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Vážení občané,
 máme po volbách, ve kte-
rých jste určili na další čtyři roky 
podobu a skladbu svých repre-
zentantů při správě záležitostí 
města Sezimova Ústí, tedy zastu-
pitelstva města, potažmo rady 
města a starosty města, kteří jsou 
z řad zastupitelů zastupitelstvem 
města voleni. Výsledky voleb 
jsou vám jistě známy, pro úplnost 
je uvádíme ve zvláštním článku.
 Dovolte mi, abych vás v tom-
to článku seznámil s kroky, kte-
ré budou po uskutečnění voleb 
následovat a s pojmy, se kterými 
se budeme často setkávat.

 Výkon člena zastupitelstva 
města je odpovědnou funkcí, což 
se promítá do znění slibu člena 
zastupitelstva města, který kaž-
dý zastupitel skládá na začátku 
prvního zasedání zastupitelstva 
města, jehož se po svém zvole-
ní zúčastní. Slib zastupitele zní: 
„Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, 

že svoji funkci budu vykoná-
vat svědomitě, v zájmu města a 
jeho občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ Věř-
me, že se každý zastupitel bude 
při výkonu své funkce vždy a 
za všech okolností tímto slibem 
řídit.
 Mandát člena zastupitelstva 
vzniká zvolením. Ke zvolení při 
tom dochází ukončením hlaso-
vání, tzn. ve 14 hodin druhého 
dne hlasování. O zvolení členem 
zastupitelstva vydá registrační 
úřad, tj. Městský úřad v Sezimo-
vě Ústí, nejpozději do ustavující-
ho zasedání zastupitelstva osvěd-

čení o zvolení. 
 Mandát zastupitele měs-
ta zaniká, nastanou-li sku-
tečnosti uvedené v zákoně 
o volbách do zastupitelstev 
obcí, mezi nimiž vyjímám:  
-  odmítnutím složení slibu zastu-

pitele, respektive složení slibu 
s výhradou

-  dnem, kdy starosta obdrží 

písemnou rezignaci na mandát 
člena zastupitelstva

- úmrtím člena zastupitelstva 
-  dnem voleb do zastupitelstva, 

rozumějme ve 24 hod. prvého 
dne konaných voleb

-  právní mocí odsuzujícího roz-
sudku k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody

-  ztrátou volitelnosti (nejtypičtěj-
ším důvodem ztráty volitelnosti 
je v praxi zánik trvalého pobytu 
na území dané obce)

-  neslučitelnost funkcí (funk-
ce člena zastupitelstva obce 
je neslučitelná s funkcí vyko-
návanou zaměstnancem obce 
zařazeným do obecního úřadu, 
pokud přímo vykonává státní 
správu vztahující se k územní 
působnosti obce). 

 Důvody zániku mandátu 
uvedené pod posledními třemi 
odrážkami nastávají vyslovením 
zániku mandátu zastupitelstvem 
města, neučiní-li to, ředitelem 
krajského úřadu. Uprázdní-li se 
mandát v zastupitelstvu obce, 
nastupuje za člena tohoto zastu-
pitelstva náhradník z kandidátní 
listiny téže volební strany, a to 
dnem následujícím po dni, kdy 
došlo k zániku mandátu.
 Členové rady města a staros-
ta, popř. místostarosta (místosta-
rostové) jsou voleni zastupitel-
stvem města na jeho ustavujícím 
zasedání. Ustavující zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva 
obce svolává dosavadní staros-
ta po uplynutí lhůty pro podá-
ní návrhu soudu na neplatnost 

voleb nebo neplatnost hlasová-
ní tak, aby se konalo do 15 dnů 
ode dne uplynutí této lhůty, a 
jestliže byl návrh na neplatnost 
voleb nebo na neplatnost hlaso-
vání podán, do 15 dnů ode dne 
právní moci rozhodnutí soudu 
o posledním z podaných návr-
hů, pokud žádnému z podaných 
návrhů nebylo vyhověno. Pokud 
tedy nebude podána ke Krajské-
mu soudu v Českých Budějovi-
cích žádná žaloba na neplatnost 
voleb nebo hlasování, bude se 
ustavující zasedání zastupitelstva 
města Sezimovo Ústí konat mezi 
8. a 15. listopadem tohoto roku. 

Ustavujícímu zasedání předsedá 
zpravidla dosavadní starosta, pří-
padně nejstarší člen zastupitel-
stva obce do doby, než je zvolen 

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání 
ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Pokračování na str. 2
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starosta nebo místostarosta. 
 Dosavadní rada města vyko-
nává své pravomoci i po ukonče-
ní funkčního období zastupitel-
stva obce až do zvolení nové rady 
města.
 Dosavadní starosta v období 
ode dne voleb do zastupitelstva 
obce do zvolení nového staros-
ty nebo místostarosty vykoná-
vá pravomoci starosty; v tomto 
období vykonává své pravomoci 
též dosavadní místostarosta. 
 Těším se, že se v hojném 
počtu zúčastníte ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města a 
budete přítomni volbě členů rady 
města a starosty, popř. místosta-
rosty.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník MěÚ

Ve dnech 15. 10. a 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí. V Sezimově 
Ústí přišlo k volebním urnám v 8 volebních okrscích 3172 voličů z 6080 oprávněných voličů, tedy 52,17%, 
kteří rozhodli takto:

č. 1 – Občanská demokratická strana 11 270 hlasů, tj.  18,76%, tedy 4 mandáty

č. 2 – MĚSTO PRO VŠECHNY 12 750 hlasů, tj.  21,23%, tedy 5 mandátů

č. 3 – Česká strana sociálně demokratická 13 961 hlasů, tj.  23,24%, tedy 5 mandátů

č. 4 – TOP 09 5 857 hlasů, tj.  9,75%, tedy 2 mandáty

č. 5 – Komunistická strana Čech a Moravy 7 061 hlasů, tj.  11,76%, tedy 2 mandáty

č. 6 – Zelená pro město 9 163 hlasů, tj.  15,26%, tedy 3 mandáty

Výsledky voleb do Zastupitelstva města 
Sezimovo Ústí
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Cena: do všech domácností
v Sezimově Ústí zdarma

Úřední hodiny 
městského úřadu 
Sezimovo Ústí 
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

Za ODS: 
Špaček Přemysl Bc., Matějko-
vá Olga Mgr., Stryhal Vít, Cho-
tovinský Jan Ing.

Za MĚSTO PRO VŠECHNY: 
Svatková Ludmila, Kadlčík 
Vojtěch RNDr., Chotovinský 
Karel Mgr., Peroutka Petr Mgr., 
Wofek Ivo MUDr.

Za ČSSD: 
Samec Pavel, Dostál Ladislav, 
Kupsa Zdeněk Ing., Kalafut Jan 
Ing., Slabý Zdeněk Bc.

Za TOP 09: 
Králová Jaroslava MUDr., Hoj-
sáková Hana Mgr., 

Za KSČM: 
Králík Josef, Ryzka Jiří

Za Zelenou pro město: 
Doležal Martin Mgr. Ing., Klí-
ma Martin, Kalinová Alena Ing. 
arch.

Nejvíce hlasů získal Pavel Samec 
– 1109, následován Ludmilou 
Svatkovou – 1030 a RNDr. Voj-
těchem Kadlčíkem – 1026 hlasů.

Děkuji voličům za jejich účast 
a členům okrskových volebních 
komisí za jejich práci.

Zvoleným zastupitelům blaho-
přeji a přeji hodně elánu v jejich 
náročné funkci.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek 
tajemník MěÚ

Zvolenými zastupiteli se tedy stali:



Vážení občané,
 v tomto článku bychom Vás 
chtěli informovat o některých 
změnách v systému nakládání 
s komunálním odpadem, k nimž 
dojde od 23. 10. 2010. Tímto 
dnem nabude účinnosti nová 
obecně závazná vyhláška č. 
1/2010 o systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů, včetně systému nakládá-
ní se stavebním odpadem, která 
byla schválena zastupitelstvem 
města. 

Změny platné od 23. 10. 2010: 
 Dochází k rozšíření provozní 
doby sběrného dvora v Sezimově 
Ústí I o jednu sobotu v měsíci. 
Cílem tohoto opatření je zlepšit 
dostupnost pro obyvatele Sezi-
mova Ústí I a pro vlastníky rekre-
ačních objektů na Soukeníku.
 Zároveň dochází k omezení 
provozu sběrného dvora v Sezi-
mově Ústí II ze 3 na 2 soboty 
v měsíci.

Nová provozní doba sběrných 
dvorů:

Sběrný dvůr v areálu Správy 
Města v Průmyslové ulici v Sezi-
mově Ústí II (mezi prodejnou 
SPAR a Truhlářstvím Prošek). 

St –  8,00- 11,00  
a 12,00 - 17,00 hod.
So –  8,00- 11,00  hod. 
(sudé soboty)
Sběrný dvůr v rohu Husova 
náměstí vedle domu s pečovatel-
skou službou čp. 75 v Sezimově 
Ústí I.
Út –  8,00- 11,00  
a 12,00 - 17,00 hod. 
So –  8,00- 11,00  hod. 
(liché soboty)

 Dochází ke snížení limitu 
množství stavebního odpadu, 
který je možné uložit do sběrných 
dvorů, z 200 kg/osoba/rok na 100 
kg/osoba/rok. Tento odpad není 
odpadem komunálním a jeho 
odstraňování ve větším množství 
bude nadále možné prostřed-
nictvím správy města na vlastní 
náklady producenta odpadu nebo 
jeho vlastními prostředky v sou-
ladu se zákonem o odpadech.

Do 100 kg/osoba/rok:
 Stavební odpad vzniklý při 
stavební činnosti fyzických osob 
v množství nepřesahujícím 100 
kg/osoba/rok může být, po před-
ložení dokladu totožnosti, shro-
mažďován do sběrných dvorů. 
 Do sběrných dvorů bude přijat 
pouze drobný inertní odpad vzni-
kající stavební činností (při staveb-

ních a demoličních pracích), tzn. sta-
vební suť, zbytky stavebních hmot  
a vytěžená zemina, které jsou 
v katalogu odpadů označeny takto:
a) 170 101 Beton
b) 170 102 Cihla
c) 170 103  Tašky a keramické 

výrobky
d) 170 107  Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené 
pod číslem 170 106

e) 170 504  Zemina a kamení 
neuvedené pod čís-
lem 170 503

f) 170 904  Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
170 901, 170 902 a 
170 903.

 Do sběrného dvora nebude 
přijat stavební odpad: umělo-
hmotné materiály, kovy, papír, 
nátěrové hmoty, izolační materi-
ál, okenní rámy, ropné výrobky a 
jiné tekuté hmoty.
Nad 100 kg/osoba/rok:
Stavební odpad vzniklý při sta-
vební činnosti fyzických osob 
v množství, přesahujícím limit 
100 kg/osoba/rok, může být na 
základě dohody s příspěvkovou 
organizací Správa Města Sezi-
movo Ústí shromažďován:

a) do určené sběrné nádoby na 
sběrném dvoře nebo
b) do jí určené a na dohodnuté 
místo přistavené sběrné nádoby
 Přistavení, odvoz sběrné nádo-
by a předání stavebního odpadu 
k využití či odstranění bude prove-
deno na náklady fyzických osob, 
při jejichž činnosti stavební odpad 
vznikl.  
Ustanovením podle předchozích 
odstavců se nevylučuje možnost 
fyzických osob zajistit si odvoz 
stavebního odpadu a jeho využití 
či odstranění vlastními prostředky 
v souladu se zákonem o odpadech. 
 Souhrnné informace o sys-
tému nakládání s komunálním 
odpadem včetně svozového řádu 
přepravníků na bioodpad, jsou 
shrnuty v  „Příručce pro naklá-
dání s odpadem“ na internetové 
adrese města www.sezimovo-
usti.cz, rubrika Životní prostředí. 
Jejím cílem je formou přehledné 
tabulky a doprovodných infor-
mací Vám přiblížit, jak správně 
nakládat s odpadem, který Vám 
vzniká tak, aby bylo co nejméně 
poškozováno životní prostředí,  
a rovněž, aby náklady na využi-
tí a odstranění odpadu byly co 
nejmenší. 
     
Bc. Petr Klíma
oddělení životního prostředí

 Správa Města Sezimovo Ústí 
ve spolupráci s firmou MH odpady 
s.r.o. Tábor vyhlásila ve školním 
roce 2009/2010 soutěž ve sběru 
starého papíru a plastových víček. 
Cílem soutěže nebylo jen zavede-
ní trvalého systému separovaného 
sběru papíru a plastových víček 
ve školách, ale i výchova k ekolo-
gickému cítění, která má největší 
efekt právě u nejmladší generace. 
 Organizátoři garantova-
li účastníkům soutěže výhodné 
výkupní ceny sbíraných odpadů, 
v průběhu celého školního roku 
zdarma dodávky toaletního papí-
ru a odměny pro nejlepší školy 
na konci školního roku. Do sou-
těže se zapojily všechny základní 
školy - ZŠ 9. května, ZŠ Školní 
náměstí, ZŠ Švehlova, ale i MŠ 

Lipová. Na konci roku bylo ode-
vzdané množství starého papíru 
a plastových víček přepočteno na 
jednoho žáka a dle tohoto ukazate-
le bylo vypočteno celkové pořadí 
jednotlivých zúčastněných škol. 
Celkové pořadí je dobře patrné 

z níže uvedených tabulek a grafů.  
 Ve středu 6. října 2010 bylo 
za účasti organizátorů a zástup-
ců zúčastněných škol provedeno 
vyhodnocení soutěže. Ředitel-
ka vítězné školy ZŠ Švehlova 
obdržela od pořadatelů dvě počí-

tačové sestavy. Ani zástupci ostat-
ních škol neodešli s prázdnou a 
obdrželi od pořadatelů pro spor-
tovní činnost škol nové míče.  
V následné diskusi byly projedná-
ny poznatky z vyhodnocené sou-
těže a podmínky a výkupní ceny 
sbíraných odpadů pro soutěž na 
letošní rok. Soutěž byla rozšířena 
o sběr papírových kartonů.
Pořadatelé tímto děkují všem 
zúčastněným školám za ochotu 
spolupracovat a těší se na další 
spolupráci v novém školním roce.

Jaroslav Kupsa
ředitel Správy Města S. Ústí  

Marie Fulierová
jednatelka MH odpady s.r.o. Tábor 
    

Změny v systému nakládání s komunálním odpadem

Vyhodnocení soutěže škol 
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Sběrný dvůr Sezimovo Ústí I 
– v rohu Husova náměstí 

Úterý 8.00 – 11.00
  12.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 11.00  
  každý lichý týden

Sběrný dvůr Sezimovo Ústí II 
– areál SM v Průmyslové ulici

Středa 8.00 – 11.00
  12.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 11.00
  každý sudý týden

 Každý z nás vyprodukuje za 
rok průměrně 230 kg odpadů. Pro 
lepší představu - pokud bychom 
odpady, vyprodukované za jeden 
rok obyvateli ČR, naložili na 
nákladní vlak, dosáhnul by délky 
1.954 km, což představuje vzdá-
lenost ze západní hranice Ukra-
jiny, přes celé Slovensko, celou 
ČR a Německo až do Paříže.
 Ročně vytřídí každý Jihočech 
v průměru 29,4 kg odpadu, který 
je dále zužitkován a zpracován 
na nové výrobky, což představu-
je téměř 13 % všeho domovního 
odpadu!
 Množství vytříděného odpa-

du v jihočeských obcích vzrostlo 
mezi roky 2004 a 2007 o 56%!  
Pokud použijeme opět příměr 
s naloženým nákladním vlakem, 
tak vlak naložený tříděným odpa-
dem by byl v roce 2004 dlouhý 
necelých 34 km, ale v roce 2007 
by už dosáhl délky 57 km!
 Doba použití některých věcí 
před vyhozením je jen několik 
minut. Doba rozkladu odpadů 
může být i několik tisíc let (sklo, 
polystyren – nikdy, kelímek od 
jogurtu 50 až 80 let, taška z igeli-
tu 20 až 30 let, filtr od cigarety 10 
až 20 let, list papíru 2 až 5 měsí-
ců, ohryzek hrušky 7 až 20 dní).

 Povídání o našem pamětní-
kovi bych začala jeho životním 
krédem, tím, co je v malování 
nejdůležitější. Je to především 
talent, zanícenost pro věc a záze-
mí. O tom všem mi pan Trávní-
ček vyprávěl.
 Pan Jan Trávníček se narodil 
12.4.1940 v Blatné. Jeho otec byl 
učitelem na zdejší škole, a tak ve 
škole i rodina bydlela. Tatínek si 
ho ještě jako malého předškoláka 
vodil do vyučovacích hodin kres-
lení, kde seděl v poslední lavici a 
maloval to, co ostatní žáci.
 Na své dětství v Blatné Jan 
velmi rád vzpomíná – na krásný 
zámecký park, na malování při 
otevřeném okně, kdy byly slyšet 
housle souseda, kterým byl Vác-
lav Hudeček, na všudypřítom-
nou bílou barvu, na první bílý 
sníh, na čistou bílou plochu. Tyto 
vzpomínky se mu znovu vybavi-
ly v Praze, na výstavě japonské 
grafiky. To mu už bylo 18 let a 
tady si znovu vzpomněl na svůj 
domov a znovu pocítil sílu bílé 
plochy.
 Výtvarná tvorba Jana Trávníč-
ka začala v roce 1961, kdy se stal 
výtvarníkem n.p. Fezko Strakoni-
ce. Později pracoval jako výtvar-
ník a návrhář podniku Textil Čes-
ké Budějovice. Již v té době dělal 
výstavy pro aktiv vláknařů Silonu 
Planá nad Lužnicí. Výstavy byly 
v Táboře na Střelnici či na hotelu 
v Sezimově Ústí. Psal se rok 1967, 
kdy nastoupil do sekretariátu pod-
nikového ředitele Silonu v Sezi-
mově Ústí. 
 Oženil se zde, postavil atri-
ový dům v Sezimově Ústí 1,  
narodily se dvě dcery. A přede-
vším zde našel nové přátele ze 
svého oboru. Jedním z nich byl 
Karel Valter z Tábora, který byl 
spolužákem jeho otce. Na Jana 
měl velký vliv jak po stránce 
malířské, tak i svým životním 
postojem, intenzivním vnímáním 
přírody i úctou k ní. Častá setkání 
i soukromá studia u Karla Valtra 
přinesla nejenom nové chápání 
při stavbě obrazu, ale i velké přá-

telství na mnoho let.
 Kromě práce samostatného 
výtvarníka podniku Silon začal 
v roce 1982 pracovat jako porad-
ce ředitele průmyslu kamene, 
pro které vytvořil jejich ochran-
né značky. Spolupracuje s gene-
rálním ředitelstvím Kameno-
průmyslu Praha na výtvarných 
zakázkách. V této době jsou jeho 
výtvarné práce na téma život-
ní prostředí „Zahubí nás vlastní 
smog“ využity na rozměrných 
billboardech v Tokiu.
 Od roku 1990 již pan Tráv-
níček pracuje soukromě na 
zakázkách převážně reklamního 
charakteru. Spolupracuje s foto-
grafy na kalendářích, prospek-
tech, katalozích a pozvánkách. 
Od roku 2005 se věnuje už jen 
kresbě a malbě.
 Sezimovoústecké určitě bude 
zajímat, že je autorem znaku a 
vlajky města Sezimova Ústí.
 A tak mi dovolte, abych Vás 
na závěr vyprávění o panu Janu 
Trávníčkovi pozvala do divadla 
Oskara Nedbala v Táboře na jeho 
výstavu obrazů a kreseb, která 
nese název „Předtuchy“. Výstava 
bude zahájena vernisáží dne 4. 
listopadu v 17.30 hodin a potr-
vá do 29.11.2010. Úvodní slo-
vo přednese dcera přítele Karla 
Valtra – paní Máša Valtrová. Zde 
budete mít možnost poznat nejen 
dílo pana Jana Trávníčka, ale i 
jeho osobně. 

Za KHK
Anna Slunečková 

kronikářka

Provozní doba sběrných dvorů 

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Vážení spoluobčané, 
 v souladu se schválenou vyhláškou města dochází k změně v pro-
vozní době sběrných dvorů v Sezimově Ústí.

ing. Karel Tůma
referent Správy Města

Díl 1. Trocha odpadových čísel  a vzdáleností

Kulturně historická 
komise představuje

Jan Trávníček
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NOVÁ OČNÍ OPTIKA
V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
AXIS Optik – největší síť očních optik v západních a jižních Čechách 
– otevřel novou optiku v 1. patře polikliniky vedle oční ordinace.

V Sezimově Ústí je v budově polikliniky od začátku září ote-
vřena nová oční optika se širokým výběrem brýlí a skvělou 
cenovou nabídkou. Najdete ji hned vedle oční ordinace. 

Pokud zatím nemáte předpis na brýle, můžete si ihned po vy-
šetření zraku v oční ambulanci na jednom místě vybrat nové 
brýle nebo nová skla a vyřídit tak vše najednou při jediné  
návštěvě. 

V říjnu a listopadu si můžete pořídit dioptrická skla s výraz-
nou slevou. Až do 30.11. dostanete při nákupu nových brýlí  
1 dioptrické sklo zdarma. Nabídka samozřejmě platí na di-
optrická skla s antire�exní vrstvou a také na progresivní mul-
tifokální brýle, se kterými vidíte ostře na všechny vzdálenosti. 
V Axisu můžete využít záruku bezplatného servisu a garanci 
výměny multifokálních skel. Pokud si na ně do 30 dnů nezvyk-
nete, můžete skla vrátit. Výměnou dostanete dva páry skel 
zdarma – jedny na blízko a druhé na dálku. 

Axis Optik připravil další skvělou nabídku: kompletní dětské 
brýle (tedy obruba a skla) jen za 490 Kč a kompletní dámské 
nebo pánské brýle za pouhých 990 Kč. 

Využijte našich akčních nabídek a navštivte novou oční optiku 
Axis Optik. Vyberte si kvalitní moderní nebo klasické dioptric-
ké brýle - teď za skvělé ceny.

OČNÍ OPTIKA SEZIMOVO ÚSTÍ

Rudé Armády 614/9, 391 02  Sezimovo Ústí
(1. patro polikliniky, vedle oční ordinace)
Tel: +420 774 337 912

Pondělí   8.00 - 17.00
Úterý   8.00 - 17.00 
Středa  8.00 - 12.00
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poděkování:
• Děkuji touto cestou panu 
starostovi Samcovi a také paní 
Veselé za blahopřání a dárek 
k mým narozeninám, který 
mě potěšil.       Robert Buš

• Děkuji panu starostovi a 
sboru pro občanské záležitosti 
za milé blahopřání k naroze-
ninám.   Jaroslava Opavová

• Děkuji panu starostovi a 
sboru pro občanské záležitosti 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a paní Veselé za pře-
dání dárku. Potěšilo mě milé 
posezení.    Miloslav Ondřej

• Děkuji panu starostovi a 
sboru pro občanské záležitosti 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a paní Válkové za pře-
dání dárku a milou návštěvu.

Vladimír Novotný

• Děkuji sboru pro občanské 
záležitosti za přání a dárek k 
mým 85. narozeninám. 

Zdeňka Židlíková

• Srdečně děkuji panu staros-
tovi a vedení města za milé 
blahopřání a dárek k naroze-
ninám.                Marie Petrů

řádková inzerce:

• Prodám zděný byt 2+1 (pře-
dělaný na 3+kk) v Dukelské 
ul., v Sezimově Ústí 2.
Tel.: 732615737
e-mail: MPSU2@seznam.cz

• Prodám plynový sporák 
s plynovou troubou a plynové 
topidlo „Wafky“.
Tel. 602942858

• Prodám garáž Pod Šrotem 
v Sezimově Ústí zařízenou. 
Tel.: 775 676 452
 
• Vyměním městský byt 1+1 
Sezimově Ústí II. ulice Lipo-
vá za větší v Sezimově Ústí. 
Tel. 602 172 758

Narození od 16.2. do 21.9.2010 
Žoha Ondřej 
Sušková Stela 
Benešová Tereza 
Jindrová Lucie 
Šubrová Nikol 
Vaniš Štěpán 
Nohejl Erik 
Mufová Mariana 
Komárková Natálie 
Dlouhá Klára 
Pokorná Veronika 
Kolářová Rozálie 
Perger Adam 
Kúbel Adam 
Půlpytlová Agáta 
Šafrata David 
Smrčka Dominik 
Nováková Zuzana 
Koželuh Tomáš 
Ondříček Nikolas 
Brožková Soňa 
Elsner Tomáš 
Koudelka Ondřej 
Rambousková Nella 
Dušák Tadeáš 
Kysela Robert 
Šimeček Josef 
Jedličková Patricie 
Svoboda Martin 
Stibal Jiří 
Vitoňová Natálie 

Zemřelí od 13.2. do 20.9.2010 
Beranová Helena 
Berková Zdeňka 
Biedermann Milan 
Boháč Josef 
Bouška Josef 
Čásenská Růžena 
Drs Václav 

Dvořáková Jaroslava 
Filipů Pavel 
Flídr Josef 
Gedai Mikuláš 
Hrnčálová Anna 
Chlandová Milena 
Jahn Karel 
Janík Miloslav 
Kadlecová Miluška 
Karda Vincenc 
Kolář Miroslav 
Komárek Josef 
Koubová Josefa 
Králová Jana 
Krátký Karel 
Kucmocht Ladislav 
Kuželová Anna 
Lengr Vladimír 
Máder Zdeněk 
Macháček František 
Mařík Stanislav 
Musilová Anežka 
Novotná Růžena 
Pařízková Růžena 
Podzimková Milada 
Pohořelský Luděk 
Pouchová Jiřina 
Růžičková Aloisie 
Řeřichová Marie 
Steinbach Miloš 
Šedivý Jaroslav 
Ševčík Zdeněk 
Šimanová Jiřina 
Široký Jiří 
Vácha Miloslav 
Vosátka Antonín 
Weber František 
Zadražilová Ludmila

Společenská kronika



 Je dobře, že Planá nad Lužni-
cí a Sezimovo Ústí leží tak blízko 
sebe. 
 Je dobře, že i lidé, kteří zde 
žijí, spolu dokáží spolupraco-
vat. Rádi bychom z Plané podě-
kovali všem vašim loutkářům 
z Divadýlka na schodech, které 
vede báječná Marcela Hofbaue-
rová. Jak při plánském Vodnic-

kém dnu, tak o Svatováclavských 
slavnostech jsme se mohli u 
nás potěšit jejich přítomností. 
A nejen, že přijeli zahrát našim 
dětem nádherné pohádky, ale 
zapojili se aktivně i sami do obou 
těchto akcí. Boje nad vodou i pod 
vodou při Vodnickém dnu a účast 
ve Svatováclavském průvodu 
jsou důkazem toho, že vaši lout-

káři jsou perfektní parta a určitě 
jste v Sezimáku velmi rádi, že je 
máte. Děkujeme.
 My z Plané už se zase pro 
změnu velmi těšíme na společ-
nou akci obou našich měst u vás 
ve Spektru 18. listopadu, která se 
jmenuje Spektrumvarieté aneb 
my všichni jsme celebrity. 
 Když celé Československo 

může hledat talent, proč by se 
nenašel nějaký v Plané nebo u 
vás.
 Velký dík patří i panu Kar-
lu Vrkočovi, který veškeré tyto 
společné akce dokáže pomoci 
vymyslet, zorganizovat a řádně 
zkoordinovat.

Z Plané František Doubek

Poděkování
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 Znáte Diakonii ČCE – stře-
disko Rolnička?
 I ulicemi Sezimova Ústí každý 
všední den projíždí žlutý mikro-
bus. Poznáte ho nejen podle jasně 
žluté barvy, ale i podle modrého 
loga Diakonie ČCE. Ráno veze 
děti do Soběslavi a odpoledne je 
vrací domů. Ptáte se, proč děti do 
Soběslavi jezdí? Míří do Rolničky. 
 Rolnička je nezisková organi-
zace, jedno z 33 středisek Diakonie 
ČCE a již 17 let poskytuje zejména 
sociální služby dětem a dospělým 
lidem s mentálním a kombinova-
ným postižením.
 „Rolničku založila v roce 1993 
skupina rodičů a členů místního 
sboru Českobratrské církve evan-
gelické“, vzpomíná na začátky její 
ředitel Mgr. Karel Novák. „Před 
lety byla Rolnička malým cent-
rem pro dvanáct dětí s postižením, 
postupem let se rozšiřovala nabíd-
ka služeb i počet klientů. Důležitou 
změnou bylo zavedení dopravy, 
která dveře Rolničky otevřela i 
dětem z okolních měst. Dnes tak 
služeb Rolničky využívá více než 
60 dětí a dospělých z celého Tábor-
ska“.
 Od tří let věku dochází děti do 
centra denních služeb v Mrázkově 
ulici, mají možnost rehabilitace, 
fyzioterapie, logopedie a artete-
rapie. Zároveň díky spolupráci se 
speciální školou Rolničky mohou 
služby sociální spojit i s výchovou 
a vzděláváním v mateřské ško-
le, základní škole speciální nebo 
praktické škole. Během vyučování 
je zajištěna i osobní asistence. Děti 
tak v Rolničce získají služby šité 
jim na míru a vzdělání, přitom se 
každodenně mohou vrátit domů ke 
svým rodinám. „Jsme přesvědčeni, 
že přístup ke kvalitním službám při 
zachování vazby na rodinu umož-
ňuje dětem jejich maximální roz-
voj,“ dodává Karel Novák.
 Služby dospělým klientům 
jsou poskytovány v blízkosti sobě-
slavského náměstí v Bezděkově 
ulici. V přízemí najdete čajovnu, 
která Vás přiláká vůní domácího 
medovníku, čajem z celého světa či 
výbornou kávou. V průběhu roku 
jsou v čajovně pořádány i zajímavé 
akce, vernisáže, promítání, bese-
dy nebo tvořivé dílny. Čajovna je 

nekuřácká, využít můžete internet 
zdarma a maminky s dětmi uví-
tají hrací koutek pro děti. V létě 
si posedíte i v příjemné zahrádce. 
K čajovně patří salónek, který si 
můžete pronajmout k soukromým 
oslavám či školení. K prodeji 
jsou zde výrobky chráněné dílny 
- keramika, vitrážové šperky, dře-
věné truhlíky, zvonkohry, hodiny, 
vyřezávané divadlo, krásné tašky 

a mnoho dalšího. Přijdete-li ve 
všední den dopoledne, můžete 
projít i dále domem do chráněných 
dílen, vybrat si přímo tam, nebo si 
objednat práci na zakázku. Firmám 
dílna nabízí i náhradní plnění. Od 
letošního roku je možné výrobky 
dílny rovněž zakoupit on-line přes 
prodejní portál fler.cz. 
 Nad chráněnou dílnou je umís-
těno centrum denních služeb pro 
dospělé klienty. Věnují se zde pra-
covní terapii, výrobě rukodělných 
výrobků, tělesné aktivizaci, vzdě-
lávacím a výchovným činnostem. 
Také podnikají výlety mimo cent-
rum, je jim zprostředkován kontakt 
s dobrovolníky a využívají doplň-
kových činností jako děti. 
 K dalším službám pro dospělé 
patří chráněné bydlení, které Rol-
nička poskytuje ve dvou bytech 
v běžné zástavbě Soběslavi. V pří-
zemním bezbariérovém bytě svůj 
domov nalezly tři ženy s mentál-
ním a kombinovaným postižením, 
dvě jsou na vozíku. Rovněž druhý 
byt je určen třem obyvatelům. Šest 
dospělých lidí s postižením tak 
s potřebnou mírou podpory získalo 
možnost vytvořit si vlastní domov, 
obdobný jako znají lidé zdraví.
 Financování Rolničky musí 
být vícezdrojové, provoz a hlavní 

projekty jsou hrazeny ze státních 
dotací, příspěvků obcí, plateb kli-
entů. Bez podpory a štědrosti dár-
ců, jednotlivců a firem by však 
nebylo možné udržet všechny čin-
nosti. Dárci zasílají finanční pro-
středky, věcné dary, jednotlivcům 
je blízká podpora formou dárcov-
ské SMS. K tomu Rolnička každo-
ročně za pomoci místních střed-
ních škol pořádá veřejnou sbírku 

Rolničkové dny. V daný den do 
ulic vyjdou studenti a žádají veřej-
nost o příspěvek. Jako poděkování 
obdrží každý dárce symbolickou 
rolničku. K dalším akcím, pomocí 
kterých Rolnička žádá veřejnost o 
podporu, patří benefiční koncerty, 
internetové aukce, akce pro veřej-
nost. Aktuálně byla zahájena jedna 
z adventních benefičních kam-
paní zaměřená na prodej vánoč-
ních výrobků a doplňků s názvem 
„ČCErolniČCE aneb Vánoce 
s Rolničkou“. Od října jsou v rám-
ci této kampaně nabízeny výrobky 
s vánoční tématikou, na jejichž zho-
tovení se podíleli klienti Rolničky. 
Získat tak můžete třeba originální 
vánoční papír, kalendář s obráz-
ky z Rolničky, notýsek s diářem, 
svíce z včelího vosku, nebo letoš-
ní novinku - originální karty pro 
malé i velké ve stylu černého Petra 
s názvem Ohnivý Jára. Předlohou 
Ohnivého Járy byl herec a dlouho-
letý přítel Rolničky Jaroslav Du-
šek. Objednávku i ukázku výrobků 
najdete na www.rolnicka.cz, nebo 
můžete přijít přímo do Rolničky a 
vybrat si zde.
 Chcete-li i Vy Rolničce pomo-
ci na její cestě, jejímž cílem je 
poskytovat služby dětem a dospě-
lým lidem s postižením na vysoké 

profesionální, ale i lidské úrovni, 
zde jsou možnosti:
•  Číslo účtu darů pro zaslání finanč-

ního daru 4200192658/6800.
•  Dárcovská SMS ve tvaru DMS 

ROLNICKA na telefonní číslo 
8 7777, stojí 30 Kč a Rolnička 
obdrží 27 Kč, více na www.dar-
covskasms.cz.

•  Využijte plateb on-line přes 
paysec.cz nebo platbu kartou přes 
darujspravne.cz.

•  Staňte se členem Kruhu přátel 
Rolničky a přidejte se tak k 58 
pravidelným dárcům.

•  Zadejte chráněné dílně práci na 
zakázku, využijte náhradní plnění.

•  Navštivte Čajovnu – kavárnu 
Rolnička v Bezděkově ulici.

•  Zmiňujte se o Rolničce dále, více 
lidí více dokáže.

 Krátce jsme Vám představi-
li Rolničku a její činnost. Dveře 
Rolničky jsou veřejnosti otevře-
ny, máte-li chuť nás poznat více, 
zavítejte na naše webové strán-
ky, přijďte na některou z akcí pro 
veřejnost jako je Jarní a Vánoční 
jarmark, oslava Dne dětí Rolnič-
kování a nebo se přijďte podívat 
přímo k nám na návštěvu, ať patří-
te k zájemcům o službu, nebo nám 
chcete pomoci. Rádi Vás provede-
me a povíme více. Koncem roku ve 
středu 1.12. Vás zároveň zveme do 
táborského divadla na koncert pro 
Rolničku v podání Jiřího Stivína a 
Ireny a Vojtěcha Havlových. Kdo 
by si rád udělal výlet do Prahy, je 
dále zván v pátek 3.12. na benefič-
ní večer s hercem Jaroslavem Duš-
kem do divadla Kampa v Praze 1.
 Za Rolničku Vám přeji příjem-
ný podzim a loučím se částí poslá-
ní Rolničky.

„Jsme různí, ale patříme k sobě. 
Každý člověk je jedinečný a zaslu-
huje respekt. Potřebujeme k tomu 
Vaši podporu.“

Za Rolničku 
Mgr. Eva Janatová, 
kontakty s veřejností
Diakonie ČCE 
– středisko Rolnička
tel: 733 127 041, 
e-mail: fundraising@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

Znáte Diakonii ČCE – středisko Rolnička?



 Začátkem léta jsme pořádali 
akci Hurá na prázdniny v areálu 
Hilton, ale pro nepříznivé počasí 
jsme museli akci ukončit a přesu-
nout na konec prázdnin.
 Nepřízeň počasí jsme už 
raději neriskovali,a proto se akce 
tentokrát konala v prostorách 
kina Spektrum.
 Účast dětí byla veliká, něk-
teré děti přišly v pohádkových 
kostýmech. Na programu byly 
soutěže, pohádky, disco, vystou-
pení břišních tanečnic a tom-
bola. Za finanční podporu patří 
velké dík městu Sezimovo Ústí, 
firmě Farmtec, restauraci Lípa a 
spoustě dalším, které najdete na 
našich stránkách www.klubicko-
su.cz. Poděkovat bychom také 
chtěli loutkářům ze Sezimova 
Ústí a Plané n.L., kteří bavili děti 

pohádkou. A v neposlední řadě 
patří velký dík Karlu Vrkočovi, 
který nám moc pomáhal. Spo-
lečně plánujeme další akce jako 
např. Mikuláš, karneval a spoustu 
dalších, na které se můžete těšit.

 Další velkou událostí bylo 
slavnostní otevření Klubíčka, kte-
ré jsme celé léto rekonstruovali.
 Den otevřených dveří pro-
běhl 17. září 2010 a účast byla 
opravdu veliká. Za finanční pod-

poru děkujeme městu Sezimovo 
Ústí, restauraci Lípa, fotbalistům 
a hokejistům původem z Tábora, 
kteří uspořádali charitativní zápas 
a vybrali mezi sebou nemalou 
částku, která nám při opravách 
také pomohla. Za darování plo-
voucí podlahy, výrobu nábytku a 
pomoc při rekonstrukci, děkuje-
me firmě DUCI s.r.o.
 A závěrem? Těšíme se na 
další společné akce, které pro 
Vás připravujeme. Zároveň zve-
me všechny maminky, děti, ale 
i tatínky a babičky do Klubíčka. 
Přijďte se podívat a pohrát si, 
najdete u nás spoustu kroužků, 
kurzů a zábavy. 

Těšíme se na Vás
Renáta Plachá 

a Jaroslava Tajltová
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INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ Z KLUBÍČKA

 Centrum pro děti a rodiče KLUBÍČKO 
PO 14.00 - 16.00  S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU
   Pro děti, které se chtějí naučit tóny s písničkami, od 4 let. 
             Novinka 16.15 – 17.00 KAŠPÁREK – dramatický kroužek pro děti od 4 – 7 let
ÚT 08.30 - 09.00  CVIČENÍ S DĚTMI (sudý týden) - děti 1 - 3 roky
 09.00 - 09.30  Pro děti s maminkami, které se chtějí naučit říkanky spojené se cvičením.
             Novinka  12.30 – 13.15 Angličtina pro děti od 4 let – začátečníci
 13.30 - 14.15  Angličtina pro děti od 4 let - začátečníci
 14.30 – 15.15 Angličtina pro děti od 4 let - pokročilí
 15.30 - 16.15  VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro děti od 3 do 5 let)
   Pro děti, které se chtějí naučit různé výtvarné techniky. 
 16.30 - 17.15  VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro děti od 5 do 6 let)
   Pro děti, které se chtějí naučit různé výtvarné techniky.
ST  09.30 - 11.30  HERNA PRO RODIČE A DĚTI 
    Volný program v herně, setkávání maminek s dětmi stejného věku (0 – 3 roky)  

- možnost seznámení pro maminky.  
 15.30 - 16.15  CVIČENÍ S DĚTMI (lichý týden) - děti 3 - 5 let
   Pro děti, které mají rády pohyb a říkanky. 
ČT 09.30 - 10.15  VÝTVARNÁ DÍLNIČKA (pro děti od 1,5 do 3 let) 
   Pro děti, které se chtějí naučit různé výtvarné techniky. 
 15.30 - 17.30  HERNA PRO RODIČE A DĚTI 
    Volný program v herně, setkávání maminek s dětmi stejného věku (3-7let),  

možnost seznámení pro maminky.
PÁ 10.00 – 10.45 CVIČÍME S DĚTMI od 6-12 m. Rozvoj hrubé a jemné motoriky formou hry a říkadel. 
 16.00 - 16.30  BŘIŠNÍ TANEČKY 
 16.30 - 17.00  Základy orientálního tance pro holčičky od 4 do 7 let. 

   NOVINKA Možnost hlídání dětí profesionální chůvou

   www.klubickosu.cz
   Kontakt: Občanské sdružení
   Ostrov Správné místo, K Hájence č.666, Sezimovo Ústí II
   tel. 776 409 294



 Již od začátku školního roku 
jsme se všichni těšili na každoroč-
ně pořádanou akci – drakiádu.
 Po létu, které nabídlo tak 
málo slunečných dní, se nám 
úterý 21. září velmi vydařilo. 
Vše bylo zalito sluncem, obloha 
bez mráčku. Zatímco jsme se my 
dospělí - učitelky MŠ Zahrád-
ka ze Sezimova Ústí I a rodiče 
– z krásného dne radovali, děti 
a draci naši radost nesdíleli. Na 
louce za Kauflandem se přes veš-

keré úsilí podařilo vzlétnout jen 
několika dráčkům. Dětem proto 
přišly vhod různé soutěže, které 
pro ně paní učitelky připravi-
ly. Zabavily se skoky v pytlích, 
házením míčků, jízdou na kolo-
běžkách nebo chůzí na chůdách. 
Rodiče si mezitím trochu popoví-
dali nebo povzbuzovali své rato-
lesti v soutěžení.
 Přestože jsme se nedočkali 
potřebného větru, společně pro-
žité odpoledne se nám i dětem 

líbilo. Jen dráčci byli trochu 
smutní, že si dnes moc nezalítali.
 Další podzimní akcí v naší 
MŠ byla návštěva policie. Nej-
prve si s dětmi popovídali o 
chování v dopravním provozu, 
přecházení, o nebezpečích, která 
mohou na děti číhat.Také přijeli 
dva psovodi se svými cvičený-
mi německými ovčáky Baxem a 
Berym. Pejsci nám předvedli, jak 
poslouchají své pány, jak dove-
dou vyhledat schovaného pacha-

tele a chytit ho, když utíká. Ti 
odvážnější si mohli za bedlivého 
dozoru policisty pejska pohladit. 
Na závěr jsme se všichni společ-
ně vyfotili. Protože policisté se 
svými pomocníky byli odvoláni 
k nějaké pracovní akci, museli 
brzo odjet, ale my se už těšíme 
na jejich další slíbenou návštěvu.

I. Jirmusová
MŠ Zahrádka, Sezimovo Ústí I.

 Naše Základní škola Švehlova 
v Sezimově Ústí patří dlouhodobě 
k centru kulturního a společenské-
ho dění ve městě a pořádá pro své 
žáky mnoho různých aktivit. Letos 
jsme se však rozhodli „rozjet to po 
novu“ a ještě více se otevřít široké 
veřejnosti a blíže je neformálním 
způsobem seznámit s prací školy 
a tím, co škola nabízí dětem. Sou-
časně s novým školním rokem 
budeme pořádat pravidelně každý 
měsíc sérii akcí pro veřejnost.
Rozjezdovou akcí pak byla v pon-
dělí 4. října „Kolečkiáda“ .
Na trati, kterou připravil kolektiv 
pedagogů pod vedením paní uči-

telky Jaroslavy Marešové, se pak 
celé odpoledne střídaly zástupy 
nedočkavých „kolečkářů“, kteří 
zde se svými samohyby vyzkou-
šeli své umění. Poděkování patří 
také Městskému úřadu a přísluš-
níkům Městské policie Sezimova 
Ústí, kteří na celé odpoledne uza-
vřeli pro tuto akci Švehlovu ulici a 
dohlíželi na bezpečnost celé akce. 
Děti poté absolvovaly zajímavou 
trať vymezenou dopravními znač-
kami a semaforem, vyplněnou 
záludnými překážkami a lehkými 
úkoly, jako například houpačkou, 
slalomem mezi kužely a střelbou 
basketbalovým míčem na koš. 

Počasí nám všem přálo a tak se 
rozjezdové „Kolečkiády“ zúčast-
nilo úctyhodných více jak 50 dětí 
se svými „kolečkovými stroji“ 
v doprovodu svých rodičů. Odmě-
nou pak byl všem zúčastněným 
pamětní diplom a sladká odměna 
v podobě lízátka.
Již teď se společně s Vámi těší-
me na další akce, které doufáme, 
že budou stejně pěkné a zajímavé 
jako tato. Již teď všechny zveme 
na listopadovou „Drakiádu“, která 
se uskuteční dne 1. listopadu.

Zpracovala: 
Mgr. Jaroslava Marešová

 Dne 6.10.2010 na ZŠ a MŠ 
Sezimovo Ústí, 9 května 489 se 
uskutečnil již podruhé projek-
tový den, při němž starší žáci 
spolupracují s mladšími. Projekt 
se jmenuje „Jak spolu vycházet“ 
a letošní podtitul zněl „osmáci 
třeťákům“. Při této akci si žáci 
8. tříd připravili pro třeťáky den 
plný zábavy v podobě divadelní 
pohádky s názvem Malý princ, 
která se týkala především proble-
matiky spojené s šikanou. Tato 
pohádka sloužila nejenom pro 
zábavu, ale také proto, aby se 
třeťáci zamysleli nad tím, co to 
vlastně ta ŠIKANA je. Po skon-
čení pohádky se třeťáčci přemís-
tili zpátky do tříd, kde probíhala 
velká diskuze s tématem navá-

zaným na tuto pohádku. Každé 
z dětí mělo na tuto pohádku jiný 
názor. Když jsme se ale zeptali 
dětí, tak mnoho z nich tvrdilo, že 
se jim nelíbily jednotlivé plane-
ty, hlavně proto, že se tam děti 
nekamarádily.Většina dětí také 
tvrdila, že se jim nelíbila šika-
na malé holčičky. Prostě názory 
byly rozdílné. Druhou hodinu 
strávili třeťáčci opět ve třídách, 
kde ve společnosti starších spo-
lužáků z 8. třídy vyplňovali různé 
pracovní listy a dělali různé hodi-
nové aktivity. Třetí hodinu se v 
doprovodu osmáků přemístili do 
tělocvičny, kde už na ně čekala 
spousta soutěží. První ze soutěží 
bylo běhání, kdy děti závodily 
mezi sebou. Druhá ze soutěží 

byla soutěž s míči. Další soutěže, 
které se odehrály v tělocvičně, 
byly např. přetahování se o lano, 
párová soutěž apod. Po skonče-
ní her a soutěží v tělocvičně se 
třeťáčci opět přemístili zpátky do 
tříd. Tam dostali za úkol namalo-
vat obrázek  svojí vlastní planety. 
„Tento den se mi moc líbil. Osmá-
ci byli příjemní a ochotní a bylo 
to fakt dobré“, prozradila nám 
jedna z třeťaček Zuzka Márová. 
Pro nás pro všechny osmáky byl 
tento den také úžasný. Třeťáci 
jsou moc šikovní a hodní. Bylo 
super s nimi spolupracovat. 

Jana Čechová 8. A 
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489

Novinky ze Sezimova Ústí strana 11 08/2010

Telefony
měst. úřadu

 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

• Pavel Samec, starosta 
381 201 136, 602 431 940
• Miroslav Vocílka, místostaros-
ta - 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
• Bc. Petr Klíma, životní pro-
středí, - 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 
• 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

Dračí trampoty

Kolečkiáda, aneb letos to rozjedem

Osmáci třetákům



 Ve čtvrtek 7. října pořádala 
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. květ-
na 489 akci nazvanou „Cesta do 
země skřítků“. Zúčastnily se jí děti 
od první do čtvrté třídy. Začínali 
jsme po obědě na školní zahradě. 
Prvním úkolem bylo najít lísteč-
ky s písmenky, které na zahradě 
poschovávali skřítci. Z lístečků 
poté děti složily nápovědu – směr 
cesty. Vydali jsme se podle nápo-
vědy směrem na Kozí hrádek. 
 V lese na děti čekala různá pře-
kvapení a úkoly. Prvním úkolem 
bylo postavit z přírodního mate-
riálu domeček pro skřítky. Děti se 
do stavění domečků tak zabraly, 
že je musely paní vychovatelky 
po delší době pobízet k další ces-
tě. Některé postavily k domeč-
kům také zahrádky nebo dokonce 
vybavily domečky i postelemi a 
jiným nábytkem. Dalším úkolem 
bylo prolézt obrovskou pavuči-
nou a nevzbudit při tom pavouka, 
který podřimoval nahoře nad ní. 
Také tento úkol se setkal u všech 
dětí s velkým nadšením. Některé 
z nich se opravdu velmi snažily 
prolézt pavučinu a přitom se jí 
nedotknout natolik, aby vzbudily 
spícího pavouka. Než pavučinou 
prolezly všechny děti, pokročil čas 
a nezbývalo již nic jiného než najít 
dětmi tolik očekávané skřítky. 
 Celou cestu lesem se děti 
musely chovat tak, aby skřít-
ky nevyplašily. Nesměly křičet, 
rychle běhat nebo dokonce něčím 

házet. Po chvilce hledání je oprav-
du našly. Schovaní za keříkem, 
přikrytí listy stromů, seděli dva 

lesní skřítci. Všichni si je nejdří-
ve prohlédli a vyfotili se s nimi. 
Potom jsme se všichni společně 
rozhodli, že si je odneseme sebou 
do školní družiny. A protože nikdo 
neví, jak jim vlastně máme říkat, 
dostaly děti ještě jeden poslední 
úkol – vymyslet skřítkům jména.
Skřítci byli schovaní nedaleko 

Kozího hrádku a tak jsme s dětmi 
vyrazili na malé občerstvení. Zde 
si děti odpočinuly, snědly svačiny 

a pohrály si na přilehlém hřišti. 
Cestou nazpátek se děti střída-
ly v nošení skřítků a vymýšlely 
přitom různá jména …Dřímota, 
Ferda, Lesníček, Franta apod. 
Protože jich ale bylo moc, dohodli 
jsme se, že jména našim skřítkům 
vybereme společně až příští týden 
ve školní družině.

Věříme, že se dětem „Cesta do 
země skřítků“ líbila a všichni se 
již těšíme na další společnou akci 

školní družiny nazvanou „Kouzel-
ničení“. Přijede nás totiž navštívit 
pan kouzelník.

Jana Slunečková 
a ostatní vychovatelky 

školní družiny 
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489
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Cesta do země skřítků

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/

Výstavní klipy: 
Šumava na pohlednicích Jarosla-
va Benedika - od 1. 10. do 30. 11. 
2010

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.knihovnasezimovousti.
wz.cz/
on line katalog : http://85.13.99.19/
katalog/

Knižní novinky:
• E. Urbaníková: Všechno nebo 
nic: Současná autorka vypráví o 
lásce Lindy a Jakuba a životních 
peripetiích Lindiny přítelkyně 
Vandy.
• J. Lescroart: Slyšení: Otcovská 
láska, odveta společnosti a právní-
kova snaha uchopit stále unikající 
spravedlnost.

• K. Janečková: Zrada: Román 
mladé autorky. Je to román milost-
ný, kriminální i společenský a pře-
devším velmi dramatický. Děj se 
odehrává v letech 1987 - 2001 na 
několika místech od sebe značně 
vzdálených - v Československu, 
Římě, Na Korsice a v New Yorku
• T. Březinová: Křižovatky žen: 
Dvě novely vypráví o zcela odliš-
ných typech žen, které ovšem 
mají leccos společného - statečnost 
a chtějí žít podle svých představ.
• F. Uher: Podzimu neutečeš: 
Původní česká detektivka.
• V. Malinovský: Kytarové akor-
dy: 150 základních durových a 
mollových akordů.
• L. Lark: Léčivá jóga: Zlepšete 
své zdraví a předejděte nemocem.
• C. Busquets: První čtení: Vese-

lé příběhy předškoláků a malých 
školáků.
• J. Austenová: Úskalí lásky: 
Povídková knížka oblíbené autor-
ky, humor, ironie.
• A. Březinová: Tajný deník krá-
lovny: Strhující a vášnivá zpověď 
ženy, kterou dramatické události 
13. století vynesly do čela české 
země.
• S. Bonnot: Nechuť k jídlu: Sta-
rosti rodičů s jídlem dětí.
• G. Chrastilová: Agáta a já: 
Humoristická výpověď ženy, která 
nečekaně vkročila do mateřství a 
zjistila, že každý den soužití s věč-
ně uplakaným miminkem je jedno 
velké dobrodružství.
• V. Svátková: Modrý slon: O čem 
všem je láska...román pro ženy, 
láska, týrání, anore.

Pozvánka do městských knihoven
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Pokud zavítáte do divadla SPEKTRUM v Sezimově Ústí, určitě nebu-
dete litovat. Naše divadlo sice patří k těm menším, ale může se chlubit 
svou vlastní atmosférou a blízkostí diváka k jevišti.

DIVADLO
Mužské pokolení se vám v převlečení za ženy představí ve skvělé 
hudební show plné líčidel, boa, bižuterie, klobouků, vysokých pod-
patků, temperamentního tance a samozřejmě zpěvu.  

TRAVESTI SHOW- KRÁLOVNY NOCI
Humorně sestavená show, ve které spatříte takové hvězdy, jako je 
Helena Vondráčková, Ilona Czáková, Lucie Bílá a mnoho dalších. 
Karneval barev a dráždivé hudby máte možnost vidět  4. listopadu 
od 19.00 hodin.

Na čtvrtek 15. listopadu od 19.00 hodin jsme pro vás připravili pře-
stavení DIVADLA NA ZÁBRADLÍ
CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE
V hlavní roli se vám představí herec, kterého obvykle  režiséři a diváci 
házejí do jedné škatulky psychicky nevyrovnaných jedinců, Pavlem 
Liškou. „I když hraji nejčastěji psychické exoty, hraji je rád. Je to 
dobrodružné, každá postava je přitom úplně jiná“, říká Pavel Liška
Autorem hry,  kterou u nás uvádí Divadlo Na Zábradlí, je Kelly 
McALLISTER 
Vše začíná, když se bratři Bobby (Pavel Liška) a Marty (Igor Chmela), 
rozhodli splnit otci poslední přání a pochovat ho na festivalu Hořícího 
muže. Během cesty na festival však dojde k nečekané události. Bobby 
svou jointovou cigaretou zapálí celé auto, které následně vybuchne. 
Bratři tak musí zůstat v zapadlém hotelu v poušti, kde se seznámí 
s recepční a zároveň i manželkou majitele Jo (Kristina Maděrovičo-
vá). Později se k nim připojí i pár neohipíků, Hlína (Ladislav Hampl) 
a Candy (Gabriela Pyšná). Vášeň střídají hádky plné sprostých slov a 
nadávek, a to zejména v podání Eddyho (Leoš Noha), majitele hotelu. 
Cesta hořícího muže, komedie s dramatickou zápletkou, vás nenechá 
klidnými. Humorné scény střídá napětí. Závěr, který rozhodně nikdo 
nečeká, vás pobaví, šokuje, ale zároveň donutí k hlubokému zamyš-
lení.Samotný příběh  hodnotí divadelní kritici na jedničku s hvězdič-
kou, ne pro jeho humorné scény, ale hloubku. Já osobně bych příběh 
rozhodně neoznačil za komedii, ale za střet životních příběhů a posto-
jů. Výkony herců si ale zcela určitě jedničku zaslouží.

SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ – senior klub
Náš folklor dostává  nový duchovní rozměr. Připomíná nám nejpo-
svátnější lidské hodnoty, na nichž stojí naše civilizace. 15. listopadu 
vás o tom přesvědčíme u posezení s folklorní dudáckou kapelou.
Mladí muzikanti vás přesvědčí o pravdivosti rčení mladost - radost. 
Hrají s upřímným nadšením, spontánně a s láskou k lidové muzice. 
Každou písničku jako by všem dříve narozeným říka-
li, že nemusí mít obavu o uchování kulturního dědictví 
předků.
Pořad začíná ve vestibulu SPEKTRUM v 19.00 
hodin.

KŘESLO PRO HOSTA
MĚSTO V MÉ PAMĚTI  3.11. od 17.00 hod.
Malé krychličky vilek, tzv. Baťových domků jsou roze-
sety po celém úbočí od silnice. A právě o nich se kdysi 
vyjádřil Jan Werich takto: „Tak to jsou ty Baťovy domky, 

které stavěl pro rodinné příslušníky svých zaměstnanců. Vždyť měly 
životnost maximálně čtvrt století. Voni stojej! Jako by byly postave-
ny včera! Kolik je v nich zeleně, zahrádky vedle domků. To musí být 
radost v takových domcích bydlet“.
Beseda s kronikářkou města Annou Slunečkovou  nás zavede až do 
počátku budování Sezimova Ústí. Společně shlédneme krátký film a 
popovídáme si o tom, jak vlastně kronika vzniká, jak se zapisuje a 
vede.

SPEKTRUMVARIETÉ
Letošní rok je tomu právě 25 let, kdy bylo zprovozněno kino Spekt-
rum. K tomuto výročí vznikla myšlenka uspořádat zábavný program, 
který jsme nazvali SPEKTRUMVARIETÉ.
Nezapomenutelná show, program plný humoru, rozmarné scény, 
taneční kreace a na dochucení písně někdy až v netradičním podání.
Pořad s podtitulem  Nepotřebujeme tu žádné celebrity, jelikož naši 
lidé jsou sami celebritní vznikl  ve spolupráci měst Sezimovo Ústí a 
Planá nad Lužnicí. Je postaven na umění místních souborů  a   výsled-
kem je příjemná zábava pro celou rodinu.

POHÁDKY
Žijeme v době, která kouzlům přeje. Harry Potter, mobily, televize a 
jiné moderní zázraky, to vše dnes přijímáme jako samozřejmost. Ale 
touha po kouzelných proměnách tu byla odjakživa.

Pohádky vznikaly z přirozené potřeby předávat lidem to nejdůležitější, 
schopnost rozpoznávat, co je v životě zlé a co dobré. Ve středu 3.11 
od 16.30 hodin máte možnost shlédnout tři krátké příběhy o 
čertech v podání divadélka MÚZIKA. Ve středu 10.11. od 16.30 
hodin pak uvidíte veselou komediální pohádku se zpěvy v podání 
souboru Rubikon Tábor ČERTOVY ZLATÉ VLASY a ve čtvrtek 
25.11. od 16.30 hodin se vám divadélko MÚZIKA představí s pre-
miérou pohádky KINKAŠ A KRÁL. A samozřejmě nebude chy-
bět loutková pohádka v podání DIVADÝLKA NA SCHODECH. Ve 
středu 17. a 24. 11. od 16.30 hodin na vás čeká pohádka O DVOU 
HÁDAVÝCH PRINCEZNÁCH.

Čas utekl jako voda a po celoročním shonu přichází opět období 
adventu a Vánoce.
Na 27. listopadu od 16.30 hodin bychom vás chtěli pozvat do parku 
před hotelem MAS, kde proběhne akce SLAVNOSTNÍ NASVÍ-
CENÍ MĚSTA. O příjemnou předvánoční atmosféru se postarají 
děti a učitelé 1. ZŠ v Sezimově Ústí a soubor trubačů pod vedením 
Šárky Kvičinské.

Karel Vrkoč

POZVÁNKA DO DIVADLA
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Úterý 2. listopadu od 17 h - Animovaný
Sammyho dobrodružství (Sammy’s Adventures: The 
Secret Passage)
Bel., přístupné, dabing, 88 minut
Příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až do dospělosti. Za 
svůj život želvy přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělosti 
vrátily na pláž, kde se narodily. Ústředním motivem je přátelství, 
odvaha a láska a film zábavnou formou předává dětem poselství o 
potřebě ochraňovat naší planetu.  
Režie: Ben Stassen  V čes. znění: K. Hádek, V. Brabec, O. Jirák 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: SPI

Úterý 2. listopadu od 19.30 h - Thriller
Sama v Africe (White Material)
Fr., od 15 let, titulky, 102 minut
Marie se snaží udržet kdysi prosperující africkou kávovou plan-
táž. Černý kontinent je ale zmítán občanskou válkou a ohrožován 
zástupy dětských vojáků se samopaly. Marie a její blízcí odmítnou 
na rozdíl od většiny franc. usedlíků evakuaci. Pro místní se stanou 
„bílým masem“ a lokální rádiová stanice hlásí, že dny takových 
rodin jsou sečteny... 
Režie: Claire Denisová , Hrají: I. Huppertová  I. De Bankolé 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Artcam

Středa 3. listopadu od 18 h - Akční fantasy
Čarodějův učeň (The Sorcerer´s Apprentice)
USA, přístupné, titulky, 110 minut
Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném 
Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem 
Maximem Horvathem. Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhle-
dá pomoc Davea Stutlera, zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě 
ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám 
svého učně. 
Režie: Jon Turteltaub, Hrají: N. Cage, M. Bellucci 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Falcon
 
Středa 9. listopadu od 19.30 h - Romantický
Let´s Dance (Step Up)
USA, přístupné, titulky, 107 minut
Luke je osiřelý streetový tanečník, který se zoufale snaží vyhnout 
vystěhování ze starého skladiště, které je rájem pro mladé tanečníky 
z celého světa. Tato „rodina“ má taneční skupinu House of Pirates. 
Aby skupina přežila, musí porazit své dlouholeté rivaly v blížící 
se soutěži, kde nejlepší týmy z celého světa soupeří o obrovskou 
finanční odměnu. 
Režie: Jon Chu, Hrají: H. Shum Jr., A. G. Sevani 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: SPI

Středa 10. listopadu od 19.30 h - Komedie
Machři (Grown Ups)
USA, od 12 let, titulky, 102 minut
Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech 
sejdou, aby vzdali poctu svému zesnulému basketbalovému trenérovi 
z dětství. Spolu se svými ženami a dětmi stráví víkend 4. července v 
domě u jezera, kde před léty slavili své vítězství. Navazují tam, kde 
přestali a zjišťují, proč zestárnout neznamená nutně dospět. 
Režie: Dennis Dugan, Hrají:A. Sandler, S. Hayek 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Falcon

Úterý 16. listopadu od 18 h - Rodinný
Karate Kid (The Karate Kid)
USA/Čín., přístupné, dabing, 140 minut
Dvanáctiletý Dre má poté, co ho kariéra jeho matky zavede do Číny, 
s navazováním přátelství velké problémy. Nakonec najde cestu ke 
své spolužačce, ale jejich přátelství naráží na kulturní odlišnosti. A 
navíc si znepřátelí třídního rváče Čchenga. Údržbář Han ale začne 
Dreho trénovat na blížící se kung fu turnaj, kde by se mohl Čchengo-
vi postavit...  
Režie: Harald Zwart, Hrají: J. Chan, T. P. Henson
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Falcon

Středa 17. listopadu od 19.30 h - Romantická komedie
Dál než se zdálo (Going the Distance)
USA, od 12 let, titulky, 103 minut
Erinin ironický humor naprosto okouzlil Garretta. Jiskra přeskočila, 
byla z toho letní láska a nikdo nečekal, že potrvá  i když se Erin vrátí 
do San Francisca a Garrett zůstane kvůli práci v New Yorku. Jenže 
když se šest týdnů radovánek nenápadně změní v něco hlubšího, ani 
jeden z nich si není jistý, že to chce ukončit...
Režie: Nanette Burstein   Hrají: D. Barrymore, J. Long 
Vstupné: 75 Kč                                                                                                                                      
Uvádí: Warner Bros

Úterý 23. listopadu od 19.30 h - Thriller
Kajínek
ČR, od 15 let, 118 minut
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je 
považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky 
svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a 
také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je 
dodnes zahaleno tajemstvím. 
Režie: Petr Jákl, Hrají:  T. Vilhelmová, K. Lavroněnko, M. Dlouhý 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Hollywood CE

Středa 24. listopadu od 19.30 h - Dobrodružný
Tajemství mumie (Les aventures extraordinaires d´Adéle-Sec) 
Fr., od 12 let, titulky, 107 minut
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka  je ochotna učinit vše, 
aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, 
šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž 
ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo při-
spěchá městu světel a jeho obyvatelům na pomoc.  
Režie: Luc Besson, Hrají: M. Amalric, L. Bourgoin 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí: Hollywood CE

Úterý 30. listopadu od 19.30 h - Drama
Wall Street: Peníze nikdy nespí (Wall Street: Money 
Never Sleeps)
USA, od 12 let, titulky, 127 minut
Bývalý finanční žralok, kterého podvody a praní špinavých peněz 
dostaly na 23 let za mříže, je propuštěn. Skrz prsty se na něj dívají 
kolegové i dcera. Mostem k ní je její snoubenec, se kterým proto 
uzavírá zvláštní dohodu a díky svým dávným kontaktům mu pomáhá 
zjistit, kdo zničil firmu, ve které snoubenec vydělával pohádkové 
peníze... 
Režie: Oliver Stone, Hrají: M. Douglas, S. LaBeouf 
Vstupné: 75 Kč, Uvádí Bontonfilm

PROGRAM KINO SPEKTRUM - LISTOPAD
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www.bauhaus.cz

Platí od 17. 09. do 31. 12. 2010

KATALOG KAMNA 2010

Krbová kamna | Kachlová kamna | Krbová kamna s teplovodním výměníkem | Sporáky s plotnou 

Krbové vložky | Peletová kamna | Krby a el. krby | Krbové nářadí | Topidla | Topivo

www.bauhaus.cz • www.svetkoupelen.info • www.toolson.cz

LITINA

vhodné také pro 
dodatečnou montáž 
do stávajících 
otevřených krbů

Krbová kamna Meland
 výkon až 9 kW
 výhřevnost až 190 m3

 rozměry (v x š x h): 1015 x 550 x 410 mm
 horní kouřovod  150 mm
 terciální spalování
 spotřeba paliva pouze 2,2 kg/ hod.
 velké topeniště pro polena délky 35 cm
 externí přívod vzduchu = nespotřebovává 
kyslík z místnosti

 snadná výměna bočnic z keramické dlažby 
pro soulad s každým interiérem

 hmotnost 119 kg
 5 let záruka
 nebo na splátky:

 teď 899,- 
+ následně 10x 899,-*

Litinová krbová vložka F101
 výkon až 12 kW
 výhřevnost až 250 m3

 plastický reliéf čelní desky
 rozměry (v x š x h): 520 x 695 x 364 mm
 horní kouřovod  180 mm
 hmotnost 107 kg
 nebo na splátky:

 teď 795,- 
+ následně 10x 795,-*

Krbová kamna Prity K1
 výkon až 9 kW
 výhřevnost až 135 m3

 rozměry (v x š x h): 760 x 450 x 400 mm
 horní kouřovod  120 mm
 hmotnost 67 kg
 nebo na splátky:

 teď 499,- 
+ následně 10x 499,-*

(platnost kupónu do 31. 10. 2010;
1 bal. / 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

nost kupónu do 31. 10. 2010;

KUPÓN N
A BALE

NÍ E
KOBRIKET

 (1
0 kg

) Z
DARMA!

a další desítky krbových kamen a příslušenství, 
včetně odborných rad a tipů pro obsluhu a insta-
laci najdete v našem novém katalogu* ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2010 
(včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství 

jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

*Poskytovatelem fi nančních služeb je společnost ESSOX s.r.o., 
RPSN od 23,09 %, splatnost měsíční splátky vždy k 15. dni, počínaje měsícem následujícícm po uzavření úvěrové smlouvy.

VÍCE NEŽ 20 MODELŮ 

SAD KRBOVÉHO NÁŘADÍ 

SKLADEM* katalog si můžete zdarma vyzved-
nout v každém specializovaném centru 
pro dílnu, dům a zahradu nebo ho 
najdete také na: www.bauhaus.cz

4.990,- ! 7.950,- ! 8.990,- !

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2
info.807@bauhaus.cz • Otevírací doba: Po - Pá 700 - 2100 hod., So - Ne 800 - 2100 hod.

Č E S K É  B U D Ě J O V I C E

Zpravodaj Sezimovo Usti.indd   1 20.9.10   8:35

 Pan Chalupa napsal sérii 
vzpomínek na své dětství v pová-
lečných Karlových Varech. Knihu 
měl léta v šuplíku. Pak začal cho-
dit na internetové stránky pro seni-
ory a ve spolupráci s nimi kniha 
humorných příběhů vyšla 6. října 
2010 tiskem.  Příběh knížky pana 
Chalupy demonstruje význam a 
možnosti internetu v komunitě 
seniorů.
 „Je to první kniha, kterou 
vydáváme našemu čtenáři. Na 
www.sedesatka.cz se potkáva-
jí lidé, kteří si píší, setkávají se, 
podnikají společné výlety. Tak 
proč nevydat knihu, kterou jeden 
ze čtenářů webu napsal, když 
je opravdu dobrá? Pan Chalupa 
vzpomíná na příhody party kluků 
z karlovarských Tuhnic, na jejich 
klukovské války a další drobné 
příběhy. Při četbě jeho knížky si 
připadáte někde mezi Knoflíko-
vou válkou a Bylo nás pět. Kluci 
z ulice jsou živí, mají duši – jako 

se stává knížkám, do kterých autor 
vtělil vlastní vzpomínky“ vysvět-
luje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
www.sedesatka.cz .
 Komunitní web pro seni-
ory www.sedesatka.cz vznikl 
v září 2009 a vytvořila se kolem 
něj aktivní skupina několika set 
registrovaných čtenářů.  Dnes je 
nejnavštěvovanějším webem pro 
seniory v České republice. Web 
provozuje pardubické občanské 
sdružení CENTRED o.s.
 „Války jsme my kluci vedli 
téměř stále. Od skončení té oprav-
dové uběhlo asi příliš málo let. 
Její stopy byly zde v Tuhnicích 
na každém kroku. Tuhnice byly 
19. února 1945, stejně jako čtvrť 
Rybáře, silně zasaženy náletem 
amerických B 52. Cílem náletu 
mělo být pravděpodobně tuhnické 
nádraží, které však bylo poško-
zeno jen minimálně. Zato na 
obě zmíněné čtvrti bylo svrženo 
velké množství trhavých bomb 

a více než tisíc zápalných pum. 
A tak ještě mnoho let po pěta-
čtyřicátém byly okolo nás trosky 
zbořených domů, části válečné 
techniky, zbytky válečné výstroje 
všech možných armád a zbraně a 
střelivo. To poslední doslova na 
každém kroku. Na každém našem 
klukovském kroku. Právě tyto 
klukovské kroky, příhody a udá-
losti, to co nás ovlivňovalo a co 
jsme prožili, chci vyprávět“ píše 
v úvodu své knihy Petr Chalupa.
 Knihu Kluci z ulice si mohou 
zájemci objednat přímo na www.
sedesatka.cz.
Ukázka z knihy:
 „Dodnes nevím, kde se jich 
tolik tenkrát nabralo. Mám pode-
zření, že Hlaváčková přemluvila 
všechny své stejně staré obdivo-
vatele a přitáhla sebou i kluky ze 
Dvorů a Doubí. „Pánové, tohle 
bude na dlouho“, prohlásil Ota 
Tomanů a učísl si hřebínkem čer-
nou pěšinku, když spatřil ten mrak 

nepřátel. Vzápětí se jednomu 
z vrhačů podařilo odhodit zapá-
lené kopí, na jehož konci bylo 
poselství o vyhlášení války. Kopí 
se zabodlo do země v neveliké 
vzdálenosti od Hlaváčkové. Hoří-
cí vazelína se rozprskla do okolí. 
Hlaváčková sundala psanou zprá-
vu, popošla k ostatním a chvíli se 
s nimi radila. Rozhostilo se silné 
ticho. Pak se Hlaváčková vrátila, 
vytrhla kopí ze země, šlápnutím 
jej přelomila a zakřičela „zítra ve 
tři na rašelině, rozbijem vám všem 
držky“. 

Kontakty:
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, 
šéfredaktor www.sedesatka.cz
774 765 880
info@centred.cz 

Petr Chalupa, 
autor knihy Kluci z ulice,
akryl42@seznam.cz, 
607 859 886

Komunitní web pro seniory vydal svému čtenáři knihu vzpomínek
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STŘEDA 3.11. od 16.30 hod., sál SPEKTRUM 
ČERTOVSKÉ POHÁDKY 
Pásmo pohádek v podání divadélka MÚZIKA. 
Vstupné: 20,- Kč 

STŘEDA 3.11. od 17.00 hod., knihovna Sezimovo Ústí II 
MĚSTO V MÉ PAMĚTI 
Beseda s kronikářkou města Annou Slunečkovou.

ČTVRTEK 4.11. od 19.00 hod., sál SPEKTRUM 
TRAVESTI SHOW ,,KRÁLOVNY NOCI“ 

STŘEDA 10.11. od 16.30 hod., sál SPEKTRUM 
ČERTOVY ZLATÉ VLASY 
Veselá komediální pohádka se zpěvy v podání souboru RUBIKON 
Tábor. Vstupné: 30,-Kč 

ČTVRTEK 11.11. od 19.00 hod., malý sál SPEKTRUM 
,,ČERNÁ A BÍLÁ“ 
Autorské čtení poezie Karla Vodičky s hudebním doprovodem. 

PÁTEK 12.11 od 19.00 hod., vestibul SPEKTRUM 
SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ - SENIOR CLUB 
K tanci a poslechu hraje Mladá dudácká muzika Strakonice.   
Vstupné: 80,-Kč 

14.11.2010 od 14.30 hod. Sál Spektrum S. Ústí II
MICHALOVI MAZLÍČCI (Michal Nesvadba)
pronájem
Předprodej v cukrárně U Josefa (Hotel MAS) S. Ústí II.
Cena 145,- a 135,- Kč.

PONDĚLÍ 15.11. od 19.00 hod., sál SPEKTRUM 
CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE 
Divadlo Na zábradlí Praha 
Pavel Liška, Igor Chmela, Gabriela Pyšná, Leoš Noha, Kristýna 
Maděrovičová, L. Hampl. 
Vstupné: 270,- Kč 

ČTVRTEK 18.11. od 19.00 hod., sál SPEKTRUM 
SPEKTRUMVARIETÉ  
Zábavný pořad ve spolupráci měst Sezimovo Ústí a s Planá nad Luž-
nicí. Vstupné: 50,- Kč 

ČTVRTEK 25.11. od 16.30 hod., sál SPEKTRUM 
KINKAŠ A KRÁL 
Premiéra pohádky divadélka MÚZIKA. 
Vstupné: 20,- Kč 

STŘEDA 17. a 24.11. od 16.30 hod., 
DIVADÝLKO NA SCHODECH - SPEKTRUM 
O DVOU HÁDAVÝCH PRINCEZNÁCH 
Loutková pohádka Divadélka na schodech, Sezimovo Ústí. 
Vstupné: 20,- Kč
 
SOBOTA 27.11. od 16.30 hod., park před hotelem MAS
SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ MĚSTA 
Doprovodný program: Žáci a učitelé 1. ZŠ Sez. Ústí a soubor Trubačů 
Šárky Kvičínské.

VÝSTAVY:

PŘÍRODA KANADY
Výstava fotografií Ing. Luboše Pasáka z cest po Kanadě. Výstava 
potrvá do konce měsíce listopadu.
Výstava otevřena každé úterý 9-11 hod. a 14-17 hodin, ve středu od 
18.30 do 19.30 hod.
Dále je přístupna během divadelních a filmových představeních ve 
Spektru. Prohlídku pro školy možno rezervovat i v jiné časy na tel. 
381276707-8 resp. 607935164.

Šumava na pohlednicích Jaroslava Benedika
Knihovna v S. Ústí I -  do 30.11.2010

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

Kuželna LUNA - otevřena nově pro veřejnost po rekonstrukci.
Čtvrtek až neděle, nutno rezervovat předem na tel. 732 227841  
p. Daniel. Vstup na dráhy ve vyhovující obuvi, pro 4 a více osob.

Předprodej a rezervace vstupenek na divadla  v kanceláři MěXus – 
budova Spektrum 1. patro, vchod od parkoviště od 1. září 2010.
PO a ST:  9-11 , 13-16 hod. tel.: 381/276707  
mail:  MeXus@sezimovo-usti.cz

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

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - LISTOPAD

Zpěv srdce - komponovaný pořad o životě a díle Jana Jakuba Ryby se konal 
v sobotu 9. října v kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí. Společná akce 
městského střediska kultury a sportu, města Sezimova Ústí a římskokatolické 
farnosti Sezimovo Ústí proběhla za účasti stovky posluchačů. Velké poděko-
vání za profesionální výkon patří pěveckému sboru Nokturno pod vedením 
Jarmily Hlubinkové, varhaníkovi Strahovského kláštera Vladimíru Roubalovi 
(na fotografii vlevo) a přednášejícímu Vladimíru Matějčkovi (vpravo).
Text a foto Vladimír Doležal, Měxus


