa,	 Soběslavsko-vesel-
ská	blata	 i	 jejich	západní	okolí,	
Jindřichohradecko,	 Třeboňsko,	
Novohradsko,	Jistebnicko,	Mla-
dovožicko,	 Písecko	 a	 v	 Pošu-
maví	 Hornoplánsko,	 Volarsko,	
Prachaticko,	Volyňsko,	Vimper-
sko,	Stašsko,	Vacovsko	a	Čestic-
ko,	kde	na	roubených	i	zděných	
stavbách	můžete	 obdivovat	 sta-
vební	„fortel“	našich	předků.
	 Dosavadní	 autorské	 výstavy:		
r.	 2006	 Liberec	 (Podještědí),	
Pecka	 (Peckovsko	 I.),	 	 r.	 2007	
3x	České	Budějovice	(Jižní	Če-
chy),	 Nová	 Paka	 (Novopacko),	

Lažiště	 (Lažišťsko	a	mikroregi-
on	Vlachovo	Březí),	Stachy,	Va-
cov,	Čestice	(Stašsko,	Vacovsko,	
Česticko	 -	 putovní),	 Jičín	 (Vý-
chodní	 Jičínsko,	 Novopacko,	
Peckovsko),	 Pecka	 (Peckovsko	
II.,	nejen	 lid.	 arch.),	Nové	Hra-
dy,	 Horní	 Stropnice,	 Benešov	
n/Č.,	 Pohorská	 Ves,	 Malonty,	
Dolní	 Dvořiště	 (Novohradské	
hory	 a	 jejich	 podhůří	 -	 putov-
ní,	 nejen	 lid.	 arch.),	 r.	 2008	 2x	
České	Budějovice	(Jižní	Čechy),	
Prachatice	 (Jižní	 Čechy	 a	 Pra-
chatický	 region),	 Lomnice	 nad	
Popelkou	(Lomnicko),	Vodňany	
(Jižní	 Čechy),	 České	 Budějovi-
ce	 (Českobudějovické	 městské	
domy)	 a	 r.2009	 České	 Budějo-
vice	 (Českobudějovické	 měst-
ské	 domy),	 Vimperk,	 Lomnice	 
n/Luž.,	 Vacov,	 Písek	 a	 České	
Budějovice	(jižní	Čechy),	Libuň	
a	Turnov	(Kolem	Prachovských	
skal)	a	Volyně	(Volyňsko	a	Vla-
chovobřezsko).

Pozvánka do městských knihoven

Fotograf Petr Luniaczek

Grafika & Tisk
Fotostudio
Web design

www.mashina.cz

Palackého 354
390 01 Tábor

tel.: 381 253 826
mob.: 607 886 405

velkoformátový velmi
kvalitní tisk fotografie
www.profi-print.cz

Ateliérové fotografování 
rodinných portrétů, dětí,

Vašeho těhotenství.
více referencí:

www.
rodinne-portrety.cz

řádková inzerce:
•	 Pronajmu	 garáž	 u	 Hiltonu.	
tel.:	 604	 449685,	 381	 276	
313
•	Prodám	garáž	u	Hiltonu	cena	
dohodou.	tel.:	775	226	734
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Policie ČR Sezimovo Ústí informuje

Dorosty Spartaku MAS Sezimovo 
Ústí pilně trénují

Pozvánka k zápisu a den otevřených 
dveří v Rolničce

Mladší přípravka ševců 
zkompletovala sadu medailí

	 V	noci	z	1.	12.	2009	na	2.	12.	
2009	neznámý	pachatel	nezjiště-
ným	předmětem	prořezal	tři	kusy	
pneumatik	na	vozidle	Lexus	GS	
300	zaparkovaném	v	ulici	Tábo-
ritů	 a	majiteli	 způsobil	 předběž-
nou	škodu	ve	výši	15000,-	Kč.
	 V	noci	z	21.	12.	2009	na	22.	
12.	2009	v	ulici	Jana	z	Ústí	došlo	
neznámým	pachatelem	k	vloupá-
ní	do	vozidla	Hyundai	a	odcizení	
peněženky	 s	 doklady	 a	 finanční	
hotovostí,	čímž	majiteli	způsobil	
škodu	vyšší	než	15000,-	Kč.
	 Dne	23.	 12.	 2009	v	odpoled-
ních	hodinách	provedl	v	té	době	
neznámý	pachatel	 loupežné	pře-
padení	jedné	veterinární	ordinace	
v	 Sezimově	 Ústí,	 kdy	 pomocí	
nože	 přinutil	 poškozenou	 k	 vy-

dání	 finanční	 hotovosti	 kolem	
9000,-	Kč.	
	 	 	 	 	Vedení	Obvodního	oddělení	
Policie	 ČR	 Sezimovo	 Ústí	 po	
vzájemné	 dohodě	 s	 představiteli	
města	Sezimovo	Ústí	začalo	pro-
vádět	dopolední	i	odpolední	spo-
lečné	pěší	hlídky	státní	a	městské	
policie.	 Tyto	 hlídky	 přinesly	 již	
první	 ovoce,	 kdy	7.	 1.	 2010	byl	
po	 předchozím	 upozornění	 za-
držen	 touto	 společnou	 hlídkou	
pachatel	výše	uvedeného	loupež-
ného	přepadení	veterinární	 ordi-
nace	 v	 Sezimově	 Ústí	 (k	 tomu	
více	 zpráva	 od	 Městské	 policie	
Sezimovo	Ústí	–	pozn.	red.).	

Bc.	Urban	Jan
vedoucí	oddělení

	 Mezi	 mládežnické	 trenéry	
klubu	se	vrátil	Radim	Hešík		

	 Sezimovo	Ústí	-	Už	v	pondělí	
4.	 ledna	 2010	 zahájila	 přípravu	
dorostenecká	 fotbalová	 družstva	
Spartaku	 MAS	 Sezimovo	 Ústí,	
a.	 s.	 Podle	 sdělení	 hlavního	 tre-
néra	Sportovního	centra	mládeže	
(SCM)	klubu	Jaroslava	Kozačky	
je	 příprava	 rozdělena	 do	 dvou	
bloků,	 z	 nichž	 první	 blok	 vyvr-
cholí	soustředěním	v	době	jarních	
prázdnin	(začátek	druhé	poloviny	
února)	a	druhý	blok	skončí	týden	
před	jarním	soutěžním	obdobím.	
	 Situace,	 jak	 již	 bylo	 klubem	
několikrát	 zmíněno,	 není	 příliš	
dobrá.	Rozhodující	 tým	dorostu,	
tedy	 věková	 kategorie	 U19,	 se	
krčí	 na	 dně	 tabulky	 České	 ligy	
dorostu	s	11	body.	„Podle	začát-
ku	přípravného	období	to	tak	sice	
nevypadá,	ale	chceme	 tento	 tým	
hráčsky	posílit.	Říkám,	že	to	tak	
zatím	 nevypadá,	 protože	 dosud	
hráči	 spíše	 odešli,“	 sdělil	 Jaro-
slav	Kozačka.

Posily	mají	teprve	přijít
	 Ze	 základní	 sestavy	 staršího	
dorostu	 se	 Fiala	 a	 Kříženecký	
rozhodli	 výrazně	 upřednostnit	
studijní	povinnosti,	což	na	jedné	
straně	klub	chápe,	ale	šéf	CS
SCM	 Kozačka	 se	 domnívá,	 že	

skloubení	se	sportovní	přípravou	
je	možné.	 „Další	 změnou	 je,	 že	
Rosůlek	se	chce	prosadit	ve	vyš-
ší	soutěži	a	zamířil	do	Příbrami.	
Zatím	 váhá	Výtisk,	 zda	 se	 vrátí	
do	Klatov.	K	 získání	 posil	 jsme	
rozhodili	sítě,	hodně	bude	záležet	
na	tom,	jestli	se	vytypovani	hrá-
či	 prosadí	 v	 družstvech	 vyšších	
soutěží,“	míní	Kozačka.

Účast	na	Marečkově	memoriálu
Herní	příprava	v	zimním	příprav-
ném	 období	 je	 protkána	 řadou	
utkání.	 Nejvýznamnější	 je	 účast	
v	 memoriálovém	 turnaji	 Vlasti-
slava	Marečka.	Na	tomto	turnaji	
sportovních	 center	 mládeže	 je	
Spartak	 MAS	 ve	 skupině	 s	 pr-
voligovými	družstvy	Plzně,	Čes-
kých	Budějovic	a	Příbrami,	která	
doplňuje	divizní	Viktorie	Žižkov.	
Turnaj	 ševci	 začínají	 16.	 ledna	
2010	v	domácím	utkání	s	Plzní.
	V	tomto	turnaji	budou	startovat	
ještě	 spartakovské	 týmy	 U19	 
a	 U17.	 „Trenérsky	 jsme	 dorost	
posílili	 o	 Radima	 Hešíka,	 kte-
rý	 se	 vrací	 k	 práci	 ve	 Spartaku.	
Bude	působit	u	mladšího	dorostu	
U16,“	doplnil	Jaroslav	Kozačka.
Mistrovskou	soutěž	zahajují	star-
ší	 a	 mladší	 dorostenci	 Spartaku	
neboli	 U19	 a	 U17	 v	 sobotu	 13.	
března	2010	doma	s	Mladou	Bo-
leslaví	B.

	 Ve	středu	24.	února	2010	se	od	
8.00	do	16.00	hod.	koná	zápis	do	
Mateřské	školy	a	Základní	školy	
speciální	Diakonie	ČCE	Rolnič-
ka	 Soběslav	 a	 den	 otevřených	
dveří	pro	veřejnost.
	 Zapisovány	budou	děti	a	žáci	do	:
Mateřské	 školy	 speciální	 –	 tzn.	
děti	 se	 specifickými	 vzděláva-
cími	potřebami	–	 se	 smyslovým	
postižením,	 vadami	 řeči,	 men-
tálním	 i	 tělesným	 postižením,	
děti	 s	 kombinovanými	 vadami,	

zdravotně	oslabené	a	se	sníženou	
psychosociální	adaptací.	
Přípravného	stupně	základní	ško-
ly	speciální.
Základní	školy	speciální.
Kontakt: 
Mgr.	Kamila	Viktorová,	
ředitelka	školy,	
tel:	 381	 522	 054,	 739	 633	 993,	
skola@rolnicka.cz,	
Mrázkova	700/III,	
392	01	Soběslav.	
www.rolnicka.cz.

	 Sezimovo	 Ústí	 -	 Po	 třetím	
místě	v	Praze,	po	vítězství	v	Tře-
boni	 (oba	 turnaje	 se	 uskutečnily	
už	v	prosinci)	obsadili	mladí	šev-
ci	v	neděli	3.	 ledna	na	domácím	
turnaji	 v	 areálu	 ZŠ	 Helsinská	
v	Táboře	druhé	místo.	Mladší	pří-
pravka	Spartaku	MAS	Sezimovo	
Ústí	tak	zkompletovala	sadu	me-
dailí	z	halových	klání.
		 Po	prvním	kole	byla	přípravka	
Spartaku	MAS	na	druhém	místě	
s	 tříbodovou	 ztrátou	 na	 vedoucí	
Tatran	Sedlčany.	Jelikož	se	jí	ne-
podařilo	ve	druhém	dějství	zopa-
kovat	výkony,	soustředili	se	ševci	
na	udržení	druhého	místa,	a	to	se	
jim	podařilo	se	štěstím	uhájit.

Konečná	tabulka	turanje:

1.	Tatran	Sedlčany	 8	6	2	0	 17:5	 20	b
2.	Spartak	MAS	 8	3	3	2	 9:9	 12	b
3.	1.FK	Příbram	 8	2	4	2	 9:9	 10	b
4.	ZVVZ	Milevsko	 8	2	3	3	 7:9	 9	b
5.	FC	Písek	 8	0	2	6	 5:15	 2	b

Nejlepším	 brankářem	 byl	 vy-
hlášen	Radek	Krůta	z	1.	FK	Pří-
bram,	nejlepším	střelcem	turnaje	
se	 stal	 se	 6	 góly	 Jakub	Kouklík	
z	Tatranu	Sedlčany.

I. kolo
•		Spartak	Sezimovo	Ústí	-	ZVVZ	
Milevsko	 4	 –	 1	 	 (Pajer	 2,	Ku-
bovský,	Dařena)		

•		Spartak	MAS	Sezimovo	Ústí	 -	
1.	FK	Příbram	0	–	0	

•		Spartak	MAS	Sezimovo	Ústí	 -	
Tatran	Sedlčany		0	–	2

•		Spartak	MAS	Sezimovo	Ústí	 -		
FC	Písek		2	–	1		(Kubovský	2)

II. kolo
•		Spartak	Sezimovo	Ústí	-	ZVVZ	
Milevsko	1	–	1		(Pajer)		

•		Spartak	 MAS	 Sezimovo	 Ústí	
-	 1.FK	Příbram	1	–	1	 (Kubov-
ský)

•		Spartak	MAS	Sezimovo	Ústí	 -	
Tatran	Sedlčany		0	–	3

•		Spartak	MAS	Sezimovo	Ústí	 -		
FC	Písek		1	–	0		(Kubovský)

	 V	 zahajovacím	 zápase	 turnaje	
podali	 ševci	 nejlepší	 výkon,	 na	
který	v	dalším	průběhu	již	nena-
vázali.	Vzhledem	k	vyrovnanosti	
týmů	 je	 druhé	 místo	 pro	 mladé	
ševce	 zasloužené.	 Nejlepším	
střelcem	 ševců	 byl	 Kubovský	
se	6	brankami.

Sestava	Spartaku	MAS:	
Gatial	–	Houska,	Cerman,	
Dařena,	Štětina	–	Pajer,	Fišer,	
Kubovský,	Beneš.																																																									

Připravil	
Kamil	Dařena
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Pondělí	1.	února	od	17	hodin	-	Animovaná pohádka   
Vánoční koleda (A	Christmas	Carol)																		
USA,	přístupno,	dabing,	98	minut																																																																																																				
Příběh	starého	sobce,	kterému	se	na	Štedrý	den	zjeví	duch	jeho	ze-
mřelého	obchodního	 společníka,	 aby	ho	varoval	před	 jeho	osudem.	
Jedinou	cestou	k	vykoupení	je	návštěva	tří	duchů	-	Duch	minulosti,	
Duch	součastnosti	a	nejděsivější	Duch	budoucnosti,	aby	starého	 la-
komce	napravili.
Režie:	Robert	Zemeckis	•	Hrají:	J.	Carrey,	G.	Oldman																																																																																							
Vstupné:	70	Kč	•	Uvádí:	Falcon																																																																											
                                                                                                                                
Pondělí	1.	února	od	19.30	hodin - Komedie
Galimatyáš	(Micmacs	a	tire-larigot)
Fr.,		do	15	let	nepřístupno,	titulky,	104	minut
Nejprve	vybouchla	mina	v	marocké	poušti.	Po	 letech	ho	strefila	do	
hlavy	zbloudilá	střela…Bazil	prostě	nemá	na	zbraně	štěstí.	Ta	první	
zkušenost	z	něj	udělala	sirotka,	druhá	ho	drží	na	pokraji	náhlé	a	rychlé	
smrti.	Tenhle	 optimistický	 snílek	 se	 však	 rozhodne	 pomstít	 celému	
zbrojnímu	průmyslu.	Akční	komedie	režiséra	Amélie	z	Montmartru.	
Režie:	Jean-Pierre	Jeunet	•	Hrají:	D.	Boon,	A.	Dussollier	
Vstupné:	75	Kč	•	Uvádí:	Hollywood																						

Úterý	2.	února	od	19.30	hodin - Thriller
Oko ve zdi
ČR/SR,	do	12	let	nevhodné,	80	minut
Milenecká	 dvojice	 vstupuje	 jednoho	 vlahého	 a	 deštivého	 rána	 do	
opuštěného	domu,	který	si	ona	vybrala	jako	místo	schůzky.	Mohlo	to	
být	docela	obyčejné	rande.	Při	prohlídce	vstupují	do	místnosti,	kde	je	
pouze	malé	okénko	a	jen	jedny	dveře.	Z	ničeho	nic	se	dveře	zavírají		 
.	.	.	škvírou	ve	zdi	je	pozoruje	oko.	To	oko	nevěstí	nic	dobrého!
Režie:	Miloš	J.	Kohout	•	Hrají:	K.	Roden,	S.	Valentová
Vstupné:	75	Kč	•	Uvádí:	Hollywood

Pondělí	8.	února	od	19.30	hodin - Akční sci-fi
Avatar	(Avatar)
USA,	přístupno,	titulky,	161	minut
Největší	filmová	událost	roku!	Vědci	a	astronauti	přistáli	na	planetě	
Pandora,	 skýtající	 neuvěřitelná	 přírodní	 bohatství	 a	 poklady.	Nane-
štěstí	 se	atmosféra	nepodobá	 té	naší	 a	 člověk	v	ní	nedokáže	přežít.	
Vědcům	se	tato	překážka	podaří	odstranit,	když	vytvoří	hybrida	lidské	
a	mimozemské	DNA,	do	kterého	se	dá	vložit	vědomí	člověka...	
Režie:	James	Cameron	•	Hrají:	S.	Worthington,	Z.	Saldana																																																																																															
Vstupné:	80	Kč	•	Uvádí:	Bontonfilm
                                                                                          
Úterý	9.	února	od	19.30	hodin	- Komedie
Vyfič! (Whip	It!)
USA,	do	12	let	nevhodné,	titulky,	111	minut
Bliss	má	 ráda	 rock	 a	 její	 život	 v	 americkém	maloměstě	 stojí	 za	 dvě	
věci.	Matka	jí	nutí	do	příšerných	soutěží	krásy,	na	nichž	si	načančané	
slečinky	nepřejí	nic	než	světový	mír,	uhihňané	spolužačky	jsou	na	pěst	
a	brigáda	servírky	taky	není	nic	moc.	Jednou	ale	narazí	na	drsné	závody	
na	kolečkových	bruslích	a	její	život	se	rozjede	na	plný	obrátky…
Režie:	Drew	Barrymore	•	Hrají:	E.	Page,	D.	Barrymore
Vstupné:	75	Kč	•	Uvádí:	Hollywood

Pondělí	15.	února	od	19.30	hodin - Kriminální drama
Prorok	(Un	prophète)
Fr.,	do	15	let	nepřístupné,	titulky,	153	minut
Devatenáctiletý	Malik	je	odsouzen	na	šest	let	do	vězení.	Ještě	se	po-
řádně	nenaučil	číst	ani	psát	a	ve	vězení	je	nejmladší	a	bez	přátel.	Jeho	
život	si	vezme	na	starosti	korsický	gang.	Malik	vykonává	jejich	příka-

zy,	ale	učí	se	rychle.	Tajně	připravuje	svoje	plány...
Režie:	Jacques	Audiard	•	Hrají:	T.	Rahim,	N.	Arestrup
Vstupné:	70	Kč	•		 Uvádí:	Aerofilms
                                                                                       
Úterý	16.	února	od	19.30	hodin - Komedie
Samec	(Spread)
USA,	do	12	let	nevhodné,	titulky,	97	minut
Touží	po	něm	každá,	ale	ne	každá	ho	může	mít…	Nejčastěji	ale	použí-
vá	svého	šarmu	u	dobře	situovaných	žen,	které	mu	dokáží	poskytnout	
dostatečný	komfort,	 luxusní	 dárky	 a	moře	 sexu.	Ženy	 se	 s	 ním	cítí	
mladšími,	atraktivnějšími	a	spokojenějšími.	Jednoho	dne	však	padne	
kosa	na	kámen...
Režie:	David	Mackenzie	•	Hrají:	A.	Kutcher,	A.	Heche
Vstupné:	75	Kč	•		 Uvádí:	Bioscop
                                                                              
Pondělí	22.	února	od	17	hodin - Rodinná komedie
Mikulášovy patálie (Le	petit	Nicolas)
Fr.,	přístupno,	dabing,	91	minut
Vždycky,	 když	 jsem	 přinesl	 ze	 školy	 nešťastnou	 kouli	 z	mluvnice,	
jsem	říkal	mamince,	že	když	budu	pořádně	zlobit,	jednou	o	mně	na-
točí	 film,	 a	 ten	 bude	 senzační,	 ale	maminka	 se	 většinou	 rozplakala	 
a	tatínek	výhružně	složil	noviny,	ale	to	nevadí,	já	je	mám	rád	i	tak,	asi	
víc,	než	kluky	ze	školy…
Režie:	Laurent	Tirard	•	Hrají:	M.	Godart,	V.	Lemercier
Vstupné:	70	Kč	•		 Uvádí:	Hollywood
                                                                              
Pondělí	22.	února	od	19.30	hodin - Drama
Stínu neutečeš
ČR,	přístupno,	106	minut
Po	60	letech	manželství	přichází	osmdesátiletá	žena	za	svou	vnučkou	
–	právničkou	se	žádostí,	aby	jí	pomohla	rozvést	se	s	pětaosmdesáti-
letým	manželem.	Vnučka	je	šokována	babiččiným	rozhodnutím	i	její	
tvrdostí	a	neústupností.	Odkryje	dramatickou	minulost	vlastní	rodiny,	
ale	tajemství	prarodičů	pro	ni	zůstane	neodhaleno...
Režie:	Lenka	Kny	•	Hrají:	J.	Adamová,	P.	Landovský
Vstupné:	75	Kč	•	Uvádí:	Bontonfilm
                                                                               
Úterý	23.	února	od	19.30	hodin - Hudební film
Fame	-	cesta	za	slávou	(Fame)
USA,	přístupno,	titulky,	107	minut
Film	 sleduje	 skupinu	 tanečníků,	 zpěváků,	 herců	 a	 umělců	 po	 dobu	 
4	let	na	střední	umělecké	škole	v	New	Yorku.	Snem	každého	studenta	
je	lišit	se	od	svých	vrstevníků	a	vyniknout.	Tréninkový	program	však	
komplikují	 domácí	úkoly	 a	 zkoušky,	 a	 tak	 se	brzy	projeví,	 kdo	má	
nejen	talent,	ale	také	disciplínu	potřebnou	pro	celkový	úspěch.
Režie:	Kevin	Tancharoen	•	Hrají:	T.	Dekker,	K.	Panabaker
Vstupné:	75	Kč	•	Uvádí:	SPI

Školní představení: 2.2. Doba ledová 3
 4.2. Rekviem za sen
Na BŘEZEN připravujeme: 
Na	velikosti	záleží,	Trable	v	ráji,	Alvin	a	Chipmunkové	2,	Imagi-
nárium	dr.	Parnasse,	Princezna	a	žabák,	Kawasakiho	růže,	Plane-
ta	51,	Nějak	se	to	komplikuje,	Katka	a	další

Zájemci o pravidelné zasílání programu 
(týdenní + měsíční) elektronickou poštou  
mohou svůj požadavek zaslat na adresu 
m.gargula@sezimovo-usti.cz 

PROGRAM KINO SPEKTRUM - ÚNOR
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PÁTEK	5.	2.		od	19.00,		vestibul	SPEKTRUM
SENIOR KLUB
Hraje:	D.	J.	BAND	–	Jan	Dafčík.	Vstup	přes	restauraci	bočním	vcho-
dem	od	pošty.Vstupné:	60,-	Kč,	viz	předprodej

ČTVRTEK	11.	2.		od	19.00,	sál	SPEKTRUM
ZAMILOVAT SE - Divadlo Kalich
HRAJÍ:	Jana	Paulová	a	Pavel	Zedníček
Protagonisté	se	představí	ve	dvojrolích	milenců	i	manželů,	což	znovu	
s	humorem	 	potvrzuje	starou	známou	pravdu,	že	člověk	stále	hledá		 
a	potkává	ty	samé	typy	svých	protějšků.
Dva	lidé	na	nástupišti.	Každé	ráno	cestují	do	práce	a	z	práce.	Ranní	
únavy,	podvečerní	letargie,	rachotící	vozy,	všude	plno	lidí,	mlčící	hla-
vy	plné	problémů	a	otázek.	Peníze	a	manželství.	A	přece…Dva	páry	
očí	 se	 	v	 této	 spleti	nádražního	 ruchu	setkají.	Znovu	a	znovu	se	na	
sebe	dívají.	A	stane	se	ta	nejkrásnější	a	nejjednodušší	věc	na	světě	-	
zamilují	se	do	sebe.
AUTOR:	NOEL	COWARD
I	sen,	který	nesníš,	se	ti	může	splnit.	Člověk	ani	neví,	jak	přijde	k	lásce	
–	nečekaně!	•	Vstupné:	250,-	Kč,	viz	předprodej

ČTVRTEK	11.	2.		od	9.30,	náměstí	Tomáše	Bati
TRADIČNÍ MASOPUST V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
Pořádá	1.		ZŠ	a	MŠ	Sezimovo	Ústí	ve	spolupráci	s	Městským	středis-
kem	kultury	a	sportu	
Program:			9.30	hudba,	stánky	s	občerstvením	-	jitrnice,	jelita,	punč,	
koblihy,	…									
•	10.00	průvod	masek	od	1.		ZŠ		za	doprovodu	živé	hudby
•	10.15	masopustní	program	na	náměstí	(představení	jednotlivých	masek)
K	účasti	na		programu	srdečně	zveme	všechny	školy,	školky	i		veřejnost.		

NEDĚLE	21.	2.		od	14		do	17	h,	sál	hotelu	MAS
KARNEVAL PRO DĚTI
Uvádí:	Pepa	Lidral,		Předtančení:	BERUŠKY-	SK	VIKTORIE	TÁBOR.
Jednotné	vstupné:	40,-Kč

STŘEDA	17.		a		24.	2.	od	16.30,	sál	SPEKTRUM
,,O PRINCEZNĚ, DRAKOVI A SKŘÍTKOVI.“
Loutkoherecký	soubor	ze	Sezimova	Ústí.	Vstupné:	20,-	Kč

VÝTVARNÉ DÍLNY:
ČTVRTEK	18.	a	25.	2.		od	17.00,	klubovna	SPEKTRUM
VITRÁŽ -	kurz	o	dvou	lekcích	
Pod	vedením	zkušené	lektorky	se	naučíte,	jak	lze	z	kousků	barevných	
sklíček	sestavit	například	lodičku,	hvězdičku,	rybku,	zrcátko	či	 jiný	
zajímavý	tvar	nebo	šperk.
Na	dílnu	je	třeba	se	přihlásit	předem	-	viz	předprodej.	
Cena	za	obě	lekce:	120,-Kč

ČTVRTEK	25.	2.		od	19.00,	sál	SPEKTRUM
,,OŽEŇ SE IVANE“ 
N.V.	GOGOL	–	L.	SUCHAŘÍPA	Scénická	úprava		komedie	ŽENIT-
BA	v	podání	divadélka	MÚZIKA.
Vstupné:	60,-	Kč

ŠKOLNÍ POŘADY:
ČTVRTEK	25.	2.		od	8.30,	a	10.00,	sál	SPEKTRUM
,,OŽEŇ SE IVANE“
Scénická	úprava	komedie	ŽENITBA	v	podání	divadélka	MÚZIKA.

VÝSTAVY: 
Jihočeská	lidová	architektura	(fotografie	Mgr.	Petra	LUNIACZKA)
Vernisáž:	středa	10.	února	2010	od	16.30	vestibul	Spektrum
úvodní	slovo:	etnograf		JČ	muzea	PhDr.	František	Krejča
Přístupno	do	31.	3.	2010	v	době	filmových	a	divadelních	představení	

Pamětní	síň	I.,	II.	a	III.	odboje	v	Sezimově	Ústí
Základní	škola	Školní	nám.	628,	Sezimovo	Ústí	II,	
otevřeno	úterý	10-18	hod.
http://www.odboj.unas.cz/

PŘIPRAVUJEME:
12.	3.	2010	od	19	hod.
MILENKY PANA BRUMLÍKA
Komedie	o	třech	jednáních	v	podání	divadelního	a	osvětového	spolku.	
FIKAR	NADĚJKOV				Vstupné:	70,-	Kč
                                                                                             
PÁTEK	19.	3.		od	19.00,	vestibul	SPEKTRUM
JOSEFOVSKÝ SENIOR

ČTVRTEK	8.	4.		2010	od	19.00	hod.
PUDL A MAGNOLIE
aneb	,,ANI	PO	KOLENOU	SE	NEVRACEJ“
V	hlavní	roli	IVA	JANŽUROVÁ,	přední	členka	Národního	divadla
Komedie	o	lásce	i	nelásce,	nevěře	i	důvěře,	o	hereckých	snech,	záku-
lisních	milostných	intrikách	a	v	poslední	řadě	i	o	tajemstvích	herec-
kého	řemesla.	Filmové	studio	hledá	příhodné	lidské	typy	pro	role	do	
chystaného	filmu.	Při	konkurzu	na	filmové	role	se	po	letech	setkává	
dvojice	herců	-	Karel	a	Magnólie.V	laskavé	satiře	se	před	námi	odha-
lují	některá	tajemství	herecké	profese	i	dvě	historie	citových	vztahů.
Během	 večera	 jsou	 veseloherně	 odhalovány	 zákulisní	 praktiky	 he-
recké	profese	i	zákulisní	milostné	vztahy,	zrady	a	pomsty,	které	jsou	
zdrojem	komických	rozbrojů.	Diváky	jistě	pobaví	i	svérázný	náhled	
do	herecké	kuchyně	hlavních	protagonistů.
Dále	hrají:	Stanislav	Remunda,	Theodora	a	Sabina	Remundovy
Vstupné:	250,-	Kč	-	již	v	předprodeji

NEDĚLE	11.	4.		od	19.00,	sál	SPEKTRUM
Koncert WALTERA FISCHBACHERA
Trio	 newyorského	 klavíristy	Waltera	 Fischbachera,	 u	 nás	 známého	 
z	vystupování	se	souborem	Celula	New	York	Laca	Decziho,	je	zalo-
žen	na	originálních	kompozicích	s	důrazem	na	klavírní	improvizace.	
Jejich	hudba	je	plná	úžasných	,,grooves“	a	nespoutané	energie.
Účinkují:	Walter	 Fischbacher	 –	 klávesy,	 Nathan	 Peck	 –	 baskytara, 
Yutaka	Uchida	–	bicí.

Více informací  na  http://www.sezimovo-usti.
cz/_kultura/program.php

Předprodej a rezervace vstupenek na divadla, 
koncerty v kanceláři MěXus – budova Spektrum 
1. patro, vchod od parkoviště.
PO a ST:  9-11 , 13-16 hod. 
tel.: 381/276707  
mail:  MeXus@sezimovo-usti.cz

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - ÚNOR

více informací: http://www.kulturamexus.cz
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Waltr Fischbacher


