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Zrušení úředních hodin
Z  technických důvodů bu-
dou zrušeny úřední hodiny 
v níže uvedených dnech:

Středa 30. prosince
od 16.00 do 17.00 hodin

ZRUŠENY ÚŘEDNÍ 
HODINY

Čtvrtek 31. prosince
ZRUŠENY ÚŘEDNÍ 

HODINY

Pondělí 4. ledna
od 8.00 do 10.00 hodin

ZRUŠENY ÚŘEDNÍ 
HODINY

Ludmila Svatková
místostarostka města

Vážení spoluobčané,
blíží se konec adventu, 

doby čekání na krásnou chvíli, kdy 
se sejdeme u ozdobeného stromeč-
ku a  budeme se těšit společně se 
svými blízkými z vánoční pohody, 
klidu a děti samozřejmě z dárků. 

V době, kdy píši tyto řádky, po-
časí vůbec nepřispívá k  vytvoření 
správné předvánoční atmosféry. 

O  to více oceníme slavnostně 
vyzdobené město, velké svítící vá-
noční stromy i malé stromky před 
rodinnými domy, do  tmy svítící 
světelné ozdoby na  lampách po-

uličního osvětlení i  světýlka v ok-
nech domů.  Sváteční atmosféru 
nám navozuje také řada kulturních 
akcí, které již v našem městě pro-
běhly, nebo se teprve chystají. 

Dovolte mi poděkovat všem, 
kteří se na úklidu města, jeho slav-
nostní výzdobě a  bohatém pro-
sincovém kulturnímu programu 
podíleli. Řadu těchto lidí znám 
osobně. Vím, že tuto práci dělali se 
stejným nasazením, s jakým každý 
z  nás připravuje svou domácnost 
na nejkrásnější svátky v roce. Jedná 
se o pracovnice a pracovníky Sprá-
vy města Sezimovo Ústí, Městské-
ho střediska kultury a sportu, děti 
a jejich učitelky a učitele ze základ-
ních a  mateřských škol, základní 

umělecké školy, zahrádkářky ze 
Sezimova Ústí, pana Václava Vlčka 
a řadu dalších.

Děkuji všem, kteří vyzdobením 
svých domů a  jejich okolí přispěli 
k  slavnostní atmosféře ve  městě. 
Zvláštní poděkování patří ob-
čanům, kteří darovali stromy ze 
svých soukromých zahrad k  výz-
době města v obou jeho částech.  

Vážení spoluobčané, přeji vám 
krásné vánoční svátky plné po-
hody, radosti, štědrosti a  úspěšný 
nový rok 2016. Ať vás celý rok pro-
vází pevné zdraví a podaří se vám 
najít dostatek času pro své blízké 
a  důležité věci ve  vašem životě – 
lásku, přátelství, přemýšlení, odpo-
činek…                                              

Důležitá telefonní čísla
Dodávka elektrické 

energie E-ON a.s.
Telefon: 800 225 577

Dodávka studené vody 
ČEVAK a.s.

Telefon: 800 900 991

Poruchy veřejného 
osvětlení

Telefon: 800 101 109

Vánoční čas

Zuzana Sýkorová
technik technických služeb

Správa města oznamuje ob-
čanům, že v  závěru letoš-

ního roku a  na  začátku roku 
nového dojde k drobným změ-
nám v otevírací době Sběrných 
dvorů. V sobotu 26. prosince 
2015 v ul. Zahradní a 2. led-
na  2016 na  Husově náměstí 
budou Sběrné dvory uzavře-
ny. Ostatní dny je provozní 
doba beze změn.                                  

Změna otevírací 
doby Sběrných 
dvorů

Přání do nového roku
Martin Doležal
starosta města

Vážení spoluobčané,
adventní čas vrcholí 

a  za  dveřmi jsou Vánoce, pro 
většinu z nás nejkrásnější svát-
ky v  roce. Na  své si přicházejí 
zejména děti, ale i  pro všechny 
ostatní by to mělo být období 

klidu, radosti, setkání, vzájem-
ného obdarovávání. Většinou 
nikdy nezapomínáme na  naše 
nejbližší či přátele, ale asi by-
chom neměli v tomto období za-
pomínat ani na ty, kteří to štěstí 
trávit svátky v  kruhu rodiny či 
přátel nemají.

Vánoce také předznamenáva-
jí konec starého roku a počátek 
roku nového. Je to příležitost 

k zastavení, zamyšlení a ohléd-
nutí za končícím rokem i k plá-
nům a nadějím do roku dalšího.  

Dovolte mi, abych Vám jmé-
nem svým a  jménem vedení 
města a městského úřadu popřál 
příjemné a klidné prožití svátků 
vánočních a do roku 2016 hod-
ně zdraví, štěstí, rodinné poho-
dy a  úspěchů v  osobním i  pra-
covním životě.                          
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Volné byty k pronájmu

Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí připravuje výbě-
rové řízení na pronájem bytů 
v měsíci lednu 2016:

1) Dukelská č. p.  611 byt 
č. 12/611 v  4 NP o  velikosti 
3+1

• Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 5.135,- Kč

• Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán dvanáctináso-
bek nabízeného měsíčního 
nájemného)

2) Průmyslová č. p. 1111 byt č. 
54/1111 v  7 NP o  velikosti 
3+1

• Měsíční základní nájemné je 
stanoveno na  částku ve  výši 
3.654,- Kč

 Délka platebního období činí 
minimálně 18 měsíců

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán minimálně 
osmnáctinásobek stanovené-
ho měsíčního nájemného)
Bližší informace nalezne-

te na  www.sezimovo-usti.eu 
a  na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případ-
ně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Bednář 381  200  436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857)               

Ondřej Kalivoda
tajemník likvidační komise

Město Sezimovo Ústí na svých 
webových stránkách nově 

zveřejňuje seznam majetku města 
a jím zřizovaných organizací, který 
na základě rozhodnutí Rady města 
nabízí k  prodeji ostatním subjek-
tům.

Jedná se o nepotřebný, poškoze-
ný nebo jiný movitý majetek navr-
žený příslušnou organizací k likvi-
daci a schválený likvidační komisí 
a  Radou města k  likvidaci právě 
formou prodeje.  

Zmiňované nabídky mohou zá-
jemci nalézt na  webu města Sezi-
movo Ústí www.sezimovo-usti.cz
v  hlavní sekci MĚSTO a  odka-
zu „Prodej majetku“ nebo přímo 
na URL adrese: 
www.sezimovo-usti.cz/bazar.

Každá nabídka je zde zveřej-
něna minimálně po dobu 30 dnů 
spolu s  minimální cenou za  da-

nou věc nebo skupiny věcí.  Ze 
zájemců o koupi majetku se stává 
vítězem ten, kdo nabídne nejvyš-
ší kupní cenu. Při shodě kupních 
cen pak ten, kdo o koupi zažádá 
jako první.

V případě zájmu o nabízený ma-
jetek je nutno předat žádost tajem-
níkovi likvidační komise písem-
ně, a  to buď osobně, poštou nebo 
prostřednictvím e-mailu a  poslat 
na adresu uvedenou na webových 
stránkách. V  žádosti volnou for-
mou žadatel uvede svoje kontaktní 
údaje, specifi kuje majetek, o který 
má zájem, a uvede  nabízenou kup-
ní cenu.                                              

Nabídky odprodeje likvidovaného 
majetku města Sezimovo Ústí

Zuzana Sýkorová
technik technických služeb

Zaměstnanci Správy města pro-
vedli během listopadu vánoční 

výzdobu města, včetně usazení 
dvou vánočních stromů.

Na  rozdíl od  některých měst 
nám hlavní vánoční strom roste 
několik let na náměstí T. Bati a dru-
hý vánoční strom před budovou 
Správy města v  Průmyslové ulici. 
Vánoční stromy na Husově náměs-
tí a na náměstí L. Svobody musíme 
každoročně sehnat a umístit na již 
tradiční místa veřejného prostran-
ství. Musíme poděkovat dvěma 
občanům Sezimova Ústí, kteří nám 
ty letošní věnovali. 

Příprava na  vánoční nasvícení 
města probíhá již od září, protože 
je nutné provést kontrolu a opravu 
světelných řetězů, žárovek a  vá-
nočních prvků a  dokoupit novou 

vánoční dekoraci. Věříme, že roz-
svícením světelné výzdoby našeho 
města se rozsvítili i oči nejen vašich 
dětí v  očekávání nejkrásnějších 
svátků v roce.                                    

Příprava vánočních stromů

Zuzana Sýkorová
technik technických služeb

Každoročně řešíme, kam odložit vánoční stromek poté, co doslouží. 
Správa města žádá občany, aby tyto stromky odkládali na stanoviště 

komunálního odpadu, odkud je zaměstnanci organizace odvezou. Tímto 
pomůžete s udržováním čistoty města. Děkujeme.                                                   

Kupsa Jaroslav, ředitel SM

Správa města Sezimovo Ústí 
nabízí všem občanům mož-

nost svépomocného obstarání 
palivového dřeva za zvýhodně-
nou cenu 150,00 Kč/1 m3. 

Jedná se palivové dřevo z vět-
ví a  části kmenů poražených 
topolů a  svépomocná výroba 
bude probíhat na  odstavné 
ploše pro areál Pohoda u Koz-
ského potoka. Veškeré bližší 
informace mohou zájemci zís-
kat u p. Homolky – vedoucího 
technických služeb – tel. číslo 
725 769 850, který je zodpověd-
ný za tuto akci.                            

Kam s použitými stromky?

Nabídka svépomocné 
výroby palivového 
dřeva

Jiří Prokop
referent dopravy

Zimní údržbu chodníků a ko-
munikací v  Sezimově Ústí 

provádí Správa města v souladu 
s  nařízením Rady města Sezi-
movo Ústí č. 3/2009 - o zajištění 
schůdnosti místních komunika-
cí. Na  základě tohoto nařízení 
je zpracován Plán zimní údržby 
2015/2016, kterým jsou stano-
veny kategorie, priority a postu-
py, v  jakém pořadí se zajišťuje 
sjízdnost a  schůdnost místních 
komunikací a chodníků.

Každý chodník a komunikace 
má podle pasportu místních ko-
munikací určeno, do které spa-
dá kategorie a  jak bude v  zim-
ním období udržována jeho 
sjízdnost, či zda se v  zimním 
období neudržuje. 

V některých lokalitách je tak 
udržován například jen chod-
ník po  jedné straně, u  něko-
lika vymezených komunikací 
a  chodníků se zimní údržba 
neprovádí. 

Plán zimní údržby je k  dis-
pozici na Správě města, na od-
dělení dopravy MěÚ, na webo-
vých stránkách a  na  úřední 
a informačních deskách města 
Sezimovo Ústí. 
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Telefony
ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarostka
Ludmila Svatková
381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ
Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134
Vedoucí odboru správního 
a právního
Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Helena Řežábková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129 
(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
František Bednář
381 200 436, 725 769 860
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny
Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Hana Nováková
předsedkyně Sboru 
pro občanské záležitosti

Blíží se konec roku a my se ohlí-
žíme za  tím, co se za  ten rok 

událo, co jsme udělali. Také náš 
sbor bilancuje, jak se mu v tomto 
roce dařilo.

Velice milou činností je ob-
řad vítání občánků. V  letošním 
roce jsme za  účasti pana staros-
ty Mgr.  Ing.  Martina Doležala 
přivítali celkem 56 dětí. Rodiče 
dětí jako dárek obdrželi poukaz 
na 2 000 Kč, pamětní knížku a fo-
tografi i jako upomínku na  tento 
slavnostní den.

Další činností je péče o  naše 
starší spoluobčany. Navštěvujeme 
seniory, kteří slaví 75., 80., 85., 
a  90. narozeniny. Po  devadesáti-
nách přicházíme každý rok.

Členky sboru letos navštívily 
217 seniorů jubilantů, kterým pře-
daly přání od pana starosty a dá-
rek věnovaný městem Sezimovo 
Ústí. Rády si se všemi popovídá-
me, vyslechneme vyprávění, jak 
prožívali život, odkud přišli do na-
šeho města, jak si našli životního 
partnera, kde pracovali, jakou 
mají radost z dětí, vnoučat a prav-
noučat. Velice obdivuji, že mnoh-
dy i v pokročilém věku se tito lidé 
stále zajímají o  dění kolem sebe, 
udržují kontakty se svými vrstev-
níky. I když mají již své zdravotní 
problémy, jejich mysl je stále svěží 
a  posezení s  nimi je vždy velice 
milé a zajímavé.

Naše jubilanty jsme pozvali 
na  dvě společná posezení ve  ves-
tibulu kina Spektrum. Děti ze 
Základní školy Školní náměstí 
a  9. května a  Mateřské školy Li-
pová tato posezení zpestřily verši, 
písničkami a  tanečky. Dětská vy-
stoupení dokáží na tvářích seniorů 
vyloudit radostný úsměv i slzu do-
jetí. Na  těchto setkáních je příto-
men i pan starosta, který přítomné 

seznámí s novinkami ve městě i zá-
měry vedení města do budoucna. 
Po té trpělivě odpovídá na všechny 
jejich dotazy.

Konec roku, to jsou také vánoč-
ní svátky, oslava příchodu roku no-
vého. Přeji za všechny členky sboru 
pro občanské záležitosti všem, aby 
tyto sváteční dny strávili v  kruhu 
svých blízkých v  atmosféře klidu, 
radosti a pohody.                               

Činnost Sboru pro občanské záležitosti

Martin Doležal, starosta
Jiří Prokop, referent dopravy

V letošním roce byla započa-
ta druhá etapa rekonstrukce 

Táborské ulice včetně kanalizace 
a vodovodu. Etapa byla rozdělena 
na tři fáze, a to s ohledem na dél-
ku, napojení jednotlivých úseků 
a  možnosti přístupu vlastníků 
k nemovitostem.

Začátkem prosince byly zdár-
ně dokončeny první dvě fáze 
od ul. Lužnická až po křižovatku 
s  ul. Prokopa Holého. Tato část 

komunikace je ale až do  úplné-
ho dokončení celé akce stavbou 
s  tím, že je zde povoleno před-
běžné užívání s  omezením pro-
vozu.

Třetí fáze od ul. Prokopa Ho-
lého až po křižovatku s ul. Káni-
šova je nadále uzavřena v  obou 
směrech. Po  dokončení prací 
na  kanalizaci a  veřejném osvět-
lení bude stavba z  technologic-
kých důvodů přerušena. Práce 
na vodovodu a komunikaci pak 
budou obnoveny v  jarních mě-
sících, ve  vazbě na  klimatické 
podmínky. Během zimního ob-

dobí bude povrch komunikace 
provizorně upraven, aby byla 
zajištěna sjízdnost pro místní 
obyvatele a  dopravní obsluhu. 
Celé dílo bude dle schváleného 
harmonogramu prací dokonče-
no v dubnu 2016. 

Je pochopitelné, že pro život 
v ulici Táborská a jí přilehlých ulic 
je stavba každodenní velkou zátě-
ží. Dovolujeme si proto poděkovat 
všem občanům našeho města žijí-
cím či podnikajícím v této lokalitě 
za shovívavost a trpělivost, s jakou 
přistupují k  omezením souvisejí-
cím s akcí.                                          

Rekonstrukce Táborské ulice  
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Společenská kronika

od 1. 11. do 16. 11.

Inzerce

KOUPĚT

Anna Slunečková, kronikářka

A  tak mně fascinovalo, že 
na  Monínci, který má v  me-

zidobí mezi letním a zimním pro-
vozem pauzu a  kde nás očekávali 
manželé Krejčovi, lanovka zasta-
vovala tak, aby i  senioři, kterým 
je 87 let, pohodlně nastupovali 
a  vystupovali a  mohli se tak „po-
kochat“ výhledem na Český Merán 
i  s  výkladem pana Krejči. Za  tím, 
že to tak skvěle „klapalo“, je právě 
paní Hana Kazatelová. Pravda, tro-
chu jí pomáhal Svatý Petr, proto-
že počasí na  tento čas bylo přímo 
ukázkové. A  protože delší čas se 
snažím představit kronice a potaž-
mo i čtenářům Novinek některého 
zajímavého občana našeho města, 
napadlo mě, že pro tentokrát to 
bude paní Hana Kazatelová, rozená 
Kancnýřová. Paní Hana se narodila 
na jaře roku 1950 a celé své dětství 
má spojené se Sezimovým Ústím. 
Rodiče nebyli Moravané, jak v  té 
době bylo zvykem v nově budova-
né  části města. Byli to Středočeši, 
ale otcovo zaměstnání je dovedlo 
až do  Baťova Zlína a  odtud to už 
do  Sezimova Ústí byl jen krůček. 
Nejprve bydleli v podnájmu v Pla-
né nad Lužnicí a  od  roku 1947 
v  domku na  Gottwaldově, nynější 
Okružní ulici. Na „betonce“, jak se 
této ulici říkalo a říká stále, prožila 
Hana a vůbec všechny děti z oko-
lí své dětství. Auta tolik nejezdila, 
takže nic nebránilo hrám dětí, které 
tehdy žily kolektivní život. Kozský 
potok pod zahradníkem Svatoněm 

byl eldorádem pro děti. Zde se 
koupaly, bruslily, kopce v okolí byly 
ideální pro sáňkování, u  trati bylo 
hřiště a třešňový sad, který tak lákal 
k  utržení sladké třešně, a  protože 
byl hlídaný, tak snad o to víc. Kdo 
uměl, vylezl do koruny a podělil se 
s  těmi, kteří to neuměli nebo byli 
příliš malí. Pozemky okolo dom-
ků byly bez plotů, voda v domcích 
byla pouze užitková, pro pitnou se 
chodilo ke studním, a ty se tak staly 
místem setkání malých i  velkých. 
Po  vychození základní školy šla 
Hana studovat do  Tábora střední 
ekonomickou školu. Měla štěstí, že 
její ročník mohl v  roce 1969 kro-
mě ostatních předmětů maturovat 
i  z  anglického jazyka. Jazyky byly 
vůbec její doménou. Po  maturitě 
šla pracovat na  PZO Praha jako 
cizojazyčná korespondentka.  Zde 
si přidala i jazyk německý a začala 
pracovat v  hotelu Evropa v  Pra-
ze jako recepční. Práce se jí líbila, 

ale musela se vrátit domů a začala 
pracovat v podniku RaJ s tím, že až 
se dostaví hotel Palcát, bude zde re-
cepční. Tak si alespoň částečně při-
dala ještě italštinu a francouzštinu. 
Hanička říká, jazyky jsem uměla, 
ale žít někde jinde než v Čechách 
a  pokud možno v  Sezimově Ústí 
jsem si nedokázala představit. Tro-
chu tomu pomohla povinnost sta-
rat se o nemocnou maminku. Paní 
Hana se vdala a s manželem prožila 
krásných 17 let. A právě manžel ji 
k  turistice jak pěší, tak na  kolech 
dovedl. Těžko se vyrovnávala s tím, 
když ji v  jeho 59 letech opustil 
a  zemřel. Právě Český Merán byl 
místem, kam vyjížděli na  víken-
dy na chalupu. Člověk míní, život 
mění. Hanu opustil i její bratr a ona 
zůstala v  rodném domku sama, 
i když úplně tak pravda to není.  Má 
přátele, spoustu přátel a kamarádů, 
kteří ji podrželi v  jejím smutku. 
Prošla a  prochází mnoha spolky 
- Nokturno, zahrádkářky, cvičení 
v tělocvičně, pracuje jako jedna ze 
členek vedení K3, a  to nejdůleži-
tější - to je turistika. Bez kola také 
nedá ani ránu. A že to naše město 
má opravdu ráda, o tom svědčí i pí-
snička, kterou sama složila a která 
dokáže dojímat až k slzám. Napíši 
vám ji, moc se mi líbí:

Znám já jedno krásné město Se-
zimák se přezdívá a v tom krásném 
milém městě ráda lidi potkávám

na  zahrádkách, na  tržišti, 
na  túrách i  na  cvičišti já vás lidi 
ráda mám. Já Sezimák objímám.

K tomu není co dodat. Snad aby 
nás Hanička objímala ještě hodně 
dlouho, to si myslím, že ji všichni 
ze srdce přejeme.

PS:  Pokud si chcete Haninu 
písničku zkusit zazpívat, tak je to 
na nápěv z Našich furiantů - Znám 
já jeden krásný zámek... Tak si zpí-
vejte ať je nám všem dobře.                      

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

Rok 2015 byl v  Základní umě-
lecké škole Sezimovo Ústí 

rokem změn. Kromě toho, že 
ve funkci ředitele školy po třiadva-
ceti letech skončil Mgr. Josef Janda 
a odešel na zasloužený odpočinek, 
byl zdárně dokončen projekt za-
teplení budovy školy v  Nerudově 

ulici 648. Řada kolemjdoucích si 
možná až nyní všimla, že v tomto 
domě s krásnou novou fasádou již 
nesídlí školka, ale jak se lidově říká 
„hudebka“.

pokračování na str.: 5 

Martina Suková
zástupce velitele měst-
ské policie

Rodina je soukolí i  pokladnice. 
Klíčem ke štěstí je láska a spolu 

s radostí i mírem patří mezi nejdů-
ležitější ingredience báječných Vá-
noc. Ať vám žádné z nich nechybí.

Přejeme všem klidné prožití 
svátků vánočních v blízkosti vašich 
nejbližších.  Ať jste zdrávi, neboť nic 
není důležitější. Ať se máte o koho 
opřít a na koho se spolehnout a vždy 
sílu vstát a  dál se se životem prát. 
Splňte si svá přání a nezapomínej-
te být vděčni za  to, co máte, ať je 
to cokoliv. K vánočnímu času patří 
i letmý pohled za svá záda do minu-
losti, neboť kdo na ni nezapomíná, 
vytváří pak lepší budoucnost. Všem 
dospělým přejeme dostatek pohody, 
protože jsou to právě oni, na  kom 
vytváření vánoční atmosféry závisí 
nejvíce.                                               

Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v Sezimově Ústí 2, s výta-
hem nebo zvýšené přízemí (jed-
ny schody), OV. 

Tel.: 773 626 167

Narození:
Awad Elias, Mufová Helena

Šimák Ondřej

Zemřelí:
Bohuněk Stanislav, Fejtek 
Miroslav, Chrtová Anna,
Kočvarová Věra, Moravec 

Stanislav, Pěchotová 
Miroslava, Šimáková Marie

 Děkuji panu starostovi 
za přání k narozeninám. 

Marie Hastrmanová

Kronika představuje

Hana KAZATELOVÁ
Ráda bych se podělila se čtenáři Novinek o jeden zajímavý zážitek. Ve čtvrtek 

5. listopadu se 23 seniorů vydalo na výlet na Monínec. Vlakem, autobusem, 

pěšky, lanovkou. Řeknete: co je na tom zajímavého? Možná, že na tom není nic 

výjimečného, ale já jsem si uvědomila, že mnoho. Celou akci připravila paní 

Hana Kazatelová - turistka, která v současné době „vodí“ ty nejstarší zájemce 

o turistiku a tomu přizpůsobuje i program.

Poděkování

Přání od 

městské policie

ZUŠ Sezimovo Ústí – ohlédnutí
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Zdeňka Kašíková, trenérka

Dne 15. 11. 2015 se konal 
krajský přebor ve  sportovní 

gymnastice mužů, tentokrát v Se-
zimově Ústí. Celkem se zúčastnilo 
39 závodníků ze 3 klubů z Jihočes-
kého kraje.

VS 1 – závodníci ve věku 7–9 let

1. Matoušek Aleš
 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
2. Erhart Tomáš 

3. Tomaschko Adam
 oba TJ Merkur České Budějovice

další závodníci 
z TJ Spartak MAS SÚ:
  6. Klečacký Jan
13. Kulhavý Antonín
14. Šmíd Michal
15. Koreš Jakub
20. Donát Čeněk
21. Kohout Daniel
22. Brázdil Matyáš
23. Vlášek Jiří
24. Ludvík Matyáš
27. Tamáš Adam

VS 2 - ml 10 - 11 let
1. Bago Daniel
2. Klabouch Jakub
 oba Merkur Č. B.
3. Psota Daniel
4. Šmíd Matěj
5. Prokop Vojtěch
6. Houska Jan 
 všichni TJ Spartak MAS SÚ

VS 2 - st  12 - 13 let
1. Brom Jan
2. Vlček Tomáš, oba Merkur ČB
3. Vaněček František
 TJ Spartak MAS SÚ                    

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním 
oddělení Poli-

cie ČR v  Sezimově 
Ústí bylo v měsíci listopadu šetře-
no několik přestupků a trestných 
činů na území Sezimova Ústí.
 Dne 1. 11. v Candys baru v době 

od  00:30 do  01:30 hodin nezná-
mý pachatel odcizil poškozené 
mobilní telefon LG v  hodnotě 
3.350 Kč, který si při návštěvě 
toalety zanechala volně odložený 
na baru. 

 V noci ze 4. 11. na 5. 11. neznámý 
pachatel vhozením kamene rozbil 
skleněnou výplň výlohy prodej-
ny tabáku a tiskovin v ulici Rudé 
Armády č.p. 683, kdy škoda byla 
vyčíslena odborným vyjádřením 
na 4.800 Kč. 

 Dne 7. 11. od  01:00 do  05:00 ho-
din v  době, kdy poškozený spal 
u výherního automatu v baru Go-
tes, mu neznámý pachatel odcizil 
z boční kapsy u kalhot peněženku 
s fi nanční hotovostí ve výši 8.000 Kč 
a s ostatními osobními doklady.

 Dne 8. 11. v  době od  01:10 ho-
din do 01:15 hodin na diskotéce 
Apollo neznámý pachatel odcizil 
poškozenému ze zábradlí před 
barem ve 2. poschodí volně odlo-
ženou pánskou bundu v hodnotě 
200 Kč s veškerými osobními do-
klady. 

 Dne 11. 11. v době od 20:00 ho-
din do  20:15 hodin tři mladiství 
poškodili házením ocelové hvěz-
dice na  zateplenou fasádu domu 
č. p. 642 v ulici Dukelská, a dále ji 
následně poškodili tím, že na stě-
nu domu házeli skateboard, kte-
rým chtěli zabodnutou ocelovou 
hvězdici srazit dolů. Škoda na fa-
sádě nebyla do současné doby vy-
číslena. 

 Od  18:00 hodin dne 23. 11. 
do 10:00 hodin dne 24. 11. pacha-
tel úmyslně rozbil poškozenému 
čelní sklo na motorovém vozidle 
Škoda Octavia, zaparkovaném 
v ulici Lipová před bytovým do-
mem č. p. 500, kdy tímto jedná-
ním způsobil škodu minimálně 
ve výši 2.500 Kč.

 Rovněž z  měsíce listopadu je 
v šetření několik přestupků proti 
občanskému soužití a proti veřej-
nému pořádku, které jsou převáž-
ně z  diskotéky Apollo, a  několik 
přestupků proti majetku.              

Žákům naší školy se v  uplynu-
lém školním roce podařilo pod 
vedením svých učitelů dosáhnout 
řady významných úspěchů. Mimo 
jiné v  celostátním kole soutěže 
ZUŠ ve  hře na  dechové nástro-
je získala Veronika Fördösová ze 
třídy Evy Mlázovské krásné dru-
hé místo a  žáci tanečního oboru 
pod vedením Drahomíry Štěrbové 
postoupili až do celostátního kola 
přehlídky scénického tance. 

Změny neminuly ani školní 
„vlajkovou loď“, soubor Music 
Stars, vedený Ivanou Zelenkovou. 
Výborným koncertem na  Tábor-
ských setkáních se se školou roz-
loučila odcházející generace hrá-
čů a  zpěváků, aby na  jejich místo 
mohli nastoupit mladší žáci. A vě-
řím, že i oni budou stejně dobří.

Podobnou změnou prošel i sou-
bor Ráček Heleny Hýnové. Jeho 

nové obsazení již získává cenné 
zkušenosti na řadě předvánočních 
vystoupení.

Protože čas nikdo nezastaví, 
vedle zkušené učitelky Mgr. Hany 
Masopustové začala ve výtvarném 
oboru školy působit mladá kolegy-
ně, Mgr. Alžběta Horynová. 

Vedení nově vznikajícího pěvec-
kého sboru školy se ujal vynikající 
hudebník Mgr. Jiří Emmer a záro-
veň se po  deseti letech dává pod 
mým vedením opět dohromady 
školní orchestr.

Jak je z předešlého vidět, změn 
bylo opravdu dost, a protože změ-
na je život, nějaké nás jistě čekají 
i v následujícím roce. Věřím však, 
že to všechno budou změny k lep-
šímu jak pro naše žáky, tak pro 
školu samotnou.

Závěrem tohoto krátkého ohléd-
nutí za  téměř uplynulým rokem 
2015 mi tedy dovolte, abych všem 
žákům, zaměstnancům a  přízniv-
cům naší „ZUŠky“ popřál klidné 
Vánoce a hodně zdraví a úspěchů 
v novém roce 2016.                         

Z činnosti Policie ČR pokračování ze str.: 4

Sportovní gymnastika

Kavárna a cukrárna u Josefa 10. ledna 2016 od 14.00 do 18.00 hodin
- šachové písničky, hry a soutěže pro děti i doprovod, vyzkoušejte si postřeh, paměť, logické myšlení...

- přijďte si zahrát šachovou partii, zeptejte se, vyzkoušejte si, šachy ve školce i škole...
Připraveno ve spolupráci se ŠACHklubem Tábor.

ŠACHOVÉ HRÁTKY
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Alena Kalinová, trenérka

Po  krátké pauze začali Hladoví 
Hroši se zimní přípravou. Ta 

probíhá střídavě v  hale Spartaku, 
tělocvičnách 2. ZŠ, táborském ba-
zénu a do konce roku je zaměřena 
na nabírání fyzické kondice, u žá-
kovských kategorií pak i  o  koor-
dinační cvičení a  hry. Kladem je 
vysoká účast hráčů a velice zodpo-
vědný přístup všech zúčastněných. 
Od  nového roku pak začne herní 

příprava, kdy přidáme sobotní pá-
lící tréninky. Díky vstřícnosti vede-
ní 1. ZŠ budou nainstalovány dvě 
klece a věříme, že to bude mít velký 
přínos pro naše hráče.

K 30. 11. 2015 byla uzávěrka při-
hlášek do soutěží ČSA na rok 2016. 
Hladoví Hroši v příští sezóně ob-
sadí 5 kategorií, kdy ke stávajícím 
týmům  mužů, juniorů, kadetům 
a  žáků nově zahrají svou soutěž 
Tee-ballisti, což je kategorie hráčů 
6-10 let. Nejvyšší soutěž Extrali-
gu, zahrají po  letošním prvenství 

ve dvojce kadeti. Druhá liga bude 
obsazena ostatními kategoriemi. 

Velice pozitivní zprávou po vy-
hodnocení přihlášek byla výzva 
ČSA pro muže s nabídkou postupu 
do  2. ligy. Ač nám přímý postup 
unikl v  posledním zápase fi nálo-
vého turnaje 3. ligy 2015, umístění 
nám zajistilo jako prvnímu postu-
pujícímu týmu nahradit uvolněné 
místo ve 2.lize při odstoupení ně-
kterého ze základní nominace. 

To slibuje spolu s Extraligou ka-
detů u Kozskáče velice kvalitní soft  
v příštím roce a přece jen splněný 
krok v  naší koncepci z  letošního 
roku. 

V  roce 2016 nás pak čeká ve-
lice významná událost, kterou je 
30. výročí založení klubu. Celý rok 
se ponese v  duchu těchto oslav, 
přinese mimo jiné obnovu Baťova 
poháru a už 27. 2. 2016 oslavy za-
čnou druhým ročníkem halového 
turnaje žáků.

Prioritou pro Hladové Hrochy 
zůstává koncepční práce s mládeží 
a  výchova mladých hráčů a  hrá-
ček. Rádi bychom do  našich řad 
získali více dívek, abychom po-
stupně vybudovali i  ženský tým, 
který má v  Sezimově Ústí velkou 
tradici.

Těšíme se do nového roku který 
pro nás je další velkou výzvou.      

Hladoví Hroši dosáhli 
na druhou ligu i v mužích

Stojící zleva – Čížek, Štrouf, Černovský, Pavolka, M. Nývlt, Deverová, Malenický
Sedící zleva – Novák, Říha, D. Nývlt, Haboň, Trešl, Míka, Peterka, 
Ležící zleva – Koubová, Král

INZERCE

Vychovatelky školní družiny
ZŠ Školní náměstí 

Ve středu po obědě se chodba 
v  1. patře školy proměnila 

v  tržiště. Děti si tady připravily 
svoje „stánky“ se zbožím nejrůz-
nějšího druhu. Byly to perníčky, 
vánoční andílci a  suché vazby či 
ozdoby, svíčky, mejdlíčka, náuš-
nice, náramky, ale také drobnosti 
z  papíru, fi gurky a  plyšová zví-
řátka. Zkrátka věci, které chtěly 
předat dál. Nechybělo ani sladké 
občerstvení v  podobě vánočky 
či dobrého moučníku. Prvňáčci 
„okoukli“, jak to na  Bleším trhu 
chodí, a  těší se, až budou umět 
počítat, aby mohli také za  rok 
prodávat. Velkým kladem této 
akce je, že se jí nezúčastňují jen 
děti, které chodí do školní druži-
ny, ale všichni, kteří mají zájem. 
Tak mezi prodávajícími najdete 
děti z 1. i z 2. stupně ZŠ. Tradiční 
a  oblíbenou akci navštívili žáci, 
pedagogové, vedoucí a  provozní 
pracovníci naší školy a  přišli se 
podívat i  rodiče a prarodiče. Též 
nás velmi těší, že naše pozvání 
přijaly také děti a vychovatelky ze 
„staré školy“!

V 15 hodin by nikdo nepoznal, 
že se zde něco takového uskutečni-
lo. Žáci připravili, ale i uklidili svůj 
krámek velice svědomitě. Domů 
všichni odcházeli s  dobrou nála-
dou, novou hračkou či s  „plnou“ 
peněženkou :-)                                 

Bleší trh
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Kulturní a sportovní akce na měsíc leden

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

23. ledna 19.00 hod.
Hotel MAS
Ples města zahájí a o předtančení 
se postarají děti ze ZŠ Školní 
nám. Sezimovo Ústí. Těšit 
se můžete i na stepařskou 
taneční show Crock 14, k tanci 
a poslechu bude hrát kapela 
Medium a Hudci z Kyjova. 
Celým večerem vás bude 
provázet moderátor  Petr Zajíček.
Vstupné: 350 Kč
..............................................................................................

SEZIMÁCKÉ BÁBOVKOVÁNÍ

30. ledna 15.00 hod.
Spektrum
Zábavné odpoledne spojené se 
soutěží o nejlepší sezimáckou 
bábovku. O doprovodný 
program se znovu postará 
Staropražská kapela Hašlerka, 
ke zhlédnutí bude i výstava 
bábovkových forem.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

KALEIDOSTOP JANA REJŽKA

25. ledna  17.00 hod.
Spektrum - malý sál

Po mnoha letech se rozhodl 
jeden z našich nejznámějších 
hudebních kritiků obnovit svůj 
klubový pořad. Budete mít 
možnost poslechnout si ukázky 
zajímavé hudby domácích 
i zahraničních alb, na řadu 
přijdou  glosy o politice, kultuře 
i fotbale.
Vstupné: 50 Kč

DIVADELNÍ SEZÓNA 2016

Z HOŠTIC DO BABOVŘESK 

ANEB ZEPTEJME SE ZDEŇKA 

TROŠKY

11. února 19 hod.
Sál Spektrum
Povídání o fi lmu, způsobu 
fi lmování v současnosti, 

cestování, vaření, sportu 
a samozřejmě také o veselých 
příhodách z natáčení i mnohém 
jiném. Pořadem provází redaktor 
Jaroslav Suchánek.
Vstupné: 230 Kč
..............................................................................................

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 

„JEDNOTLIVĚ“

Divadelní společnost Háta
14. března 19 hod.
Sál Spektrum
I prostorná exkluzivní ložnice 
s velikou kruhovou postelí 
může být náhle těsná. Přesně 
takové „převýšení poptávky nad 
kapacitou“ nastane v bláznivé 
komedii známých anglických 
dramatiků.
Hrají: L. Vaculík, dále 
v alternacích M. Zounar, P. Nečas, 
F. Tomsa, M. Bočanová, K. 
Špráchalová, A. Gondíková, 
I. Andrlová, Z. Pantůček...
Vstupné 340 Kč
..............................................................................................

HERCI JSOU UNAVENI 

Duben 2016 19 hod.
Sál Spektrum
Herečka s bohatým přítelem pozve 
na grilování několik svých kolegů 
z branže do jejich venkovského 
sídla. Ráda by s nimi oslavila 
získání hlavní role ve fi lmu.
Hrají:  S. Skopal, S. Postlerová 
nebo V. Křížová, M. Zahálka, 
V. Vydra nebo J. Čenský, 
N. Konvalinková nebo J. Boušková ...
Vstupné 340 Kč
..............................................................................................

ZABIJÁK JOE

Divadlo Kalich
10. května 19 hod.
Sál Spektrum
Kultovní černá romance, drsná 
komedie o jedné velmi svérázné 
rodince. Nejde jen o to, že se 
členové „obyčejné americké 
rodinky“ rozhodnou řešit špatnou 
fi nanční situaci vraždou matky, 
která má uzavřenou vysokou 
životní pojistku, ale především 
o to, že vražda je brána jako ryze 
technický problém, ke kterému 
se přistupuje se zhruba 
srovnatelným zaujetím jako třeba 
k výměně staré ledničky. Příběh, 
který dokáže spolehlivě rozesmát, 
šokovat, ale i dojmout.
Hrají: T. Vilhemová, I. Chmela, 
M. Taclík, I. Lupták a A. Fialová
Vstupné 340 Kč

POHÁDKY

O KOUZELNÉ VODĚ

13. ledna od 16.30 hod.
Divadlo DOKOLA
Sál Spektrum
„…a to Vám teda povím, 
čistočistou pravdu o tom, jak 
to tenkrát bylo, než se Kuba 
z Kubínova králem stal. A bude 
to pěkné povídání, trochu 
o hlouposti, chytrosti, o zlobě 
i radosti, trochu o štěstí a třeba 
i o lásce. Prostě od všeho 
kousek, a jak už to v pohádkách 
bývá, nakonec všechno dobře 
dopadne.”

Hraje: Petr Abbe Hroš
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

JAK PEJSEK A KOČIČKA 

STAVĚLI SNĚHULÁKA

20. ledna 16.30 hod.
27. ledna 16.30 hod.
Loutkový sál
Divadýlko na schodech
Pejsek s kočičkou si chtějí 
postavit sněhuláka, jenže 
pořádně nevědí, jak na to. Pejsek 
se zamotá do sněhové koule, 
tak si kočička zavolá na pomoc 
Kubíka a Kačenku a ti pejska 
osvobodí.
Vstupné: 20 Kč

VÝSTAVY

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ A MŠ 

9. KVĚTNA

Galerie Spektrum
Výstava trvá do 31. ledna
..............................................................................................

MĚLKÉ HLUBINY II

PETRA VICHROVÁ

Galerie Spektrum – malý sál
Zahájení výstavy 4. ledna
Akademická malířka 
Petra Vichrová se nechává 
bezprostředně inspirovat 
viděnou realitou, náměty čerpá 

ze situací a míst, které jsou 
spojeny s jejím životem a v malbě 
pak realizuje  to, co ji  osloví a co 
koresponduje s jejími výtvarnými 
představami. Obrazy obvykle 
kompozičně staví způsobem 
výřezů, blízkých například 
fotografi ckému vidění. Plný 
význam pak zůstává obestřen 
tajemstvím, tedy  nedořečen, 
ale směrovky pro diváka jsou 
zřetelné.
..............................................................................................

NEZNÁMÉ HODNOTY

JIHOČESKÁ ARCHTEKTURA 

20. STOLETÍ

Zahájení výstavy 4. ledna
Galerie Spektrum
Putovní výstava je výsledkem 
dlouholeté odborné práce 
zaměstnanců Národního 
památkového ústavu a jejich 
externích pracovníků. Autoři 
výstavy zpracovali informace 
do výstavních panelů 

rozdělených do tematických 
skupin, které ukazují hodnotné 
a zajímavé realizace staveb 
v jihočeském kraji a také 
představují některé významné 
jihočeské architekty. 
..............................................................................................

50. VÝROČÍ HVĚZDÁRNY 

FRANTIŠKA PEŠTY

Galerie Spektrum
Výstava trvá do 31. ledna
Astronomie v Sezimově Ústí 
- 8 panelů představuje historii 
astronomického kroužku 
a hvězdárny v Sezimově Ústí, ale 
také jejího zakladatele Františka 
Peštu. Strkovské meteority 
- 6 panelů představuje historii 
a výsledky pátrání po pádu 
Strkovských meteoritů v roce 
1753 u obce Strkov u Plané nad 
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Lužnicí. Poezie vesmíru 
- 6 panelů neuvěřitelných 
fotografi í Prof. Miloslava 
Druckmüllera doplněných 
komentářem představuje krásy 
viditelné části Vesmíru.

VÝLETY

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

16. ledna
Odjezd  6.30 Spektum, 6.45 
ČD Tábor, přepokládaný  
návrat v  19.00 hodin

Při prohlídce letiště se nejprve 
podíváme do hangáru F 
společnosti ČSA Technics, 
která zajišťuje opravy a revize 
letadel pro ČSA i další letecké 
společnosti . Poté pojedeme 
autobusem po ploše letiště, 
kde uvidíme ukázky odbavení 
letadel před startem i po přistání. 
Protože se na prohlídku 
neveřejných prostor letiště 
prochází přes bezpečnostní 
kontrolu, je třeba v přihlášce 
u dospělých nad 15 let uvést 
jméno a příjmení, datum 
narození a číslo OP/cestovního 
pasu, u dětí do 15 let jméno, 
příjmení a datum narození 
+ jméno, příjmení, datum 
narození doprovázející osoby 
a její číslo OP/cestovního pasu. 
Pokud má některý z účastníků 
sádru nebo nesnímatelnou 
ortézu na části těla, je nutno 
toto nahlásit předem. Návštěvu 
letiště završíme obědem 
z cateringových služb letiště 
pro cestující. Pokud bude 
příznivé počasí, navštívíme 
vyhlídkový val u letiště, odkud 
je možno pozorovat přistání 
a odlety letadel. Po obědě 
se přesuneme do Muzea 
Policie ČR, kde se seznámíme 
s historií, vznikem, vývojem 
a činností bezpečnostních sborů 

na území našeho státu, včetně 
kriminalistiky a známými 
kriminalistickými případy, dále 
historií dopravní a letecké služby, 
cizinecké a pohraniční policie, 
ale i bývalé státní bezpečnosti.
Cena: 750 Kč 
(Cena zahrnuje: dopravu, 
průvodce, oběd, vstupy), platba 
převodem: 705 97 8359/0800 
v.s.1601

PŘIPRAVUJEME

MAĎARSKO – TERMÁLNÍ LÁZNĚ

26.–28. února
Pojeďte si s námi odpočinout 
do termálních lázní Bükfürdö – 
hotel Répce***, který se nachází 
v západní části Maďarska, 
v blízkosti rakouských hranic. 
Stravování polopenze (bufetová 
snídaně a večeře bez nápojů), 
začíná se večeří a končí snídaní. 
Cena zahrnuje 2x ubytování, 
2x polopenzi formou bufetu, 
neomezený vstup do termálních 
lázní. Hotel má dvojlůžkové 
pokoje, pro děti možnost přistýlky.
Cena: 3600 Kč

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Mgr. Lenka Čápová
4. ledna 18.00 hod.
11. ledna 18.00 hod.
18. ledna 18.00 hod.
25. ledna 18.00 hod.
Spektrum - malý sál/jeviště
Cvič ení pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
Vstupné 60 Kč
..............................................................................................

VDĚLÁVACÍ CYKLUS 

MGR. JOSEFA BÍLKA

Spektrum – malý sál
11. ledna  18.00 hod.
Úvodní schůzka zájemců, kde 
budou podány podrobnější 
informace o celém cyklu, 
bude uvedena prezentace 
o jihočeských zajímavostech 
a proveden zápis do ročníku 
s vybráním zálohy (cca 1.000 Kč).

KLUBOVNA III. VĚKU

4.1. VESELE DO NOVÉHO ROKU

s písničkou a harmonikou.
Začátek v 15 hodin  v klubovně 
v Jiráskově ulici.

11.1. KRÁSA, KTEROU SAMI 

VYTVOŘÍME

Paní Romana Stupková nás 
naučí dělat obrázky ubrouskovou 
technikou.
Začátek v 15 hodin v klubovně 
v Jiráskově ulici.
..............................................................................................

18.1. POKRAČOVÁNÍ CVIČENÍ 

„BUĎME FIT“

Tentokrát s Janou Richterovou 
budeme posilovat dno pánevní.
Začátek v 15 hodin, mateřské 
centrum Klubíčko.
..............................................................................................

23.1. TRADIČNÍ LEDNOVÝ 

VÝLET S HANKOU 

KAZATELOVOU NA PRACOV

Sejdeme se ve 13 hodin před 
hotelem MAS.
Na Pracově posedíme 
a zavzpomínáme na minulou 
turistickou sezonu.
..............................................................................................

25.1. DOKÁŽU SI PORADIT

aneb co dělat, když se 
v domácnosti něco pokazí. 
Začátek v 15 hodin  v klubovně 
v Jiráskově ulici.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí I.:

Kepler Lars: Stalker

Detektivní román
Lagercrantz David: 

Dívka v pavoučí síti

Th riller
Jo Nesbo: Syn

Detektivní román
Moyesová Jojo: Stříbrná zátoka

Čtení pro ženy
Pawlowská Halina: 

Ulovila jsem ho v buši

Humoristický román
Bavorová Eva: Líza a Pupík

Pro nejmenší
Trujillo Eduardo: Závodníci 

v super rychlých strojích

Zábava a poučení
Hermanová Gail: Víly

Pohádky

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí II.

Dospělí:
Jojo Moyesová: 

Stříbrná zátoka

Romantický 
příběh 
z australského  
přímořského 
městečka.

Liane Moriarty: Manželovo 

tajemství

Tři ženy, tři Pandořiny skříňky, 
jeden společný osud.
Kamila Tomsová: My, sex 

a podpatky

Sex ve měste po česku.
Jussi Adler-Olsen: Nesmírný

Oddělení Q se pod velkým 
tlakem vrací k sedmnáct let 
starému a mimořádnému případu

Děti
Alena Bláhová: 

Příběhy z čarodějné chýše

Příběhy čtyř jihočeských 
čarodějnic žijících v nedalekém 
hlubokém lese
O kapybaře, která chtěla létat

Pohádkový příběh pro malé 
čtenáře o dobrodružstvích 
zvířátek z amazonského pralesa.

KINO SPEKTRUM

so 2. ledna   15.00 hod.
ne 3. ledna   15.00 hod.
MALÝ PRINC (The Little Prince)

Animovaný / Fantasy
Francie, 2015, 106 min,
přístupný, dabing
Režie: Mark Osborne 
Předloha: Antoine de Saint-
Exupéry (kniha)
Film o přátelství, lásce 
a skutečném štěstí. 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

so   2. ledna   17:30 hod.
út   5. ledna   20:00 hod. 
CREED (Creed)

Drama / Sportovní
USA, 2015, 133 min, od 12 let, 
titulky
Režie: Ryan Coogler
Hrají: Sylvester Stallone, Michael 
B. Jordan, Graham McTavish
Adonis Johnson, syn svého 
slavného otce a světového 
šampióna v těžké váze Apolla 
Creeda, má a box v krvi, takže 
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ho to stále táhne do Philadelphie, 
města, kde se odehrál legendární 
souboj Apollo Creed vs. Rocky 
Balboa. Adonis Rockyho vyhledá 
a požádá ho, aby se stal jeho 
trenérem, má však kromě talentu 
i srdce pravého bojovníka?
Vstupné: 110 Kč 
..............................................................................................

so 2. ledna  17.30 hod.
ne 3. ledna   17.30 hod.
út 5. ledna   17.30 hod.
so 9. ledna   20.00 hod.

PADESÁTKA

Komedie
Česko, 2015, 97 min, od 12 let
Režie: Vojtěch Kotek
Hudba: Michal Hrůza
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek 
Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, 
Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková, aj.
Komedie Padesátka podle 
scénáře Petra Kolečka se 
odehrává v zimě na horách a její 
děj se točí okolo rázovitých 
lidí ze zasněžených hřebenů, 
běžkařského závodu Tříkrálová 
padesátka a muže, který se 
rozhodl poznat svého otce
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 3. ledna   20.00 hod.
st 6. ledna   17.30 hod.
pá 8. ledna   17.30 hod.
BOD ZLOMU (Point Break)

Akční / Krimi / Th riller
Německo / Čína / USA, 2015, 
115 min, od 12 let, titulky
Režie: Ericson Core
Hrají: Luke Bracey, Teresa Palmer, 
Ray Winstone, Édgar Ramírez
Jediným zákonem je pro ně 
gravitace. Volným pádem 
a bez jištění míří do kin akční 
adrenalinový thriller, jehož 
hrdinové jedou v každém momentu 
na plné obrátky a na doraz.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st 6. ledna   16.00 hod.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Animovaný

Česko, 69 min. přístupný, 
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší 
Vstupné: 30 Kč
Projekce za částečného osvětlení
..............................................................................................

st 6. ledna   20.00 hod.
čt 7. ledna   17.30 hod
ne 10. ledna   17.30 hod.
MILENCI TĚCH DRUHÝCH

(Sleeping with Other People)

Komedie
USA, 2015, 101 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Leslye Headland
Hrají: Jason Sudeikis (Millerovi 
na tripu) , Alison Brie, Natasha 
Lyonne
Jake Harbor a Lainey Dalton 
spolu na univerzitní koleji 
zažili první sexuální zkušenost. 
O deset let později, při 
náhodném setkán,í si vypráví 
o svých životech a zjišťují, že jim 
to v životě a hlavně ve vztazích 
moc nevychází. Proto si domluví 
přátelskou dohodu o vzájemné 
vztahové výpomoci.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 7. ledna   20.00 hod.
pá 8. ledna   20.00 hod.
so 9. ledna   17.30 hod.
ne 10. ledna   20.00 hod.
OSM HROZNÝCH

Th e Hateful Eight
Western
USA, 2015, 182 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Quentin Tarantino
Hudba: Ennio Morricone
Hrají: Samuel L. Jackson, Walton 
Goggins, Kurt Russell, Jennifer 
Jason Leigh
Několik let po občanské válce se 
zasněženými kopci Wyomingu 
řítí dostavník. Lovec lidí John 
Ruth (Kurt Russell) v něm veze,  
Daisy Domergueovou (Jennifer 
Jason Leigh). Jeho čeká odměna, 
vypsaná na její hlavu, ji soud 
a oprátka. Po cestě potkají 
majora Marquise Warrena 

(Samuel L. Jackson), bývalého 
vojáka a Chrise Mannixe (Walton 
Goggins), jižanského odpadlíka.  
Když jim silná vichřice zabrání 
pokračovat v cestě, rozhodnou 
se hledat útočiště v dřevěnici 
u Minnie. Ve dveřích je však 
nevítá majitelka, ale několik 
cizinců, kteří se rozhodně netváří 
přívětivě. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 9. ledna   15.00 hod.
ne 10. ledna   15.00 hod.
ŽABÁK RIBIT (Ribbit)

Animovaný / Dobrodružný
USA 2015, 88 min, přístupný, dabing
Režie: Chuck Powers
Fantastická cesta někdy začíná 
malým skoskem. Ribbit je žabák 
se závažnou krizí identity. 
Na rozdíl od ostatních žab 
nesnáší poskakování a má silný 
odpor k vodě. A díky tomu se cítí 
úplně ztracený...
Vstupné: 115 Kč
..............................................................................................

út  12. ledna   17.30 hod.
st   13. ledna   20.00 hod.
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ

(Miss You Already)

Komedie / Drama / Romantický
Velká Británie, 2015, 112 min, od 
12 let, titulky
Režie: Catherine Hardwicke
Hrají: Drew Barrymore, Toni 
Collette, Charlotte Hope, Dominic 
Cooper
Milly (Toni Colette) a Jess (Drew 
Barrymore) byly odjakživa 
nejlepšími kamarádkami. 
Od dětství spolu sdílely 
absolutně všechno – tajemství, 
šaty, dokonce i kluky, se kterými 
chodily. Návštěvy bujarých 
večírků plných alkoholu a drog či 
vyvádění ztřeštěností jim zůstaly 
od mládí až do dospělosti. Každá 
zábava však jednou skončí a pro 
Milly s Jess to platí dvojnásob... 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

út 12. ledna   20.00 hod.
st 13. ledna   17.30 hod.
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

(The Brand New Testament)

Komedie
Lucembursko / Francie / Belgie, 
2015, 115 min, přístupný, titulky
Režie: Jaco van Dormael
Hrají: Catherine Deneuve, Benoît 
Poelvoorde, Yolande Moreau

Bůh existuje. Žije v Bruselu. 
A je to pěkně nesnesitelný 
morous, který nosí ponožky 
do pantofl í a celé dny tráví 
vymýšlením absurdních zákonů 
a znepříjemňuje lidem život. Je 
to trochu jiný příběh, protože 
tenhle Bůh má kromě syna 
Ježíše ještě manželku a malou 
dceru, která ho nemůže vystát 
a jednoho dne pošle na truc 
všem lidem na světě SMS s datem 
jejich smrti. Co se asi stane, když 
se někdo dozví, že mu do konce 
života zbývá měsíc, nebo naopak 
62 let?
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt   14. ledna   17.30 hod.
pá  15. ledna   20.00 hod.
so  16. ledna   17.30 hod.
ne  17. ledna   20.00 hod.
MUZIKÁL ANEB CESTY 

KE ŠTĚSTÍ

Česko, 2016, od 12 let, česká verze
Režie: Slobodanka Radun
Hudba: Petr Malásek
Hrají: Vica Kerekes, Roman 
Vojtek, Martin Písařík, Adam Mišík
Hudební fi lm o dnešních 
mladých lidech a jejich 
životech – o touze po úspěchu, 
kamarádství, rivalitě, odvaze. 
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

čt 14. ledna   20.00 hod.
so 16. ledna   20.00 hod.
LES SEBEVRAHŮ (The Forest)

Horor
USA, 2016, od 15 let, titulky
Režie: Jason Zada
Hrají: Natalie Dormer, Taylor 
Kinney, Jukijoši Ozawa
Vše začíná v tajemném 
japonském lese Aokigahara, 
kde se dějí nevysvětlitelné 
věci. Do lesa se vydává i mladá 
Američanka, která chce zjistit, 
kam se ztratila její sestra a proč 
dochází v tomto lese k záhadným 
úmrtím. Musí se mít na pozoru, 
protože toto místo není tak 
pusté, jak se zdá.
Vstupné: 130 Kč

Kulturní a sportovní akce na měsíc leden
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..............................................................................................

pá   15. ledna   17.30 hod.
ne   17. ledna   17.30 hod.
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU

(Krampus)

Horor / Komedie / Fantasy
USA, 2015, 96 min., od 12 let, 
titulky 
Režie: Michael Dougherty
Hrají: Adam Scott, Toni Collette, 
Allison Tolman, David Koechner, 
Conchata Ferrell
Kdo se nikdy nebál, že ho 
na Mikuláše odnese čert, ten 
nenarazili na nejstrašlivějšího 
z pekelníků, na Krampuse. 
Temný protipól všech vlídných 
symbolů údajně nejkrásnějších 
svátků v roce dokáže spolehlivě 
vyděsit nejen děti, ale i nevěřící 
dospělé.
Vstupné: 100 Kč

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

so 16. ledna   15.00 hod.
ne 17. ledna   15.00 hod.
LEDOVÁ SEZÓNA

(Norm of the North)

Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie
USA / Indie, 2016, 86 min, 
přístupný, dabing
Režie: Trevor Wall
Hlavním hrdinou dobrodružné 
podívané pro celou rodinu 
lední medvěd Norm, který je 
trochu jiný, tuleně má za kámoše 
a ke štěstí mu stačí hlavně dost 
zábavy a žádní otravní turisté 
na Arktidě.
Vstupné:  110 Kč
..............................................................................................

út 19. ledna   17.30 hod.
st 20. ledna   20.00 hod.
SÁZKA NA NEJISTOTU

(The Big Short)

Drama
USA, 2015, 130 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Adam McKay
Hrají: Christian Bale, Brad Pitt, 
Ryan Gosling, Steve Carell
Film je příběhem čtyř outsiderů, 

kteří všechny vlky z Wall Street 
proměnili v obětní beránky. 
Tihle čtyři byli jediní, kdo si 
spočítal, že světová ekonomika 
nemůže růst do nekonečna.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

út  19. ledna   20.00 hod.
st  20. ledna   17.30 hod.
PERFEKTNÍ DEN (A Perfect Day)

Drama
Španělsko, 2015, 106 min, 
od 12 let, titulky
Režie: Fernando León de Aranoa  
Předloha: Paula Farias (kniha)
Hrají: Olga Kurylenko, Benicio 
Del Toro, Tim Robbins, 
Mélanie Th ierry
První obětí všech válečných 
konfl iktů bývá zdravý rozum. 
A přesně to se stalo i skupince 
humanitárních pracovníků, pro 
které se zdánlivě jednoduchý 
úkol postupně stává neřešitelným 
s několika rébusy. Počínaje 
marným sháněním pevného 
provazu přes bloudění 
zaminovanými cestami, až 
po nesmyslné příkazy od velitelů 
mírových vojsk OSN. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 21. ledna   17.30 hod.
pá 22. ledna   17.30 hod.
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / 
Fantasy
USA, 2015, 136 min, 
přístupný, dabing
Režie: J.J. Abrams
Hrají: Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, Anthony 
Daniels,  Max von Sydow
Lucasfi lm a vizionářský režisér 

J. J. Abrams spojily síly, aby vás 
znovu přenesli do předaleké 
galaxie. Star Wars se vracejí 
na plátna kin již v sedmém 
pokračování.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 21. ledna   20.00 hod.
pá 22. ledna   20.00 hod.
ne 24. ledna   17.30 hod.
út 26. ledna   20.00 hod.
st 27. ledna   17.30 hod.
LÍDA BAAROVÁ

Životopisný / Drama / 
Romantický
Česko, 2016, 110 min, od 12 let, 
česká verze
Režie: Filip Renč
Hudba: Ondřej Soukup
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára 
Issová, Simona Stašová, Martin 
Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž
Příběh ženy, která milovala 
ďábla. Česká herečka Lída 
Baarová v roce 1934 okouzlí davy 
fanoušků v celém Německu. 

Užívá si slávy i náklonnosti 
Gustava Fröhlicha, tehdejšího 
idolu všech německých žen. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ne   24. ledna   15.00 hod. 
ne  31. ledna   15.00 hod.
KYKY RYKY A PÁR VAJEC

(Un gallo con muchos huevos)

Animovaný
Mexiko, 2015, 98 min, přístupný, 
dabing
Režie: Gabriel Riva Palacio Alatriste
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. 
Ale, když chce zlý rančer zničit 
jeho domov a rodinu, tak se musí 
z plachého mladého kuřete stát 
odvážným kohoutem. On a jeho 
přátelé se spojí a prožijí velké 

Kulturní a sportovní akce na měsíc leden
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PACOVSKÉ STROJÍRNY 
Hledáme Vedoucího řízení výroby 

Nabízíme: 

 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

 Příspěvek na závodní stravování 

 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

 Příplatky nad rámec ZP 

 Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

  Dále hledáme: 

 SKLADNÍK           MANIPULANT 

 SVÁŘEČ     ZÁMEČNÍK 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU  
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 

 personalni@pacovske.cz 
 +420 724 589 699 
 +420 565 410 213  

www.pacovske.cz 

 

  ÚSO s maturitou, strojírenské zaměření  

  Praxe v plánování a řízení zakázkové výroby 

INZERCE
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dobrodružství, kde se ukáže, 
že velké činy mohou udělat i ti 
malincí.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ne 24. ledna   20.00 hod.
pá 29. ledna   20.00 hod.
ne 31. ledna   20.00 hod.
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

(The Revenant)

Dobrodružný / Drama / Western
USA, 2015, 156 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Alejandro González 
Iñárritu
Předloha: Michael Punke (kniha)
Hrají: Leonardo DiCaprio, 

Tom Hardy, Domhnall Gleeson, 
Will Poulter
Hluboko v americké divočině 
zůstává lovec Hugh Glass 
(Leonardo DiCaprio) sám, těžce 
zraněn a opuštěn mužem z jeho 
vlastní skupiny, proradným 
Johnem Fitzgeraldem (Tom 
Hardy). Jedinou zbraní mu 
je vlastní vůle. Díky ní Glass 
překoná nepřátelskou krajinu, 
brutální zimu a bojovné kmeny, 
to vše v neúnavné snaze přežít 
a pomstít se Fitzgeraldovi.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

út 26. ledna   17.30 hod.
st 27. ledna   20.00 hod.
JOY (Joy)

Životopisný / Komedie / Drama
USA, 2015, 124 min, od 12 let, 
titulky
Režie: David O. Russell
Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley 
Cooper, Robert De Niro
Nikdy si nemysli, že ti svět něco 

dluží. Protože to tak není. Nikdo 
ti nic nedluží. Film vypráví 
hodně divoký příběh jedné 
životní cesty hlavní hrdinky, 
která se dokáže postupně postavit 
všem překážkám a překonat 
mnoho různě velkých průšvihů. 
Joy jde tvrdě a nekompromisně 
za svým životním snem a řídí se 
především svým citem.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 28. ledna   17.30 hod.
pá 29. ledna   17.30 hod.
so 30. ledna   17.30 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 

ČIPERNÁ JÍZDA

(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)

Komedie / Rodinný / Hudební / 
Animovaný
USA, 2015, 86 min, přístupný, 
dabing
Režie: Walt Becker
Hrají: Matthew Gray Gubler, 
Jason Lee, Justin Long
Čiperné veverky Alvin, Simon 

a Th eodore jsou zpět! A jsou jako 
vždy nabití energií, písničkami 
a především naprosto šílenými 
nápady. Jejich nový, už čtvrtý 
příběh začíná tradičně: velkým 
nedorozuměním.
Vstupné: 125 Kč
..............................................................................................

čt 28. ledna   20.00 hod.
so 30. ledna   20.00 hod.
ne 31. ledna   17.30 hod.
TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ

(The Secret in Their Eyes)

Mysteriózní / Th riller
USA, 2015, 111 min, od 12 let, 
titulky
Režie: Billy Ray
Hrají: Nicole Kidman, Julia 
Roberts, Chiwetel Ejiofor, 
Dean Norris
V napínavé temné detektivce 
excelují Julia Roberts, Nicole 
Kidman a Chiwetel Ejiofor. 
Každý z nich má své tajemství 
a svou představu o spravedlnosti. 
Vstupné: 110 Kč
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Město Sezimovo Ústí neručí 
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Bydlíte v Sezimově Ústí a chce-
te si půjčovat knihy, i  když se 

do  knihovny sami nedostanete? 
Od  1.1.2016 knihovna nabízí no-
vou službu – roznášku knih ne-
mocným a  špatně pohyblivým 
osobám. Podmínkou je platná 
registrace v  knihovně (je možné 
ji zařídit) a  vyplnění dotazníku 
ohledně Vašich literárních zájmů.
Více informací v knihovně a na te-
lefonu 381 276 043 nebo na e-mai-
lu mk2@sezimovo-usti.cz.  (km)  

Romana Krůčková
Měxus

Na  konci roku je zvykem re-
kapitulovat, sčítat, hodnotit, 

těšit se z  úspěchů, ale také snažit 
se poučit z  chyb a  nedostatků. 
V  městském středisku kultury 
a  sportu tomu není jinak. Jaký 
byl ten uplynulý rok? Zvolili jsme 
druhou sezimáckou miss, důstojně 
jsme oslavili 600. výročí upálení 
mistra Jana Husa, vyprodali jsme 
několik divadelních představení, 
vybudovali jsme naučnou stezku 

okolo Kozího hrádku, virutálně 
postavili Kozí hrádek, zvětšili vý-

stavní prostory  a zrenovovali lout-
kový sál pro naše nejmenší. Zůstali 

jsme věrni tradičním akcím, jako je 
např. masopust, ohňostroj, lampi-
onový průvod, Baťův běh, Lužnic-
ká šlapka, oslava prvního školního 
dne, Živý betlém a vytvořili tradici 
novou v  podobě Svatomartinské 
slavnosti. Svoje místo si našly také 
naše výlety,  ať už poznávací, histo-
rické nebo zážitkové. Také kino ne-
zůstalo pozadu. Rozšířili jsme pro-
mítací profi l jak pro malé, tak pro 
velké diváky. Do  roku 2016 vám 
můžeme slíbit, že tempo rozjeté-
ho vlaku se budeme snažit udržet. 
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, 
pohody a samozřejmě i kultury.   

Jaký byl rok 2015

Roznáška knih

Přihlašte svou 
bábovku do soutěže

Milé dámy a pánové, nenech-
te se pobízet a  zapojte se 

do našeho Sezimáckého bábovko-
vání, které se bude konat 30. led-
na 2016. A co nás tentokrát čeká? 
Tak samozřejmě v prvé řadě sou-
těž o nejlepší bábovku. Do poroty 
usednou zajímaví hosté, o muziku 
se postará známá Staropražská 
kapela Hašlerka a  kromě výtvorů 
soutěžících budete moci zhlédnout 
i  výstavu bábovkových forem. 
Káva a čaj jsou zdarma, stejně jako 
vše, co u  nás ochutnáte. Všechny 
pekařky obdrží volnou vstupenku 
na  zábavný pořad Zdeňka Trošky 
Z  Hoštic do  Babovřesk. Pekařky, 
hlašte se do 28. ledna 2016 na tel. 
381 276 707 nebo e-mailem kultu-
ra1@sezimovo-usti.cz.           (rk)  

Adventní čas v našem městě


