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Vážení spoluobèané,                          

   k závìru se blíží další rok, je èas 

adventní, slavnostní, pøedvánoèní. 

Mìsto je jako tradiènì vyzdobeno 

a pøipraveno, stejnì jako vìtšina 

z Vás, na nejkrásnìjší svátky v roce. 

 Pøelom roku je obvykle spojen 

i s rekapitulací roku konèícího 

a s plány a nadìjemi do roku nové-

ho. Jaký tedy byl z pohledu vedení 

mìsta rok 2012? Za sebe mohu øíci, 

že rokem znaènì dynamickým 

a snad i úspìšným. Pøes pomìrnì 

složitou ekonomickou situaci se 

zvládlo zrealizovat nìkolik inves-

tièních akcí a dùležitých oprav, 

které by mìly udržet èi dále zvýšit 

standard poskytovaných služeb ve 

mìstì, èi zázemí našich obèanù. 

Byla napøíklad provedena zásadní 

rekonstrukce tìlocvièny ZŠ 9. kvìt-

na, digitalizována byla obì kina, 

byl rekonstruován a vybaven nový 

sbìrný dvùr, opravy se doèkala celá 

øada komunikací ve mìstì. Daøilo 

se dále zlepšovat úroveò údržby 

A èištìní mìsta, péèi o veøejnou 

zeleò a nakládání s odpady. Rozpo-

èet mìsta se podaøilo udržet ve sta-

vu, za který by se žádné mìsto ne-

muselo stydìt.   

   Co obèany mìsta dlouhodobì tíží 

a s èím dosud fakticky nepohnulo 

žádné vedení mìsta, je vyøešení 

otázky domova seniorù ve mìstì. 

Je již zcela zøejmé, že Sezimovo 

Ústí bude ve své snaze takové zaøí-

zení postavit a provozovat naprosto 

osamoceno a nebude se moci spo-

lehnout na žádnou dotaci èi jinou 

podporu ze strany státu ani Jihoèes-

kého kraje. Jít za takové situace do 

výstavby domova seniorù není 

bohužel pro mìsto v souèasné dobì 

finanènì únosné. 

, jak svým obèanùm 

zajistit dostateènou kapacitu v do-

movech pro seniory a v domech 

s peèovatelskou službou.   

  Co nás èeká v roce 2013? Jak 

vyplývá z pøipravovaného roz-

poètu mìsta, je toho opravdu hodnì. 

Hned na zaèátku roku by se rekon-

strukce mìlo doèkat sociální záze-

mí tìlocvièny ZŠ 9. kvìtna, výmì-

ny oken 2. patro budovy pošty na 

nám. T. Bati a také restaurace Spek-

trum, kde následnì dojde i k re-

konstrukci sociálního zaøízení a vìt-

rání.  Na jaøe by mìla zaèít i roz-

sáhlá rekonstrukce I. èásti Tábor-  

Pøesto však bude 

v dalším období vedení mìsta hle-

dat možnosti

ské ulice, spojená s pøekládkami 

vodovodního a kanalizaèního 

potrubí. Mìsto uspìlo v získání 

dotace na zateplení MŠ Kaplického 

a tato akce probìhne spolu s rekon-

strukcí sociálních zaøízení školky 

bìhem letních prázdnin. V létì by 

mìla být zahájena i výstavba spor-

tovnì – rekreaèního areálu a nava-

zující komunikace a lávky pøes Koz-

ský potok. Nákladem skoro 3,5 mil. 

budou v pøíštím roce pokraèovat 

opravy bytového fondu mìsta. 

Nové dláždìní, vèetnì opravených 

schodiš� a soch, by se mìlo objevit 

pøed ZŠ Školní nám. a ZŠ 9. kvìtna, 

opraveny budou i chodníky v ul. 

Švehlova a vnitrobloku u ul. Tábo-

ritù. Do fáze projektových pøíprav 

by se mìla dostat i komplexní 

rekonstrukce a rozšíøení ul. 9. kvìt-

na a oprava lávky pøes E 55.   

  Doufám a vìøím, že pro vìtšinu 

z Vás byl odcházející rok 2012 

rokem vydaøeným, úspìšným, 

radostným. Pokud ano, je vše 

v poøádku, pokud tak úplnì ne, 

máme pøed sebou rok nový, pøiná-

šející šanci a nadìji, že bude lepší 

než ten letošní.      

  Na závìr mi dovolte popøát Vám 

do roku 2013 vše nejlepší, hodnì 

zdraví a úspìchù v pracovním 

i osobním životì.

Mgr. Ing. Martin Doležal

 starosta mìsta     
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  Sváteèní pozdrav místostarosty

  

Krátce z radnice

Otevøení nového sbìrného dvora v Zahradní ulici a s tím spojené zmìny 
v systému nakládání s komunálním odpadem

Vážení obèané,

ve støedu 2. 1. 2013 své brány 

poprvé otevírá nový sbìrný dvùr 

komunálních odpadù v Zahradní 

ulici v Sezimovì Ústí II. Sbìrný 

dvùr bude urèen obèanùm ke 

shromažïování nejrùznìjších 

druhù odpadù, zejména objemného 

odpadu, nebezpeèných složek a od-

padù ze zelenì. Je umístìn mezi 

blokem garáží a øadovými domy 

v Zahradní ulici v místì bývalých 

Sbìrných surovin. Aèkoliv do jeho 

spádové oblasti bude patøit 

zejména celé pøilehlé sídlištì 

rodinných ba�ových domù, jehož 

potøeby likvidace odpadù by mìl 

plnì uspokojovat, je urèen pro 

všechny obyvatele mìsta. Ukládat 

zde bude možné odpady v celé 

široké škále, na kterou jste zvyklí 

u souèasných sbìrných dvorù 

v Prùmyslové ulici (v areálu Sprá-

vy Mìsta) v Sezimovì Ústí II a na 

Husovì námìstí v Sezimovì Ústí I. 

Vzhledem k nejvìtšímu vnitønímu 

manipulaènímu prostoru a vy-

bavení ze všech dosavadních dvorù 

se stane hlavním sbìrným dvorem. 

Dosavadní dva dvory budou 

zachovány, pouze v Prùmyslové 

ulici dojde k omezení provozní 

doby na pondìlí od 12 do 17 hod. 

a nebudou zde odebírány nebez-

   Vážení spoluobèané,

   nedávno jsme zahájili rok 2012 

a než se èlovìk nadìje, je tu opìt 

konec kalendáøního roku a s ním 

nejkrásnìjší období, èas Vánoc. 

Nad krajinou pøevzala vládu „paní“ 

zima, ale zatím je k nám pøívìtivá. 

Proto si budeme muset ještì poèkat, 

až nám pøipraví podmínky pro 

zimní radovánky, na které se tìší

nejen dìti, ale i dospìlí.   

  I v letošním roce mìsto po-

kraèovalo v obnovì vánoèních de-

korací a novì i v nazdobení váno-

èního smrku na námìstí Ludvíka 

Svobody. Dùvodem byly èasté vý-

padky veøejného osvìtlení v této lo-

kalitì a proto jsme nahradili 

klasické žárovky za LED osvìtlení.

  Slavnostního zahájení adventu 

a nasvícení vánoèního stromku 

a kašny jste se mnozí z Vás zú-

èastnili. Stalo se to již tradicí 

a budeme v ní pokraèovat i nadále. 

peèné složky a nìkteré další 

nejménì èasto vznikající odpady.

  Veškeré zde popisované zmìny, 

k nimž v pøípadì schválení 

zastupitelstvem mìsta dojde, 

budou platné od 2. 1. 2013 spolu 

s úèinností nové obecnì závazné 

vyhlášky è. 8/2012 o systému 

shromažïování, sbìru, pøepravy, 

tøídìní, využívání a odstraòování 

komunálních odpadù, vèetnì 

systému nakládání se stavebním

odpadem.

Pracovníci MSKS pøipravili i pro 

letošní rok pøekvapení v podobì 

balónkù s pøáníèky pro Ježíška 

a ohòostroje. 

   Využijme tohoto krásného období 

pro setkání se svými blízkými 

a pøáteli, na které Vám bìhem roku 

mnoho èasu nezbylo a na kterých 

Vám opravdu záleží. Vánoce mají 

urèitì nejradìji naši nejmenší 

a vìøím, že se nemohou doèkat až 

rozbalí své dárky.  Urèitì jich bude 

pod stromeèkem dost a  dìtská 

radost z nich je pro nás dospìlé tím

nejhezèím dárkem.

   Dovolte, abych Vám všem popøál 

pøíjemné a klidné prožití vánoèních 

svátkù a dìtem hodnì dárkù pod

stromeèkem.

 Pøeji Vám všem hodnì zdraví,

štìstí a spokojenosti.

                                                                                            

Pavel Samec                                                                                            

místostarosta                       

objemný odpad, který pro své 

rozmìry èi hmotnost nelze uložit

do popelnic a kontejnerù

vìtve

døevo

kovy

papír a lepenka.

Dále je zde možné ukládat 

rostlinné zbytky, jako napø. listí, 

tráva, zbytky rostlin. To platí pro

všechny sbìrné dvory.

  Souhrnné informace o systému 

nakládání s komunálním od-

padem budou po schválení 

vyhlášky zastupitelstvem obsa-

ženy v „Pøíruèce pro nakládání 

s odpadem" na

, rubrika Životní prostøedí. 

 internetové 

adrese mìsta www.sezimovo-

usti.cz

 Probíhá projednávání a schva-

lování rozpoètu mìsta na r. 2013, 

který však z dùvodu problémù se 

schvalováním státního rozpoètu 

a tzv. daòového balíèku neza-

hrnuje nìkteré pøíjmové položky, 

zejména pøíspìvek ze státního 

rozpoètu na výkon státní správy;

    

   Probíhá výbìrové øízení na místo 

tajemníka mìstského úøadu 

namísto JUDr. Ing. Noska, který 

ukonèil pracovní pomìr k 30. 11. 

2012;  

 Sezimovo Ústí se pøihlásilo 

k výzvì proti dokonèení II. fáze 

reformy veøejné správy, která by 

mohla znamenat zrušení dalších 

agend úøadu, jako jsou matrika 

a stavební úøad, èímž by se naše 

mìsto dostalo na úroveò vesnice;

V polovinì ledna 2013 by mìla 

Jejím cílem je formou pøehledné 

tabulky a doprovodných informací 

Vám pøiblížit, jak správnì nakládat 

s odpadem, který Vám vzniká, aby 

bylo co nejménì poškozováno 

životní prostøedí a rovnìž aby 

náklady na využití a odstranìní 

odpadu byly co nejnižší. Na 

uvedené internetové adrese mùžete 

rovnìž nahlédnout v rubrice 

Mìsto/Vyhlášky a naøízení pøímo 

do znìní schválené vyhlášky.

Bc. Petr Klíma

oddìlení životního prostøedí

zaèít kompletní rekonstrukce 

sociálního zaøízení a šaten u tìlo-

cvièny ZŠ 9. kvìtna 489;

  K provozu od 2. 1. 2013 se pøi-

pravuje novì dokonèený sbìrný 

dvùr v Zahradní ul.; 

  Bylo vyhlášeno nové výbìrové 

øízení na pronájem restaurace 

Spektrum;

   Byla podána žádost o dotaci do 

23. výzvy ROP na projekt Sporto-

vnì-rekreaèního areálu u Kozs-

kého potoka (koupalištì, høištì) 

a žádost o dotaci do OPŽP na 

projekt Revitalizace sídelní zelenì, 

zahrnující lokality Školní námìstí, 

nám. T. Bati a ul. Rudé armády.

Mgr. Ing. Martin Doležal

 starosta mìsta

•

•

•

•

•

•
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3.
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•

•

•

Provozní doby sbìrných dvorù (SD) a pøistavování pøepravníkù 
na bioodpad pøehlednì:

Provozní doba sbìrného dvora 

v Prùmyslové ulici bude omezena 

na pondìlí od 12 do 17 hod. 

Nebude možné sem nadále 

ukládat zejména nebezpeèné 

složky komunálního odpadu (viz

seznam níže).

Nový sbìrný dvùr v Zahradní ulici 

bude k dispozici ve støedu od 8 do 

11 hod. a od 12 do 17 hod. Dále 

také v sobotu každý sudý týden od 

8 do 11 hod.

V souvislosti s novým sbìrným 

dvorem a jeho spádovému území 

budou velkoobjemové pøe-

pravníky na bioodpad na ulici 

Svépomoc u tenisových kurtù a u 

nádraží Èeských drah pøis-

tavovány 1x za mìsíc, navíc však 

i v mìsíci listopadu.

Co se zmìní?

Seznam odpadù, které je možné 

uložit do sbìrného dvora v Prù-

myslové ulici:

•

•

•
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 To víte, že ho poznáte. "Proplouvá" 

naším mìstem spolu se svou károu 

už ètvrtým rokem. Za ním zùstávají 

vysypané odpadové koše, uklizeno 

okolo nich, doplnìné zásobníky se 

sáèky na psí exkrementy, zastávky 

jsou bez papírkù, vajglù. Tento pán, 

kterého jistì znáte všichni, se 

jmenuje Miroslav Procházka. 

Dojíždí do našeho mìsta ze sou-

sedního Tábora. V pracovní dobì 

od pùl sedmé do tøí hodin staèí 

projít celé mìsto a tím myslím 

opravdu celé - jednièku, korej 

i dvojku, a to za každého poèasí. 

Trasu si urèí sám. Mireèek, tak se 

mu øíká, ví nejlépe, kde jsou koše 

Mìsto Sezimovo Ústí pro Vás 

vydalo v pøedchozích dnech velký 

nástìnný kalendáø pro r. 2013 

s krásnými fotografiemi našeho 

mìsta. Kalendáø stojí 120,- Kè a je 

možno si jej zakoupit v pokladnì 

a kanceláøích Mìstského støediska 

kultury a sportu, v obou knihov-

nách a na podatelnì mìstského 

úøadu. Vìøíme, že kalendáøem 

udìláme radost nejen Vám, ale 

tøeba i Vašim blízkým, pro které 

mùže být pìkným vánoèním

dárkem. 

Mgr. Ing. Martin Doležal

starosta mìsta

umístìné, které se musí vysypat 

èastìji, prostì má to naše mìsto

"pøeètené". 

  Možná, že by nebylo tak tìžké mu 

tu jeho práci usnadnit. A staèilo by 

tak málo, jednoduše si po sobì 

uklidit odpad tam, kam patøí, tedy

do košù a ne na zem. 

  Naše mìsto je mìsto plné zelenì, 

mìsto uklizené, a tak touto cestou 

Mireèkovi, ale nejen jemu i všem 

ostatním pracovníkùm správy

mìsta patøí velký dík.  

  Za sebe i za obèany 

Anna Sluneèková 
kronikáøka

 a ètvrtek 17. ledna 

2013. Sledujte prosím informaèní 

tabule nebo webové stránky 

jednotlivých škol, kde zjistíte 

podrobnosti. Zápis do mateøských 

škol pro školní rok 2013/2014 byl 

stanoven na 3. a 4. dubna 2013.

VŠ

Zápis v Sezimovì Ústí ve všech 

základních školách se uskuteèní ve 

støedu l6. ledna 

6/2012

www.sezimovo-usti.cz

e-mail
info@sezimovo-usti.cz

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

Telefony
mìst. úøad

ústøedna - 381 201 111
fax: 381 263 179

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

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

• Jitka Bláhová, sekretariát,
   381 201 127

• Nadìžda Øezáèová, matrika
   381 201 112

• Helena Øežábková, odd. soc.
   péèe, 381 201 114

• peèovatelská služba
   777 794 874

• Miroslav Píbil, ved. staveb-
   ního úøadu, 381 201 118

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

• Ing. Miroslava Svitáková
   ved. odb. ekonomiky a pláno-
   vání, 381 201 134

• Jana Koubová, poplatky
   popelné, 381 201 129

• Jana Komárková, poplatky
   psi, 381 201 121

• mìstská policie
   723 149 972, 381 276 003

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

• Karel Homolka, ved. tech-
   nických služeb,
   381 200 432, 725 769 850

• František Bednáø
   vedoucí bytové správy
   381 200 436, 725 769 860

• Mgr. Romana Krùèková,
   øeditelka MSKS (kultura)
   381 276 710, 737 254 683

• Jitka Kovandová,  kniho-
   vnice S.Ú. 1,  381 201 145

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

Oznámení:
Mìstský úøad v Sezimovì Ústí ruší 

v pondìlí 31.12.2012 z provozních 

dùvodù úøední hodiny pro veøej-

nost. Žádáme naše spoluobèany, 

aby k vyøízení potøebných zále-

žitostí využili dnù pøedchozích. Ve 

støedu 2. ledna 2013 zaèínají úøední 

hodiny pro veøejnost od 10.00 

hodin.

vedení úøadu

Kalendáø mìsta 2013

Zápis dìtí do 1. tøíd 
 základních škol

  Státní fond pro podporu a rozvoj 

èeské kinematografie podpoøil 

realizaci projektu „Digitalizace 

kina Spektrum a Letního kina 

v Sezimovì Ústí dle standardu 

DCI". Pøemìna kin na digitální 

byla dokonèena na zaèátku øíjna.     

 Digitalizace byla jedinou mož-

ností, jak provoz obou biografù 

zachovat.  Masivní digitalizace kin 

v Èeské republice a s ní spojený 

odklon distributorù od 35mm kopií 

  Dokonèena byla pøíprava sbìrné-

ho dvora odpadù v Zahradní ulici, 

který vznikl stavebními úpravami 

objektu Sbìrných surovin a.s. 

a nákupem vhodného vybavení pro 

nakládání s odpady. Objekt nyní 

patøí mìstu. Projekt byl realizován 

za finanèní spoluúèasti Evropské 

unie. Její Fond soudržnosti akci 

filmù by mohl zpùsobit, že by byl 

v blízké budoucnosti znemožnìn 

pøístup divákù k novým filmùm, 

které budou distribuovány pouze 

na digitálních nosièích. V bu-

doucnu bude možné pøipojit také 

3D technologii. ina byla vybavena 

n o v o u  a u d i o  t e c h n o l o g i í .  

  Státní fond pro podporu a rozvoj 

èeské kinematografie akci podpoøil 

550 000,- Kè, mìsto se podílelo

èástkou 2 987 282,- Kè.

podpoøil èástkou 1 259 597,- Kè, 

Státní fond životního prostøedí ÈR 

èástkou 74 094,- Kè a spoluúèast 

mìsta Sezimovo Ústí èinila 185 

623,- Kè. Celkové výdaje tvoøí 

1 519 314,- Kè.

Bc. Petr Klíma

oddìlení životního prostøedí

Informace o podpoøe projektù mìsta 
a) Digitalizace kina Spektrum a Letního kina

b) Výstavba sbìrného dvora v Zahradní ulici

Poznáte ho? 

Úøední hodiny
Mìstského úøadu
Sezimovo Ústí

Pondìlí
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Úterý
13:00 - 15:00

Støeda
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Ètvrtek
13:00 - 15:00

Pátek
8:00 - 11:30
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Kronika pøedstavuje: 
Hana  Janèíková 

  Když jsem si dovolila požádat 

paní Hanu Janèíkovou o "pamìt-

nické vyprávìní", pravila mi, že mì 

asi zklame. Paní Janèíková je ob-

èankou našeho mìsta, ale pøevážná 

èást její pracovní aktivity byla vždy 

v Táboøe. Ale to pøece nevadí, 

takových lidí je v našem mìstì více, 

ta hranice mezi tìmi tøemi mìsty 

je tak malá, že vlastnì ani není. 

Tak posuïte sami, zda vyprávìní 

paní Janèíkové je vhodné jako 

zápis do naší mìstské kroniky 

i jako èlánek pro ètenáøe Novinek. 

  Paní Hana Janèíková se narodila, 

stejnì jako její rodièe, v Táboøe. 

Její babièka, která pocházela ze 

Želèe si po hospodáøské výstavì 

v Táboøe zakoupila v nynìjší vi-

lové ètvrti pozemek. Postavila si 

tam spolu s dìdou domeèek, ve 

kterém zaèali provozovat pekaøství. 

Ráno se v nùších po okolí roznášely 

teplé rohlíky. V tìchto konèinách 

malá Hana prožila své dìtství. 

Veselých mlýn, Napajedla, øeka, 

Pintovka -  to bylo místo jejích her.

Krásný èas. 

  Hana byla po matce árijka, otcova 

rodina byla židovského pùvodu. 

Asi by to nevadilo, kdyby nepøišla 

válka. Do prvé tøídy zaèala malá 

Hanièka chodit do školy Na 

Parkánech. Psal se rok 1939, pøišli 

Nìmci a tuto školu si zabrali pro 

sebe. Hana pøešla na „Klášterák", 

mìš�anku pro zmìnu zaèala ve 

škole na Maredovì vrchu. Pozdìji 

pøešla na reálné gymnázium. Jako 

dcera Žida byla ze školy vylouèena. 

Nacisté všechny Židy žijící 

v Táboøe vystìhovali na „Staré 

mìsto",  kde museli  žít  ve 

stísnìných podmínkách a podle 

toho jak jim bylo nakázáno - 

neotvírat okna, veèer nevycházet 

ven, dìti si mohly hrát jen na

malých dvorcích. 

 Hanu bavilo malování, ruèní 

práce, práce s dìtmi. Uèit se šla do 

Staré Role toèíøkou porcelánu. Za 

dva roky se vdala za dùstojníka 

armády, párkrát se stìhovali 

z mìsta do mìsta, jak to bývalo 

u vojákù zvykem. Postupnì se 

narodily tøi dìti. V šedesátých 

letech muž odešel od vojákù a celá 

rodina se stìhovala do Tábora do 

domeèku, kam se všichni museli 

vejít - mladí, staøí i babièka. Oba si 

našli práci v novém závodì Silon. 

Protože jejich bytové podmínky 

byly opravdu tísnivé, dostali od 

podniku byt v Sezimovì Ústí, 

v novì vznikající ètvrti, kde se 

øíkalo "Na Koreji".  Silon zde 

stavìl byty pro své zamìstnance. 

Práce na Silonu nebyla pro Hanu to 

pravé. Dálkovì vystudovala 

pedagogickou školu v Prachaticích 

a vrátila se k práci s dìtmi jako

uèitelka mateøskéškoly. 

  Bydlení "Na Koreji" se jim líbilo, 

hlavnì jejich dìtem. Všude hodnì 

zeleného prostoru, Starotáborský 

les vedle, ani k øece Lužnici to 

nebylo daleko. A do školy také ne. 

Však zde paní Janèíková bydlí 

s manželem dodnes. Jen ty dìti se

rozlétly do svìta. 

  Ke skautingu, se kterým zaèala 

v roce 1946, se opìt vrátila 

v devadesátých letech. Protože už 

nìkteøí èlenové byli „v letech", 

ustavil se tzv. oldskaut. Paní 

Janèíková, která je známá pod 

pøezdívkou Hajoša je žena, která 

neumí zahálet ani v dùchodovém 

vìku. Oslovila ji akce s názvem 

Napiš jedno jméno na kamínky, 

které se zúèastnila v Plzni. Napadlo 

ji, že z Tábora a jeho okolí odešlo 

v roce 1942 do Terezína a poté do 

Osvìtimi mnoho obèanù židov-

ského pùvodu, mnohdy celé rodiny, 

že se z nich skoro nikdo nevrátil 

a nikdo si na nì už nevzpomene. 

  Psal se rok 2002 - èili 60 let od 

transportu do Terezína a paní 

Janèíková se pokusila zorganizovat 

podobnou akci. Dobøe se to píše, 

ale uskuteènit to urèitì nebylo 

jednoduché. Požádala starostu, 

pøátele o pomoc. Sehnala si 

jmenné seznamy všech 1267 osob 

z Táborska, kteøí byli tran-

sportováni do Terezína. Skauti 

sehnali ze slapského lomu ka-

mínky, ochotní lidé pomohli 

sehnat vhodné fixy, se kterými se 

dá psát na kameny a které se 

nesmyjí. Evangelický faráø za-

pùjèil modlitebnu v Masarykovì 

domì, pomohla média, a tak 

pøicházeli lidé, kteøí si hledali 

v  seznamech jméno svého 

pøíbuzného, èi známého a psali je 

na kamínky. 500 jmen se dostalo 

na kamínky, 100 kamínkù udává 

obec a poèet obìtí. Sochaø Karel 

Peøina navrhl vhodné umístìní 

tìchto kamínkù do památníku, 

který se nachází na místì býva-

lého židovského høbitova pod

Kotnovem. 

 Celé to snažení pøimìlo paní 

Janèíkovou vytvoøit obèanské 

sdružení Hadasa, což prý je druhé 

jméno královny Ester. Sdružení 

Hadasa èítá 18 èlenù a nevadí, že 

nejsou všichni židovského pùvodu. 

Pøíští rok oslaví desáté výroèí 

vzniku tohoto sdružení. Paní 

Janèíková vydala v loòském roce 

knihu Židé v Táboøe. Jak jsou ty 

dìjiny zajímavé, jak jsou ty dìjiny

kruté. 

  16. listopadu 2012 byla v Táboøe 

ve škole Na Parkánech odhalena 

pamìtní deska. Bylo to v den, kdy 

pøed 70 lety z této školy byli lidé 

židovského pùvodu transporto-

váni do Terezína a pak pøedevším 

do Osvìtimi. Odešlo jich 1271, 

domù se vrátilo pouze sedmdesát. 

Sdružení Hadasa poøádá v roce tøi 

akce a o èinnosti tohoto sdružená 

chce paní Janèíková napsat knihu. 

Mìsto Tábor pøedalo paní Hanì 

Janèíkové èestné ocenìní - Cenu

mìsta Tábora. 

  Tak co myslíte, že nás vyprávìní 

o paní Hanì Janèíkové nezklamalo? 

Dozvìdìli jsme se nìco málo 

o životì ženy, která bydlí a žije 

mezi námi. A tu knihu si urèitì

pøeètìte. 

  Ptala jsem se paní Janèíkové na 

židovské rodiny v Sezimovì Ústí. 

Byla prý jen jedna. Chlapeèek jim 

prý v Terezínì zemøel, oni se vrátili 

a ze Sezimova Ústí se odstìhovali. 

A úplnì závìrem. Chci popøát paní 

Janèíkové hodnì zdraví - slaví 

kulatiny - hodnì sil, aby se jí 

podaøilo dosáhnout všeho toho, co

si pøedsevzala za svùj cíl. 

Anna Sluneèková 
Kronikáøka

6/2012
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od 1.10.2012 do 28.11.2012

Narození:

Èapková Linda

Kollmann Lukáš

Øíhová Amálie

Štìtinová Laura

Vrkoèová Helena

Housková Linda

Mašek Richard

Koželuhová Tereza

Zemøelí:

Bronec Jan

Brùžek Jan

Èervinka Jaroslav

Flídrová Eliška

Havlík Jaroslav

Hendrychová Dana

Jelínková Jiøina

Klika Josef

Kotaška Josef

Lososová Blažena

Pašková Marcela

Semrádová Kateøina

Šálený Josef

Trávníèková Natalia

Vrbová Kristýna

Dìkujeme touto cestou vedení 

mìsta a pracovníkùm Správy 

Mìsta Sezimovo Ústí za úpravu 

a rekonstrukci chodníku pøed 

vchodem do kostela Povýšení 

svatého Køíže na Husovì námìstí 

v Sezimovì Ústí. Tìšíme se na 

další spolupráci pøi úpravách 

chodníku pøed vchodem na poštu.

Za øímskokatolickou farnost 

v Sezimovì Ústí dìkuje 

farní rada P. Petr Plášil

Dìkuji panu starostovi za pøání k 

mým narozeninám a za milý

dárek.

Marie Rùznarová

Dìkuji panu starostovi za krásné 

blahopøání k narozeninám.

Jiøí Franta

Dìkuji panu starostovi a sboru 

pro obèanské záležitosti za pøání 

a dárek k narozeninám a paní Evì 

Veselé za pøedání dárku, milou 

návštìvu a pøíjemné povídání.

Marie Machaèová

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing. 

Martinu Doležalovi za blaho-

pøání k mým narozeninám.

Ladislav Prùša

Dìkuji panu starostovi za 

blahopøání a hezký dárek k mým

narozeninám.

Marie Folkmanová

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing. 

Doležalovi za blahopøání k mému

životnímu jubileu.

Vladislav Sliška

Dìkuji mìstskému úøadu a panu 

starostovi za blahopøání k mým

narozeninám. Moc mì to

 potìšilo.

Marie Vesecká

Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing. 

Martinu Doležalovi za blahopøání

k mým narozeninám.

Vìra Švábová

Dìkuji panu starostovi za milé

pøání k mým narozeninám.

                               Jan Veverka

Dìkuji panu starostovi a sboru 

pro obèanské záležitosti za milé 

blahopøání k mým narozeninám.

Miroslav Rùžièka

6/2012

Spoleèenská 
kronika 

Podìkování:

Pronajmu panelový byt 3+1 v Se-

zimovì Ústí. Je po rekonstrukci, 

ve 4. patøe.        Tel.: 774 202 177

Prodám obleèení na chlapce 

i holèièku od 1 mìsíce do 2 let. 

Fotografie mohu poslat mailem. 

Možnost výbìru osobnì. Obleèení 

je nìkteré znaèkové, ve velmi

dobrém stavu.   Tel.: 737 952 673

e-mail: gyja@seznam.cz  

Koupím garáž.  Tel.: 774 110 316

Pronajmu byt 1+1, 1. patro a øa-

dovou garáž v ulici Svépomoc 

v Sezimovì Ústí II. Možno 

i samostatnì.     Tel.: 776 235 838

Pronajmu byt 3+1 v Sezimovì 

Ústí II.                 Tel.: 602 942 858

P r o n a j m u  l e v n ì  g a r á ž  

v Sezimovì Ústí II u Hiltonu. Od 

1.1.2013.           Tel.: 721 009 074

Pronajmu byt 2+1, 70 m2 v Sezi-

movì Ústí 2. Cena 8 500 Kè vèet-

nì poplatkù.      Tel.: 774 592 430

Pronajmu byt 1+1 s balkónem, 

dlouhodobì, v Sezimovì Ústí 2.

Volný ihned.      Tel.: 725 808 108

Prodám byt 1+1 nízké náklad na 

bydlení v Sezimovì Ústí II. 

Tel.: 603 719 661

Prodám cirkulárku s hoblovkou 

tovární výroba Narex, cena

2500,Kè.           Tel.: 607 881 374 

Inzeráty:
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Po.až Pá. od 07:00 do 17:00 hod
V sobotu   od 09:00 do 11:00 hod

Vám pøeje
klidné Vánoce

zdravý Nový rok
a pohodový nákup

u nás

Pøíležitostnì i pravidelnì pro žáky ZŠ i SŠ

·Psaní, ètení, poèty, domácí úlohy

·Úèetnictví

·Úèetnictví v programu MONEY

·Pøíprava na maturitu z ekonomických pøedmìtù

·a další pøedmìty

·možno i skupinky (cena dohodou)

Ing. Marie Filipová

774 522 450, ucime@centrum.cz

200 Kè / 60 minut

PF 2013

Radostné prožití vánoèních svátkù
a mnoho osobních i pracovních úspìchù
v novém roce 2013
Vám pøeje váš
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PODLAHÁØSTVÍ 
 Roman Peteøík

Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí

e-mail: 
podlahypeterik@seznam.cz

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :

-  laminátové a døevìné plovoucí podlahy
-  vinylové podlahy, pøírodní linoleum
-  masivní podlahy, korkové podlahy
-  PVC, koberce pro bytové i komerèní využití
-  vyrovnávání betonù samonivelaèními stìrkami
-  vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami

Dovoz vzorkù podlah a zamìøení ZDARMA

mobil : 773 558 127, 606 558 127

Centrum bojových umìní
pøijïte mezi nás

Svìtlogorská 2771, Sídlištì Nad Lužnicí, 
390 05 Tábor

( bývalá 8. ZŠ, vchod od koneèné zastávky MHD è.10,
3. nadzemní podlaží)

Tel.: 777 566 440
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  O tom, že florbal je sport nadmíru 

oblíbený, se pøesvìdèili žáci 

a žákynì ZŠ Školní námìstí 628 

v posledních 3 týdnech, kdy 

postupnì pomìøili své síly 

v okresních pøeborech škol 

v jednotlivých kategoriích.

Pokaždé se souboje s hokejkami 

a dìravými míèky odehrávaly

v hale „Na házené".

  Z bojù o nejlepší umístìní jsme 

odešli se støídavými úspìchy. 

Zatímco nejstarší dìvèata už ví, co 

znamená hoøkost porážek, starší 

kluci se dìlili o 3. místo s vedlejší

školou.

  Chu� si spravila dìvèata ze 6. a 7. 

tøíd, která s velkou jistotou uhrála 

bronz. Nejúspìšnìjší byli mladší 

žáci, kteøí v nejlépe obsazené 

a borci nabité kategorii obsadili

celkovì 2. místo.

  Pochvalu si zaslouží všichni, kteøí 

týmovì bojovali a stateènì se 

poprali s rùznými nástrahami

tohoto sportu.

 Borci, kteøí obsadili nejlepší 

umístìní, se jmenují: M. Dmejchal, 

M. Bouchal, J. Sedláèek, A. Rytíø, 

O. Hofbauer, M. Mareš, J. Kašpar, 

M. Øíha, O. Šmíd, A. Boèánek, L.

Mikuláštík.

 Petra Kukaèková

 „kouè amatér"

  Nejkrásnìjší svátky v roce jsou 

dozajista Vánoce. V této dobì 

tìšení dìtí nebere konce. Jednou 

z akcí, která právì odstartovala 

a umocnila oèekávání Štìdrého dne, 

bylo rozsvìcení vánoèního stromu 

na námìstí Tomáše Bati v Sezi-

movì Ústí. Dìti z mateøských škol 

v našem mìstì se na tuto akci pilnì 

pøipravovaly. Spolu s paní uèi-

telkami nacvièily básnièku a se 

zvoneèkem v ruce a pøáníèkem pro 

Ježíška v doprovodu rodièù pøišly

na námìstí.

  Po ètvrté hodinì odpolední v pátek 

30.11. se na dvoøe pøed Mateøs-

kou školou Lipová rozléhalo 

cinkání zvoneèkù. Dìtí a rodièù 

stále pøibývalo a zvonkový 

cinkající prùvod se vydal na 

námìstí k vánoènímu stromeèku. 

Mìstské kulturní støedisko pøi-

pravilo program, na kterém  

vystoupily dìti z našich škol 

a školek a také pìvecký soubor. Pro 

dìti byly pøipraveny balónky, na 

které dìti s pomocí rodièù 

pøivázaly svoje pøání pro Ježíška. 

Po spoleèném odpoèítání od-

startoval veliký mrak oranžových 

balónkù smìrem k nebi. Mnoho 

dospìlých se neubránilo dojetí 

a mnoho dìtí potají doufalo, aby 

právì ten jejich balónek doletìl 

k cíli.

 Vyvrcholením celé akce bylo

pøání pana starosty Martina 

Doležala a spoleèné poèítání pro 

rozsvícení stromeèku a vánoèní 

výzdoby. Tímto aktem byl od-

startován letošní advent v našem 

mìstì.  Mohutným jéééé a ohòo-

strojem zaèaly u nás Vánoce.

  Zvoneèky zvoní a na bílém koni 

pøijedou k lidem Vánoce. Stromky 

se strojí a píseò svoji zpívají 

v každé chaloupce. Radost máme, 

radost dáme, i když jenom

úsmìvem.

 Na Vánoce zazpíváme, štìstí,

zdraví popøejem.

 Lenka Vocílková

 uèitelka MŠ Lipová
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  Pøi slavnostním veèeru, který se 

konal ve støedu 27.11.2012 ve 

Španìlském sále Pražského hradu, 

pøevzal pan øeditel Ing. František 

Kamlach jedno z nevyšších 

ocenìní, které naší škole udìlila 

Rada kvality Èeské republiky, 

MPaO ÈR, Sdružení pro oceòování 

kvality a Èeská spoleènost pro

jakost 

NÁRODNÍ CENU KVALITY 

È E S K É  R E P U B L I K Y .

  Z 15 ocenìných firem ÈR se tak 

naše škola, reprezentující i mìsto 

Sezimovo Ústí, stala ojedinìlou 

vzdìlávací  ins t i tuc í  Èeské  

republiky a jako taková má právo 

užívat oznaèení „Národní cena

kvality Èeské republiky".

Mgr. Miloš Blecha

zástupce øeditele

Jihoèeským kolem jsme s naším 

školním èasopisem „Chlaïák" 

prošli jako nùž máslem a postoupili 

rovnou do celorepublikového 

finále, které se 3. prosince konalo 

až v dalekém Brnì. Rodièe nám 

nakonec cestu povolili a my i s paní 

uèitelkou vyrazily v pùl sedmé ráno 

z táborského autobusového nádraží. 

Rozhodly jsme se, že v rámci 

tìlesné výchovy absol-vujeme 

cestu od brnìnského nádraží až na 

Støední školu polytechnickou ve 

Štýøicích pìšky. Protože máme 

rády i zemìpis, okamžitì jsme 

bìhem procházky identifikovaly 

øeku Svratku, která se nám tak 

zalíbila, že jsme podél ní zašly 

pø í l iš  daleko a  musely se

vracet.

  Cíl naší poutì jsme však nakonec 

našly a zúèastnily se workshopu 

„Žurnalistou na støední a základní 

škole". Vždy jeden zástupce 

prezentoval svùj èasopis. Áïa se 

potrénovala v èeském jazyce, když 

ostatní informovala o tom, že náš 

Mediální výchovy pro 1. i 2. stupeò, 

g r a f i k u  s i  t v o ø í m e  s a m i  

a novì vydáváme i horory nebo 

pohádky na pokraèování. Dále 

jsme se pochlubily tím, že dìláme 

interview s uèiteli, redaktory, ale 

i slavnými osobnostmi, které naši 

školu navštìvovali. Mezi nì 

by napøíklad patøila modelka 

a 1.èeská vicemiss 2009 Tereza 

Budková èi akrobatický pilot 

Martin Šonka, který vyhrál druhé 

místo na Mistrovství svìta 2011.

  Bohužel jsme domù žádný diplom 

nepøivezly, ale cestou zpìt na 

nádraží jsme zahlédly v zahradì za 

plotem velkého králíka, který si 

právì hloubil noru, èímž jsme si 

zase my prohloubily své znalosti 

z pøírodopisu. Nakonec jsme se 

došly podívat na krásné brnìnské 

vánoèní trhy, které nám neúspìch 

ve finále soutìže vynahradily.

  Verèa Koblihová, Anièka 

Prokopová, Áïa Pešoutová 

aZuzka Krejèová

ZŠ Školní námìstí 628 

Národní cenu kvality ÈR získala 
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

Finále soutìže 
„Školní èasopis roku" v Brnì

Florbal - sport budoucnosti
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Zprávy z kultury
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a na naše prkna, která znamenají 

svìt, vstoupí Eliška Balzerová 

i Hrdý Budžes.

 A opìt nás èeká jedno velmi 

významné výroèí. V pøíštím roce to 

bude už 600 let, kdy pøišel mistr Jan 

Hus na Kozí hrádek. Celá republika 

si pak v roce 2015 pøipomene 600 

let od jeho upálení na hranici. 

Mìsto Sezimovo Ústí tak získává 

náskok a obrovskou pøíležitost. 

V záplavì akcí, které se k tomuto 

výroèí budou vztahovat, budeme 

my ti první. Odstartujeme celou 

øadu kulturních událostí, které 

budou za dva roky vrcholit. A tak se 

  Ke vstupu do nového roku patøí 

i ohlédnutí za tím minulým. 

Postavili jsme nejdelší housenku ze 

snìhových koulí a dostali se do 

Èeské knihy rekordù. V únoru se ve 

Spektru v pøímém pøenosu 

promìnily tøi stateèné dámy a dal-

ších tøi sta (mezi nimi samozøejmì 

i nìkteøí muži) jim pøišlo fandit. 

Dùstojnì jsme oslavili významné 

výroèí mìsta a pustili veøejnost do 

Fierlingerovy vily. A to hned 

s odborným výkladem a v atmos-

féøe garden party tøicátých let mi-

nulého století, kterou dokresloval 

Swing Band Tábor. Vydali jsme k té 

slavné sedmsetpadesátce i pro-

pagaèní materiál a distribuovali 

jej po celé republice. Také jsme 

mocnì sportovali. Ba�ùv bìh 

otevøel turistickou sezonu na 

Kozím hrádku a na spanilou jízdu 

s názvem Lužnická šlapka se 

s námi vydalo pøes sto tøicet cyklis-

tù. Z obou akcí by se mohla stát

pìkná tradice. 

 Samostatnou kapitolu tvoøí 

festival Léto nad Lužnicí, do 

kterého jsme se spoleènì s Planou 

a organizujícím Táborem stateènì 

zapojili. Pøivítali jsme plavbu lodí 

Tereza Budková. Vstupenky 

koupíte také v našem pøedprodeji 

Mìstského støediska kultury 

a sportu za cenu 120 korun.

  Klubovna III. vìku a Žena - ženy -  

ženì. Dva nové projekty, které jsme 

odstartovali na podzim.A mùžeme 

øíci, že o setkávání a spoleèné 

trávení volného èasu ve „svojí" 

skupinì je opravdu zájem. A pro-

tože šlo o zkoušku, nekladly si naše 

skvìlé lektorky Jindøiška Bumer-

lová a Jana Richterová žádný nárok 

na honoráø. Náklady ale stoupají. 

Nìco stojí papíry, tisk i èas strávený 

pøípravou programu. Doufáme 

proto, že dámám (nech� se pánové 

neurazí, ale oba kluby navštìvují 

pøevážnì ženy) nebude vadit, když 

za klubovnu zaplatí symbolických 

tøicet støíbrných. Doufáme, že vás 

to neodradí a opìt naše klubovny 

navštívíte v hojném poètu. Dobrá 

zpráva je, že procházky s Hankou 

Kazatelovou budou i nadále 

zdarma. V lednu se spoleènì vydáte 

na Pracov.

musíme snažit. 6. èervence vás 

proto zveme na akci s názvem Pod 

lípou a mezi ploty aneb Hus na 

hrádku Kozím, na které spolu-

pracujeme s Husitským muzeem 

v Táboøe a se skupinou histo-

rického šermu Berounští mìš�ané. 

Souèástí akce bude také zapùjèení 

putovní výstavy v rámci projektu 

„Jan Hus roku 1415 a 600 let poté". 

I v tomto pøípadì budeme úplnì 

první, kdo tuto výstavu pøivítá. Tak 

nás v tom nenechte. Nejen první 

èervencovou nedìli, ale po celý rok 

se na vás moc tìšíme. Kulturu

dìláme pro vás a rádi.

po øece Lužnici a posádky pohostili 

v Sezimáckém automatu. Zaplnili 

jsme Letní kino pøi slavném 

pøedstavení Mlýny divadla Sklep. 

Nezvítìzili ale zúèastnili jsme se 

závodù draèích lodí, a pøíznivcùm 

heligonek uspoøádali velký festival.

 Mìli jsme démony i strašidla na 

Kozím hrádku, pekli a jedli buchty 

na Sezimáckém buchtování, 

otevøeli Kašpárkovu dílnièku 

a hlavnì jsme digitalizovali. Tu 

zmìnu možná nìkteøí z vás ani 

nepoznají. Tak jen pár bodù, 

kterých byste si mohli všimnout: 

máme lepší zvuk i obraz a hlavnì 

nemusíme èekat na premiérové 

filmy mìsíc a déle. Pøedevším ale 

stále promítáme, což by bez 

digitalizace nešlo. Musel by 

skonèit jak provoz kina Spektrum, 

tak samozøejmì i Letního kina 

Sezimovo Ústí, a to by byla škoda. 

Konec rekapitulování, je tøeba 

hledìt vpøed. Pøíští rok se zapojíme  

do Léta nad Lužnicí a doufáme, že 

stejnì jako loni Tomáš Hanák, letos  

Polášek s Matonohou a jejich 

Komediograf opìt vyprodají Letní 

kino. Budeme jezdit na kole i bìhat 

na Kozí hrádek. Budeme volit miss 

  Chtìli byste umìt s poèítaèi, ale 

zatím jste k tomu nenašli odvahu? 

Potøebujete komunikovat s rodinou, 

ale neumíte to s maily? Máte 

zbyteèný respekt k computerùm 

a chtìli byste ho pøekonat? Z øad 

návštìvníkù Klubovny III. vìku už 

se nám hlásí zájemci, a tak jsme se 

rozhodli uspoøádat kurz základù 

práce na PC. Lekce povede uèitel 

informatiky ze Základní školy 9. 

kvìtna, kde se také celý kurz usku-

teèní. Cena za pìt dvouhodinových 

lekcí je 950 korun. Zaèínáme 

v únoru, bìhem ledna se mùžete 

hlásit osobnì v budovì Spektrum 

na nám. T. Bati 701, nebo na 

telefonních èíslech 381 276 707 

a 734 979 521. Zájemcùm samoz-

øejmì poskytneme bližší infor

 mace.                      

Jsme mìsto s nejdelší snìhovou housenkou

Klubovny budou 
za tøicet korun

Miss Sezimovo Ústí: 
Izer i pøehlídka historického spodního prádla 

  S posledním prosincovým dnem 

skonèila možnost pøihlásit se do 

soutìže Miss Sezimovo Ústí. 

V lednu se dívky zúèastní castingu, 

ze kterého vzejde dvanáct  

finalistek. Ty se 2. bøezna utkají 

o titul Miss Sezimovo Ústí. A teï 

už pøichází zpráva pro všechny: 

Finále si rozhodnì nenechte ujít. 

Moderovat ho bude Zdenìk Izer. 

Souèástí programu bude mimo jiné 

i jeho pùlhodinová scénka, ale také 

módní pøehlídka historického 

spodního prádla a obleèení, 

pøedtanèení taneèního studia 

6dance a ve vestibulu kina 

Spektrum miniveletrh  zboží 

a služeb urèených pøedevším pro 

dámy. Každý si tedy pøijde na své. 

Pánové zase jistì ocení ladné 

køivky našich finalistek pøi 

promenádì v plavkách. Garantem 

soutìže je Èeská vicemiss 2009 

Poèítaèe nekoušou

Poèítaèe nekoušou
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Pøíbìh Angely Kennedyové Lipské, 

ženy støedních let, kterou právì 

opustil manžel a která se po 

desetiletích v roli manželky 

a matky zaèíná uèit žít sama, sklízí 

úspìchy po celé Evropì a je 

j ednoznaènì  ne júspìšnì j š í  

komedií souèasné irské dramatièky 

Geraldiny Aron. Její èeská 

Petr Novotný v roli èínského 

taoistického Mistra se snaží diváky 

nauèit, jak udržovat ženu v blahu èi 

jak blaho alespoò pøedstírat, nebo� 

blaho je pøirozený stav vesmíru 

a blažená žena je nepostradatelný 

prvek zdravého života naší planety. 

Vytrvale mu to znemožòuje 

  Když jsme loni v lednu zavedli 

možnost pøedplatného na naše 

divadelní pøedstavení, prodalo se 

okolo tøiceti permanentek. Na 

sezonu Podzim 2012 už to bylo 

více než dvojnásobek a poté, co 

jsme v minulých Novinkách 

zveøejnili zprávu o pøedplatném na 

jarní sezonu letošního roku, zaèala 

ta pravá mela. Nejen, že se 

prodávají pøedplatenky, zájem je 

Kauza Maryša uzavírá ženskou 

trilogii (Kauza Médea, Kauza 

Salome), v níž autor spoleènì 

s režisérem hledali souèasné 

podoby  a  dnešn í  d r ama ta  

klasických hrdinek. Tentokrát 

èerpá z èeského textu. Obilnice po 

nebožtíkovi Lízalovi již pøíliš 

nevynáší, a tak je potøeba prodávat 

v Praze. „Pražské borec aj lobbovat 

umí," øíká vdova Lízalová a chce 

inscenace  s Eliškou Balzerovou 

nejen v hlavní, ale i ve všech 

ostatních rolích, má za sebou už 

více než 200 zcela vyprodaných

repríz. ..

Pøeklad: Pavel Dominik

Režie: Jana Kališová

Všechny postavy ve høe 

pøedstavuje Eliška Balzerová

nevraživá antisexuální Výtržnice z 

publika - Sandra Pogodová, která 

pro nás však nakonec bude mít 

nìkolik radostných i šokujících

pøekvapení. 

Režie: Robert Bellan

Hrají: Petr Novotný, Sandra 

Pogodová

pøedevším o pøedstavení Mùj 

bá jeèný  rozvod  s  E l i škou  

Balzerovou. To však znamená, že 

na obsazená místa na toto 

pøedstavení už nelze prodat 

permanentku. Proto chceme touto 

cestou upozornit všechny zájemce 

o pøedplatné, aby s jeho koupí 

neotáleli. Naše hledištì se už

virtuálnì plní!

dát svou dceru Maryšu protøelému 

manažerovi Vávrovi. Maryša se ale 

nechce stát pražskou zelenou 

vdovou, miluje pøece svého

Francka…

Text: Petr Koleèko

scénografie a režie: 

Daniel Špinar

Hrají: Jana Stryková, Ondøej 

Pavelka, Zuzana Stavná, Alena 

Štréblová a Lukáš Pøíkazký

Kdo chce pøedplatné, nemìl by otálet

Starý pan Tomb zemøel a zanechal 

po sobì 7 miliónù liber. Podle 

závìti mají být 3 milióny rozdìleny 

mezi jeho šest dìtí, právního 

zástupce, hospodyni a ošetøo-

vatelku. Zbytek odkázal jakési 

spisovatelce sleènì Ashové. 

Rodinka Tombových je velmi 

svérázná (od travièky Dory se 

sbírkou mrtvol na zahradì až po 

„vlkodlaka" ve sklepì) a jeden na 

druhého nevraží. Vidina dìdictví 

vztahy ještì vyhrocuje. Vìci se 

navíc komplikují: tøi milióny padly 

na dìdickou daò, zbylé ètyøi nejsou 

k nalezení, sleèna Ashová není 

sleèna Ashová a kromì toho 

k a ž d o u  c h v í l i  j e  n ì k d o  

z pozùstalých zavraždìn. Na konci 

celé šarády zùstávají naživu dvì

relativnì nevinné osoby, jenže…

Pøeklad: Alexander Jerie

Režie: Jiøí Jiroutek

Hrají: Zdenìk Fikaroslav Èerný, 

Jarda Souèek, Boženka 

Dvoøáková, Maruška 

Kvasnièková, Mirka Dvoøáková, 

Pavel Dvoøák, Jan Peterka, Jitka 

Pincová, Eva Urbanová, Monika 

Pincová, Jakub Veselý

Pondìlí 11. února od 19 hodin - sál Spektrum
KAUZA MARYŠA - divadelní pøedstavení A studia Rubín

Zprávy z kultury

Støeda 6. bøezna od 19 hodin - sál Spektrum
GERALDINE ARON:
MÙJ BÁJEÈNÝ ROZVOD - divadelní pøedstavení FDA

Pátek 22. bøezna od 19 hodin - sál Spektrum
NORMAN ROBBINS
HROBKA S VYHLÍDKOU - Divadelní a osvìtový spolek Fikar

Úterý 23. dubna od 19 hodin - sál Spektrum
BENJAMIN KURAS:
TAO SEXU ANEB JAK UDRŽOVAT ŽENU V BLAHU  divadelní pøedstavení

Kateøina Nimrichtrová

Mìxus

Tao o sexu aned jak udržovat ženu v blahu

Kauza Maryša

Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou
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   Kdo by nahlédl v pátek 23. 11. do 

tìlocvièny ZŠ Školní námìstí 

(II. ZŠ) v Sezimovì Ústí, možná by 

se lekl. Místo cvièících dìtí byl 

prostor zaplnìn všemi možnými 

duchy a strašidly. Všichni se 

pøedhánìli, kdo zvítìzí v pøi-

pravených disciplínách. A vìøte, že 

disciplíny to nebyly ledajaké - 

vymetání pavoukù, hra se stra-

šidelnými kartami, lovení netopýrù, 

bìh mezi dýnìmi, navazování 

  Rádi tancujete, ale možná vás 

odradí už ten název: Senior klub. 

Pøitom je to taneèní veèer jako 

každý jiný  s živou muzikou, s pøe-

dtanèením a dalším doprovodným 

programem. Tak jsme se na 

Mìxusu rozhodli, že Senior kluby 

vystøídají Taneèní veèery. A pro-

tože všechno by mìlo mít svùj øád, 

dostanou svoje pevné místo, a to 

každý poslední pátek v mìsíci. 

Jenomže výjimka potvrzuje 

pravidlo. Hned ten bøeznový se 

bude trochu vymykat. Pepíkovský 

kabaret se pøeci musí konat na 

Josefa  nebo v nejbližším termínu. 

A my si pro vás pøipravili 

opravdovou lahùdku. V pátek 15. 

bøezna si pøijïte zatancovat a za-

zpívat známé písnì s Pepíèkem 

Zímou, který pøijede do Sezimova 

Ústí s poøadem Sejdeme se nejen na 

Vlachovce aneb Bez písnièky se žít 

nedá. Poèet míst je omezený, takže 

myších ocáskù a nechybìla ani 

èarodìjnická kuchynì.

  Tak se u nás slavil ve školní 

družinì Halloween. Odmìna  

medaile a strašidlácké lízátko všem 

také udìlaly radost. A nebojte se, 

v pondìlí tìlocvièna opìt patøila 

cvièícím dìtem v øádném cvi-

èebním úboru.

       Ale stejnì  A� žijí duchové!  

                                             

Vychovatelky školní družiny  

si nezapomeòte vèas rezervovat 

místa. 

  První taneèní veèer roku 2013 

odstartuje 25. ledna, tanèit se bude  

od 19 do 23 hodin. A pozor, cena 

zùstává stejná jako loni! Jen ten 

Pepíkovský bude trochu dražší.

 Že vám jedenkrát do mìsíce 

tanec nestaèí? Nebo se necítíte 

doslova jistí v kramflecích? Tak 

pro vás máme dobrou zprávu. 

Posilou našeho pracovního týmu se 

od listopadu 2012 stal Martin Miler. 

Nejen že je mladý a šikovný, ale 

také skvìle tanèí a má dokonce 

osvìdèení na to, aby vás to nauèil. 

První hodinu tance s Martinem 

Milerem jsme do programu zaøadili 

na 17. ledna od 19 hodin. Vítány 

jsou páry, ale i pro jednotlivce jsou 

tu dveøe otevøené.

Kateøina Nimrichtrová

Mìxus

 Poslední listopadový den se ve mìstì Sezimovo Ústí rozsvítila svìtla 

vánoèní výzdoby. O doprovodný program se postaraly dìti z místních 

mateøinek a  dìtské sbory Nokturòáèek a Ko�ata pod taktovkou Jarmily 

Hlubinkové. Do oblak vzlétly stovky balónkù s dopisy pro Ježíška a akci 

ukonèil malý ohòostroj.                                  Foto: Kateøina Nimrichtrová

  Vánoce  odjakživa  patøily ze-

jména dìtem  a  ne  jinak je tomu  

dnes. A  na  škole, kde   je dìtí  

nejvíce, vánoèní atmosféra provoní 

celý prosinec. Dìti vyrábìjí rùzné 

vánoèní dáreèky a ozdùbky, uèí se 

zpívat vánoèní   písnì a koledy  èi  

pøednášet vánoèní poezii. Vše pak 

vyvrcholí na školních akcích,  

které jsou každoroènì  školou or-

ganizovány.  5.12.  všechny  dìti  

navštívil s nadílkou Mikuláš s èer-

ty a andìly, 11.12.  ve škole pro-

bìhla prodejní vánoèní výstava 

dìts-kých prací doplnìná i nìko-

lika výrobky rodièù. 14.12. za-

zpívali žáci z pìveckého sboru 

Paprsek dùchodcùm z Ligy revma-

tikù v Nemocnici Tábor s.r.o. 

a  sklidili  za  svùj  vánoèní  kon-

cert  nejen  zasloužený  potlesk,  

ale  i  pohoštìní  s  dáreèky.

  Zpìváèky ze  sboru Paprsek dále  

ještì  èeká   20.12. od  16.00 hodin 

v jídelnì  školy  vánoèní  koncert   

pro školu i veøejnost a násle-

dující  den   budou  zpívat  vánoèní 

písnì a koledy se  svými  spolužáky.  

Poslední den pøed vánoèními 

prázdninami se žáci již neuèí, ale 

mají své tøídní besídky s pro-

gramem a dáreèky  a  také  je èeká  

v 10.00 hodin na  hlavní  chodbì  

školy spoleèné  zpívání  vánoèních  

koled. Letos se tohoto zpívání zú-

èastní poprvé i malí kamarádi z MŠ 

Zahrádka. Jistì to bude opìt  krásné  

setkání,  na   které   budou  všichni 

rádi vzpomínat.

 

Mgr. Jana Pìtivlasová                                                                                                                                                                                

Pøijïte si do Spektra zatancovat   Vánoèní atmosféra v ZŠ Švehlova 111

A• žijí duchové!

Slavnostní nasvícení mìsta


