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V tomto vydání
první občánek
ekonomické informace
místní poplatky
kronika představuje
kulturní a sportovní akce
reprezentační ples města
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Stavba koupaliště zahájena

Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města


zastupitelstvo města schválilo
na svém lednovém zasedání
uzavření smlouvy o úvěru
na předfinancování projektu
Stavební úpravy ulice 9. května; úvěr je výši 10,0 mil. Kč,
což odpovídá schválené dotaci z ROP;

u projektu Stavební úpravy
ulice 9. května se připravuje
výběr zhotovitele;

KOUPALIŠTĚ – předpokládaný termín dokončení stavby je 15. července 2014

Martin Doležal
starosta města

V

prosinci 2013 byla po náročné přípravě konečně
zahájena výstavba koupaliště
v Sezimově Ústí. Stavbu projektovala společnost BAPO s.r.o.,
Rousínov, a její realizaci provádí společnost VHS – Vodo-

Foto: archiv redakce

měl být znám v dubnu letošního
roku.
Vzhledem k mírné zimě pokračují práce v souladu s dohodnutým harmonogramem, a tak
jsou již patrny obrysy budoucího
sportovního a rekreačního areálu, o jehož potřebě se v našem
městě mluvilo už více než 20 let.
Předpokládaný termín dokončení stavby je 15. července 2014. 

hospodářské stavby, spol. s r. o.,
České Budějovice. Cena za provedení stavebních prací činí
16 885 508,86 Kč. Zastupitelstvo
města schválilo na svém srpnovém zasedání financování akce
z vlastních zdrojů města a zapojením úvěru ve výši 12,0 mil. Kč
s tím, že město znovu podalo žádost o dotaci do 29. výzvy ROP
ve výši 12,4 mil. Kč. Výsledek by

Statut Novinek schválen radou města
Martin Doležal
starosta města

R

ada města schválila na svém
prosincovém zasedání Statut
informačního zpravodaje města
Sezimovo Ústí - Novinek. Povinnost vydání Statutu vyplývá z novely tiskového zákona, přičemž
schválený text odráží i praktické
zkušenosti s vydáváním Novinek.
Statut obsahuje povinnosti a odpo-
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vědnost vydavatele periodického
tisku směrem k poskytování přiměřeného prostoru pro uveřejnění
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva města, uveřejnění
doplňujících informací a odpovědí
na publikovaná sdělení. Statut je
k dispozici na webových stránkách
města a je zveřejněn i na úředních
a informačních deskách městského úřadu.
Rada města dále schválila redakční radu Novinek, jejímiž čle-

ny jsou Mgr. Ing. Martin Doležal,
starosta města, MUDr. Jaroslava
Králová a Bc. Zdeněk Slabý, zastupitelé města, Ing. Miroslava
Svitáková, tajemnice MěÚ a Kateřina Nimrichtrová, PR manažerka Městského střediska kultury
a sportu.
Redaktorem Novinek, odpovědným za příjem příspěvků i inzerce
je Věra Šimandlová, zaměstnankyně MěÚ, tel. 381 201 117, e-mail:
v.simandlova@sezimovo-usti.cz. 
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byla zahájena realizace projektu „Revitalizace sídelní zeleně“, kterou provádí Wotan
Forest, a. s., České Budějovice; cena díla je 1,184 mil. Kč,
z čehož cca 70 % nákladů by
mělo být pokryto z dotace
OPŽP;

připravuje se žádost o dotaci
do 31. výzvy ROP na projekt
rekonstrukce Táborské ulice;

probíhá územní řízení na výstavbu nové lávky přes Kozský potok a cyklostezky, propojující obě části města;

rada města schválila plán oprav
bytového fondu na I. pololetí
r. 2014 a s ohledem na zlepšený hospodářský výsledek
v roce 2013 předložila zastupitelstvu města návrh na zařazení dalších investičních akcí
do rozpočtu města r. 2014
v oblasti dopravy a navýšení
rozpočtu v položkách opravy
chodníků a komunikací;

byla provedena oprava poškozených úseků cesty podél
Kozského potoka od Ozvěny
na Kozí Hrádek; akci zajišťovala Správa města Sezimovo
Ústí a Správa lesů města Tá
bora.
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Prvním narozeným občánkem
roku 2014 je David Šimeček

Novinky v novém
Martin Doležal
starosta města

D

o rukou dostáváte Novinky
ze Sezimova Ústí, které počínaje tímto vydáním budou vycházet jako celobarevný měsíčník
v rozsahu 12 stran. Rada města tak
vychází vstříc potřebám a zájmům
města, jeho občanů a organizací
působících na jeho území.
I s ohledem na schválený Statut
by v Novinkách měl být prostor pro
aktuální informace vedení města
a městského úřadu, kulturní program a informace městského střediska kultury a sportu, informace
ze škol, správy města, sportovních
a zájmových organizací i sdělení
zastupitelů města (a odpovědi).
Se změnou formátu a četnosti
vydávání byla provedena i změna
grafické podoby Novinek, která
je v souladu s novým grafickým
stylem připravovaných webových
stránek města. Grafickou úpravu
Novinek a jejich tisk bude zajišťovat RUDI, a. s. Tábor.
Věřím, že se vám budou nové
Novinky co do vzhledu a obsahu
líbit a těším se na Vaše příspěvky

a fotografie.

PRVNÍ OBČÁNEK ROKU 2014 – Prvním občánkem roku 2014 v Sezimově Ústí se stal David Šimeček, který se narodil 1. ledna.
Dárkový poukaz předal mamince Davida starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal a místostarosta města Pavel Samec.
Foto: Kateřina Nimrichtrová

Ekonomické informace města za rok 2013
Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

O

ddělení provozního účetnictví MěÚ Sezimovo Ústí
uzavřelo účetnictví města za rok
2013 se závěrem, že hospodaření

skončilo kladným saldem příjmů a výdajů, a to ve výši
17,69 mil. Kč. Ke kladnému výsledku hospodaření přispěly zejména zdravý vývoj daňových
příjmů, nejvýrazněji zastoupený vývojem příjmů DPH, dále
úspory na straně běžných výdajů,

a skutečnost, že se část plánovaných projektů přesunula z technických důvodů do roku 2014.
Dluhová zatíženost obce klesla po
úhradě splátek ve výši 2,22 mil. Kč
na částku 6,8 mil. Kč, přičemž
úvěr z roku 2003 přijatý za účelem
financování dostavby a rekon-

strukce budovy městského úřadu
byl plně splacen. Ke konci kalendářního roku podepsal starosta
města Smlouvu o úvěru na částku
12 mil. Kč za účelem spolufinancování projektu Sportovně rekreační
areál Kozský potok. Tento úvěr nebyl v průběhu roku 2013 čerpán. 

Porovnání příjmové stránky rozpočtu r. 2012 a 2013
90 000

Skutečnost r. 2012

80 000

Skutečnost r. 2013

Porovnání výdajové stránky rozpočtu r. 2012 a 2013

70 000

40 000

Skutečnost r. 2012

90 000

Skutečnost r. 2013

Pozn. V navýšení daňových příjmů r. 2013

70 000

ve srovnání s r. 2012 se odráží novela

60 000

zákona o rozpočtovém určení daní.
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100 000
80 000

50 000
v tis. Kč

v tis. Kč

60 000

Nedaňové
příjmy

Kapitálové
příjmy

Přijaté
transfery

Běžné
výdaje
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Kapitálové
výdaje
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Ekonomické informace – přehled investičních akcí v roce 2013
Rozpočet
schválený
(v tis. Kč)

Rozpočet
upravený
(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis. Kč)

40,00

40,00

0,00

Investiční příspěvek na nákup komunální techniky
(mikroregion Táborsko)

0,00

31,47

31,47

–

100,00 %

Investiční transfer PO ZŠ Švehlova
(nákup konvektomatu)

0,00

230,00

230,00

–

100,00 %

46,00

81,00

80,62

175,26 %

99,53 %

100,00

120,00

117,06

117,06 %

97,55 %

70,00

0,00

0,00

0,00 %

Zateplení budovy MŠ Zahrádka

2 300,00

3 508,00

3 505,91

152,43 %

Sociální zařízení MŠ Zahrádka

1 500,00

1 425,00

1 219,80

81,32 %

85,60 %

365,00

353,00

338,80

92,82 %

95,98 %

3 750,00

3 770,00

3 687,89

98,34 %

97,82 %

750,00

5 750,00

1 453,36

193,78 %

25,28 %

50,00

50,00

50,00

100,00 %

100,00 %

Investiční akce
Výkup pozemků

Indikátory topných nákladů – byty ve vlastnictví
města (část připadající na r. 2013)
Osvětlení přechodů, Kánišova ulice
Sociální zařízení městské policie (sprchy)

Kuželna – stavěče
Sociální zařízení v budově ZŠ 9. května
Sportovně rekreační areál Kozský potok
Odkup teplovodní přípojky Nerudova ulice
Cyklostezky (lávka a komunikace)

% RS
0,00 %

% RU
0,00 %

–
99,94 %

250,00

300,00

249,87

99,95 %

83,29 %

2 100,00

2 100,00

0,36

0,02 %

0,02 %

Investiční transfer PO MSKS (stavební úpravy objektu)

0,00

287,66

287,66

–

100,00 %

Rekonstrukce ul. 9. května

0,00

240,00

276,20

–

115,08 %

Odvodnění budovy MŠ ul. 9. května

0,00

584,40

570,50

–

97,62 %

Zateplení budovy MŠ Lipová

0,00

4 875,00

4 873,97

–

99,98 %

Instalace bezpečnostních mříží a dveří v prostorách
městské policie

0,00

55,00

47,14

–

85,71 %

Odkup objektu vodárny

0,00

301,00

301,43

–

100,14 %

Výkup pozemků pod objektem vodárny

0,00

135,00

124,88

–

92,50 %

Výkup pozemků od TJ Sokol

0,00

277,80

277,80

–

100,00 %

Programové vybavení - přestupková komise

0,00

100,00

0,00

–

0,00 %

Sociální zázemí MŠ Lipová

0,00

13,00

12,71

–

97,77 %

11 321,00

24 627,33

17 737,43

156,68 %

72,02 %

Rekonstrukce Táborské ul.

Celkem

Rada města schválila zákaz
podomního prodeje v Sezimově Ústí
Martin Doležal
starosta města

R

ada města schválila dne 13. ledna 2014 nařízení č. 1/2014, kterým se doplňuje nařízení č. 1/2008
Tržní řád. Novým nařízením byly
na území našeho města zakázány
tyto druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu:

www.sezimovo-usti.cz

a) pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb
b) podomní prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno,
prodáváno zboží a poskytovány
služby uživatelům v bytech, domech nebo budovách.
Cílem tohoto opatření je chránit občany Sezimovo Ústí před
nekalými obchodními praktikami

určitých skupin prodejců a obchodníků, kteří se zaměřují především na seniory a zneužívají jejich
důvěřivosti. V případě poznatku
o porušování uvedeného nařízení
se obracejte na Městskou policii,
tel.: 381 276 003, 723 149 972.
Celý text nařízení č. 1/2014 je
k nahlédnutí na úřední a informačních deskách města a na webových

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

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarosta
Pavel Samec
381 201 136, 602 431 940
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
Naděžda Řezáčová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Helena Řežábková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Miroslav Píbil
381 201 118
Zást. ved. stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129 (komunální odpad)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
František Bednář
381 200 436, 725 769 860
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Jiřina Kalenská
381 276 043
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Přehled místních poplatků na území města v roce 2014
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odpovědný referent: Beránek Josef – budova A – 1. patro – číslo
dveří 214 - tel. č.: 381 201 115
Kalivoda Ondřej – budova A – 1. patro – číslo dveří 210 – telefonní
č.: 381 201 138

Jana Koubová
referentka místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu

Poplatek ze psa
Odpovědný referent: Komárková Jana – budova B – 2. patro – číslo dveří
308 – tel. č.: 381 201 121

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Odpovědný referent: Koubová Jana – budova B – 2. patro – číslo dveří

306 – tel. č.: 381 201 129

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a ze vstupného
Odpovědný referent: Šimandlová Věra – budova B – 2. patro – číslo dveří
306 – tel. č.: 381 201 117
Druh poplatku

Poplatník

Sazba Kč/kalendářní rok
600 Kč

ze psa
- v rodinných domcích

200 Kč

za prvého psa
za druhého a každého
dalšího psa
za prvého psa
za druhého a každého
dalšího psa
za prvého psa
za druhého a každého
dalšího psa
za prvého psa

300 Kč

za druhého a každého
dalšího psa

1 000 Kč
1 000 Kč

- v ostatních případech
- v odlehlých místech
u čp. 112, 114, 228, 687

1 500 Kč
držitel
psa

400 Kč

- u poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu

za lázeňský
nebo rekreační pobyt

100 Kč

fyzická osoba
10 Kč
odvádí ubytovatel

za osobu a každý i započatý
den pobytu, není-li tento
dnem příchodu

Splatnost

Osvobození a úlevy

viz čl. 7
obecně závazné vyhlášky
do 30. 4. 2014 č. 2/2010, o místních
poplatcích, ve znění
pozdějších obecně
závazných vyhlášek

čtvrtletně
– nejpozději
vždy o 10. dne
po uplynutí
kalendářního
čtvrtletí

viz čl. 12

při oznámení
užívání

obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místních poplatcích,
ve znění pozdějších obecně
závazných vyhlášek

obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místních
poplatcích, ve znění
pozdějších obecně
závazných vyhlášek
viz čl. 19

za užívání
veřejného prostranství

uživatel prostranství

viz čl. 17 obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místních poplatcích,
ve znění pozdějších obecně
závazných vyhlášek

5%
ze vstupného

pořadatel akce

u úhrnné částky vybraného
vstupného u jednorázových
akcí a u všech akcí bez
prodeje a konzumace
alkoholických nápojů

čl. 24
do 15 dnů
ode dne
skončení
akce

20 %

z úhrnné částky vybraného
vstupného u opakovaných
akcí s prodejem a konzumací
alkoholických nápojů

4 Kč

do 15 dnů
po uplynutí
za každé využité lůžko a den každého
kalendářního
čtvrtletí

obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místních
poplatcích, ve znění
pozdějších obecně
závazných vyhlášek
čl. 29

z ubytovací kapacity

za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů
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ubytovatel

fyzická osoba
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zák.
upravujícího pobyt cizinců
na území ČR povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů
- která podle zák. upravujícího
pobyt cizinců na území ČR
pobývá na území ČR přechodně
po dobu delší 3 měsíců

500 Kč

fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba

500 Kč

obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místních
poplatcích, ve znění
pozdějších obecně
závazných vyhlášek

čl. 6
osoba/kalendářní rok
do 31. 5. 2014
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obecně závazné vyhlášky
č. 7/2012 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 2/2013

objekt/kalendářní rok
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Opět vandalismus, nikoliv úřední
Jaroslav Kupsa

zveřejňuje záměr města

ředitel Správy města

P

očátkem minulého roku jsme
byli v diskusním fóru kritizováni, že kácíme thuje nad zahrádkářskou kolonií u hlavní silnice
E55 a ničíme protihlukovou stěnu.
Pisatelka si doufáme všimla, že
v průběhu loňského roku docházelo k dalšímu postupnému nepovolenému kácení thují, tentokráte ze
strany občanů nebo pronajímatelů
zahrádek. Někteří pronajímatelé zahrádek si z tohoto prostoru
udělali kompostárnu a skládku
nepotřebného biologického odpadu. Počátkem tohoto roku jsme
odstranili pokácené stromky a celý
prostor jsme uklidili. Jaké bylo

Společenská
kronika

PRODAT

naše překvapení, když následující
den došlo v tomto prostoru k dalšímu nepovolenému kácení thují.
Klademe si otázku „Proč je kritizována pouze naše organizace,
když po zdlouhavém schvalovacím
řízení přistoupí k revitalizaci veřej-

né zeleně, ale nepovolené kácení
veřejné zeleně nikomu nevadí“.
Jak dlouho se budeme všichni
dívat na ničení veřejné zeleně města a jak dlouho se bude tolerovat
chování některých našich „spolu
občanů – vandalů“?

Osvobození od místního poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
od 24. 11. 2013 do 17. 1. 2014 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Narození: Jedlička Robert, Krejčí
Magdalena, Jirmus Patrik, Lukešová Nela, Kotek Kryštof, Svatoň Michal, Vyčichlová Ema, Veselý Jan,
Zíková Klaudie, Šimeček David,
Woldřichová Anna
Zemřelí: Brtna Miroslav, Dědourek Rudolf, Dvořáková Bohumila, Franková Jiřina, Hubáček
Václav, Kinc Alois, Kostrounová Božena, Kučera Eduard, Makovičková
Ludmila, Malina Lubomír, Sladká

Marie, Zadražil Pavel

Město
Sezimovo Ústí

zat skutečnost zakládající osvobození.
Osvobození od místního poplatku znamená, že poplatník je osvobozen od poplatkové povinnosti,
nikoliv od povinnosti ohlašovací.
Taxativní výčet možného osvobození od poplatkové povinnosti je
uveden v čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpa
dů, ve znění OZV č. 2/2013.

Jana Koubová
referentka místního poplatku
za odvoz odpadu

P

odle zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí poplatkovým obdobím doba,
za kterou se místní poplatek platí.
U poplatku za provoz systému komunálních odpadů se jedná o poplatkové období – kalendářní rok,
a proto se musí každoročně proká-

Byt č. 26 / 603, o velikosti 1 + 1,
I. kategorie, v 4. nadzemním
podlaží, č. p. 603, Lipová ulice,
Sezimovo Ústí

minimální výše kupní ceny
ve výši 300 000 Kč

splatnost kupní ceny je stanovena nejpozději v den podpisu smlouvy.
Dispozice bytu:

celková podlahová plocha
– 31,30 m2

pokoj – 14,50 m2, obytná kuchyň
– 8,50 m2, předsíň – 2,90 m2,
koupelna – 1,50 m2,

WC – 0,90 m², sklep – 3,00 m²
Vybavení bytu:

vodoměr na TUV, vodoměr
na STV, 3 ks termostatické
hlavice, 3 ks ITN
Prohlídka bytu se uskuteční ve středu 12. března 2014
od 15.00 hod. do 15.30 hod.
Písemná žádost musí být
předána na podatelnu Správy
města Sezimovo Ústí nejpozději do pátku 14. března 2014
do 11.00 hod.
Další informace je možno získat na Správě města Sezimovo
Ústí: p. Bednář (tel.: 381 200 436,
725 769 860), p. Podroužková
(tel.: 381 200 437, 725 769 857)

Pracovníci finančních úřadů
budou pomáhat daňovým poplatníkům
Jana Krchová
finanční správa

V

rámci zlepšování svých služeb připravila Finanční správa
i pro letošní rok řadu opatření, která
vycházejí vstříc poplatníkům daně
z příjmů fyzických osob. Přiznání
k této dani budou vybírána nejen
na územních pracovištích finančních úřadů, ale i na všech obcích

www.sezimovo-usti.cz

daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést prostřednictvím
poštovní poukázky na pobočkách
České pošty nebo bezhotovostně
prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně
formou internetového bankovnictví, a to na bankovní účet číslo:
721-77627231/0710.
Od 4. února 2014 jsou také
na podatelně MěÚ v Sezimově
Ústí k dispozici tiskopisy přiznání

s pověřeným obecním úřadem
(tzv. dvojkových obcích). Nepůjde jen
o prostý výběr přiznání, ale budou
zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jejich vyplnění.
V malé zasedací místnosti MěÚ
v Sezimově Ústí budou pracovníci
FÚ poskytovat informace k uvedené problematice ve dnech 5. března
(středa) a 19. března (středa) vždy
od 15.00 do 16.30 hodin. Připomínáme, že zde nebude možné
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k daním z příjmů a informační
letáky. Podání daňového přiznání
lze učinit též elektronicky formou
datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým
podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky, a to za podmínek,
které jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy
(www.daneelektronicky.cz).
Více info najdete webu Finanční
správy (www.financnisprava.cz). 

XXIII. ročník

únor 2014

Kronika představuje

Poděkování

Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám
a paní Evě Veselé za předání
dárku.
Vlasta Šubrtová

Kostel Povýšení sv. Kříže

Z

ápisy v Sezimově Ústí proběhly ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2014.
Výsledky zápisů zobrazuje níže
uvedená tabulka. Počítá se s otevřením dvou prvních tříd na všech
třech základních školách. Do prvních tříd školního roku 2014/2015
by mělo v Sezimově Ústí nastoupit

cca 98 dětí.


Děkujeme vedení města za
blahopřání a dárek k našim
výročím.
Božena a Jiří Vodrážkovi

Počet zapsaných žáků do 1. tříd
na školní rok 2014/2015
Počet odkladů školní docházky


Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi a sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a paní Evě Veselé za milou návštěvu a předání dárku u příležitosti mých
80. narozenin. Eva Wagnerová

Inzeráty
PRONÁJEM

Pronajmu dlouhodobě rodinný dům v S. Ústí 2, Budějovická ul., pro bydlení nebo
kancelář. Nevolat RK.
Tel.: 605 260 365

Pronajmu garáž v lokalitě
u hvězdárny, blíže k řadovým
rodinným domům.
Tel.: 605 706 064

KOUPĚ

Koupím byt 2+1 v Sezimově
Ústí 2 v osobním vlastnictví,
klidné prostředí, zvýšené přízemí (jedno schodiště).
Tel.: 773 626 167

Koupím byt v Sezimově Ústí 2
v osobním vlastnictví, klidné
prostředí, 1.–5. patro (výtah).
Tel.: 773 626 167

PRODEJ

Prodám byt v S. Ú. 1+1, 38 m2
s balkonem.
Informace na tel.: 724 876 039

Prodám velmi zachovalé, plně
vybavené dívčí dětské kolo
(věk 7–10 let). Cena 3000 Kč.
Tel.: 606 542 809 po 19 hodině
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Věra Šimandlová
oddělení PLA


Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za přání a hezký dárek k mým
75. narozeninám.
Lubomír Koudelka


Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Vasil Stankoci

Výsledky zápisů
dětí do 1. tříd

Foto: Anna Slunečková

Po celém obvodu kostela byly instalovány hromosvody. Důvodem
je předejití poškození elektroinstalace v případě bouřky. V roce 1992
hrom do kostela uhodil a elektrika
vyhořela. Ono se na tom našem
kostelíčku stále něco opravuje
a upravuje.
V roce 1995 dostal novou střechu, v roce 1998 fasádu, v roce
2000 se pracovalo na elektroinstalaci, v roce 2001 se kostel vymaloval, zavedlo se zde elektrické vytápění lavic. V roce 2003 se provedla
oprava farní budovy a v roce 2013
instalace hromosvodů.
O tom, že v kostele znějí dvoumanuálové varhany, které nahradily původní jednomanuálové, jsme
již také psali v roce 2010 v pamětnickém vyprávění pana Kulhánka.
Ještě prý zbývá rozezvučet x počet
píšťal.
Od 1.1.2000 bylo Sezimovo Ústí
vyhlášeno páterem Habartem - vikářem - samostatnou farností. Páter Petr Plášil, který na místní faře
bydlí, spravuje s kaplanem – administrátorem - kostel v Sezimově
Ústí, Táboře, Plané nad Lužnicí,
Choustníku a Malšicích.
A já si neodpustím závěrem se
pochlubit, že abych vám mohla
povyprávět vše, co jsem se o našem
kostelíku dozvěděla, nejen jsem
naslouchala slovům oběma pánům
Kulhánkům - otci i synovi, ale vylezla jsem až do věže k zmiňovaným zvonům, abych si je prohlédla

a vyfotografovala.

Anna Slunečková
kronikářka

O

našem kostele Povýšení sv.
Kříže v Sezimově Ústí 1 jsme
si v Novinkách psali již několikrát.
A přesto se k tomuto tématu vracíme znovu. Přimělo mě k tomu
i sdělení kostelníka a varhaníka
v jedné osobě, pana Kulhánka, že
v sobotu večer 27. července 2013
zvon nezvonil. Puklo mu srdce.
Bylo to Boží znamení? Ano, či ne
– to necháme na čtenáři, ale pravdou je, že dva dny na to, v pondělí
29. 7., postihlo naše město velké
krupobití. Rázem zde byl podzim, listí ze stromů na zemi, úroda na zahrádkách sklizená, okna,
střechy, skleníky poškozeny nebo
rozbity. Všude bílo. Však si to ještě
všichni dobře pamatujeme.
Ale zpět ke zvonům. Byl pozván
odborník, kampanolog z Prahy,
Radek Lunga a ten navrhl řešení
opravy. Farní rada schválila opravu
obou zvonů jak Václava 104 kg, tak
Anežky Marie 34 kg. Byl osloven
i zvonař Michal Votruba z Myslkovic u Soběslavi, kterému „zvonařina“ učarovala. Má vše zvládnuté
i po technické stránce. Zvony byly
osazeny dubovými závěsy a kováním. Pro oba zvony byla vykována
nová srdce a dle tradice zavěšena
na kůži. Po skončení zimy budou
protaženy nové kabely k motorům,
aby se zvony lépe ovládaly pomocí
spínací skřínky.
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ZŠ 9. května 489
ZŠ Školní nám. 628
ZŠ Švehlova 111
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Karnevalové
dovádění
I. Markvartová a M. Gausová
2. ZŠ v Sezimově Ústí

A

je to tady! Doba plesů a karnevalů vypukla i u nás ve školní družině na „Dvojce“.
Vidět jsme mohli nepřeberné
množství nádherných masek a porota velice těžko vybírala ty nejlepší. Na karnevalové promenádě se
procházeli kovbojové, princezny,
indiáni, lékaři, kouzelníci, kouzelnice, ale také masky ze zvířecí říše
– motýlci nebo krásný ježek. Obdivovali jsme postavy z pohádek, ale
i postavy technické doby – roboty.
Tanec se střídal s různými soutěžemi. Nejvíce jsme se pobavili,
utěžící museli sníst piškot
když soutěžící
zavěšenýý na nitce. Někdo poctisoval drobná sousta, jiný
vě ukusoval
ul piškot najednou. To práspolknul
olalo u všech zúvě vyvolalo
ých vlnu
častněných
smíchu. Na záme se
věr jsme
všichni společně naučili
tanec.
Tam, kde
se děti baví
a smějí se, je
vždy
dobře.
Tak ať nám to

vydrží!

www.sezimovo-usti.cz
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První pomoc prožitkem
dětí i u učitelů

Aktivity ve školní družině
Eva Kalinová a Iva Soldátová
vychovatelky ŠD ze ZŠ Švehlova 111

I

Jaroslav Mengler
ZŠ

Z

ačátkem listopadu měli žáci
8. a 9. tříd možnost vyzkoušet
si první pomoc. Přispěly k tomu
studentky Střední zdravotnické
školy v Táboře pod vedením svých
pedagožek paní Srpové a Ondřejové, které připravily pro žáky
dvě hodiny plné užitečných informací a hlavně praktických ukázek
poskytování první pomoci. Žáci
si tak na vlastní kůži vyzkoušeli
ošetření různých poranění (popáleniny, pořezání sklem, ...), vyzkoušeli si masáž srdce při zástavě
krevního oběhu, účinnou pomoc

když nejsme velká škola, naši
družinu navštěvuje 60 dětí. Naší
snahou je, aby odpolední program
byl co nejpestřejší. Připravujeme
různé sportovní i přírodovědné
soutěže, turnaje ve stolních hrách,
chodíme do lesa, využíváme tělocvičnu i zahradu, malujeme,
vyrábíme. Při tom mají děti dost
času, aby si pohrály s pěknými,
moderními hračkami, které často
dokupujeme.
V lednu jsme uspořádali pohádkový karneval, kde si děti nejen zatančily, ale také se setkaly
v pohádkových disciplínách – jako
např. v nošení zlatého jablka nebo
chůze po vodní hladině.
Nejvíc ze všeho se ale každý rok
těšíme na návštěvu p. ředitele Ambrože ze ZOO Dvorec.

při kolapsu a užitečné polohy raněného.
Žáci zjistili, že podstatnou věcí
je umění volat záchranku a sdělovat důležité informace, které velmi
často mohou vše urychlit.
Nejen žáci byli seznámeni s poskytnutím první pomoci, která se
většinou nenechává plánovat předem. Vše praktické čeká na celý
pedagogický sbor v dubnovém
školení první pomoci prožitkem
prostřednictvím občanského sdružení MIMONI, se kterým škola
bude spolupracovat jednak formou e-learningu, jednak formou
praktických ukázek přímo ve škole
nebo ve školicím středisku v Hla
vatcích.

Ten nejen krásně vypravuje, ale
přiveze vždy na ukázku živá zvířata, z nichž některá jsou opravdu
vzácná. Měli jsme tak možnost
vidět bílé tygříky, lvíčata, pásovce,
surikaty, kapybary, skunka, paviána nebo papoušky. Letos jsme
poznali roztomilou a téměř neznámou šelmičku – ovíječe filipínského a obrovskou želvu – kajmanku
dravou.
Nutno říci, že vynést některé
tyto chlapíky do naší tělocvičny
v 1. patře, je úkol doslova nelehký,
ale Ambrožovi už nás znají, rádi
k nám jezdí, a tak i tuto překážku
zvládají s dobrou náladou, která je
neopouští po celou návštěvu. A my
se můžeme těšit, čím pěkným nás
překvapí příští školní rok. Ale nudit se určitě nebudeme, čeká nás
ještě spousta zajímavých akcí. Teď
v únoru kromě závodů v bobování
dokonce „možná přijde i kouzel
ník…“

Centrum pro děti a rodiče KLUBÍČKO SEZIMOVO ÚSTÍ
pořádá

DĚTSKÝ BAZÁREK
v sobotu dne 5.4. 2014 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Ve vestibulu I. ZŠ Sezimovo Ústí II. (ulice 9. května 489, naproti obchodu SPAR).
Koupit nebo prodat můžete dětské oblečení, boty, autosedačky, kočárky a potřeby pro děti.
Své věci si prodává každý sám.
Nezapomeňte si vzít drobné na vrácení peněz a věci viditelně ocenit.
5. 4. od 8.00 do 9.00 – příjem věcí do prodeje
INFO – rezervace STOLŮ formou SMS na tel.: 776 409 294 nebo email: klubicko@gmail.com

FC MAS Táborsko představuje: kategorie U11
Tomáš Samec
Místopředseda výboru FC

vítězných zápasech na turnaji v třeboňské hale poprvé prohráli, a to
jen o jeden gól,“ popsal tým trenér

Martin Švec. Velký podíl na úspěších má tréninková píle, když mladíci Táborska trénují třikrát v týdnu.

N

ejstarší kategorií přípravek
je ročník 2003 – kategorie
U11. V celku FC MAS Táborsko se
o nejstarší fotbalový potěr stará odchovanec sezimovoústecké kopané
Martin Švec. Asistenty jsou Ludvík
Krumr a Vladimír Dobranský.
Kategorie U11 se od prvních
fotbalových krůčků, které hráči absolvovali ve fotbalové školce pod vedením Jiřího Brabce a Karla Doutnáče, jeví jako velice silný celek.
„Kluci jsou šikovní, fotbal je baví,
a to je nejdůležitější. I aktuální forma je dobrá, když jsme po dvanácti

www.sezimovo-usti.cz

Foto: Karel Chotovinský
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Táborsko dává obecně hodně
prostoru mladým fotbalistům.
„Za dva roky se tu udělal obrovský kus práce. Je to vše o sto procent lepší. Jsem rád, že v Táborsku
se nemyslí jen na A tým, ale klade
se důraz i na mládež. Je to vidět
i na výsledcích. Třeba my jsme
schopni odehrát vyrovnané duely s přípravkami ligových týmů,“
pokračoval Martin Švec. „Je vidět,
že to zřejmě děláme dobře, když
se k nám hlásí děti z okolních
měst, vesnic a i jiných klubů. Pro
nás je to důkaz, že jdeme správnou cestou, ale zároveň je to pro
nás velký závazek dále na sobě
pracovat,“ doplnil lodivod kate
gorie U11.
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Kulturní a sportovní akce ze Sezimova Ústí
O DRAKOVI

MASOPUST

4. března 10 hod.
nám. T. Bati

Tradiční masopust ve spolupráci
s místními školami. Průvod masek
vyrazí od ZŠ 9. května v 10 hodin.
Program na nám. T. Bati, stánky.
..............................................................................................

ODPOLEDNE PRO ŽENY

8. března 15 hod.
Spektrum
Módní přehlídky, kadeřnická
show, kosmetika, líčení, výživové
poradenství, ukázky nových
trendů ve cvičení, miniveletrh
zboží a služeb pro dámy.
Vstupné: 80 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

19. března 16.30 hod.
26. března 16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum
Divadýlko na schodech
Hned dva princové se ucházejí
o královskou dceru. Když se
ale objeví lítá saň, oba zmizí.
Naštěstí je tu Kašpárek s pejskem
a kočičkou, kteří se do draka
pustí...
Vstupné: 20 Kč

PAVEL KLÍMA „V OBRAZE II“

6. března 18 hod.
Malý sál Spektrum
Výstava potrvá do 3. dubna. Bude
otevřena v době konání akcí
MSKS včetně promítání filmů
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

One woman show Simony Stašové.
Vyprodáno v předprodeji.

Koncert rockových skupin,
jež mají obě za sebou přes sto
koncertů včetně účinkování
na velkých festivalech, jako
je například Rock for People.
Koncert se uskuteční v rámci
jarního turné k nově
vydanému CD skupiny
Zoufale Sexy.
Vstupné: 80 Kč

POHÁDKY
KAŠPÁREK A PRINCEZNA

5. března 16.30 hod.
Sál Spektrum
Divadlo Marky Míkové.
Klasická marionetová pohádka
s živou hudbou a veselými písničkami. V hlavní roli kdopak jiný
nežli kašpárek, pak krásná princezna a jeden opravdu zlý skřet, který
nám to tu pěkně zavaří a uvrhne
nás do mnoha nesnází...“
Vstupné: 40 Kč
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..............................................................................................

12. března 18 hod.
Malý sál Spektrum

PATCHWORK

Cestopisná přednáška Pavla Hirsche.
Přes 16000 km pěšího putování
a 31 měsíců na cestě z domova
ve Dvoře Králové nad Labem k třem
poutním místům křesťanství. Santiago
de Compostela ve Španělsku, Řím
v Itálii a Jeruzalém v Izraeli. Pojďte se
projít po stezkách a poutních cestách,
kde se psala historie.
Celkem proputujeme 21 států
Evropy a Blízkého východu rychlostí
do 5 km/h v poutavém vyprávění
spojeného s promítáním autorských
fotografií.
Vstupné: 40 Kč

KONCERTY

7. března 19 hod.
Malý sál Spektrum

CESTA KE ZDRAVÍ: ŽLUČNÍK

25. března 18 hod.
Malý sál Spektrum

K tanci a poslechu hraje skupina
Klávesy Band.
Vstupné: 80 Kč

20. března 19 hod.
Sál Spektrum

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

Výtvarná dílna pro děti – výroba
loutek z různých materiálů
na motivy pohádek Divadýlka
na schodech.
Vstupné: 30 Kč

LETEM SVĚTEM:
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
a možná ještě o kousíček dál...

14. března 19 hod.
Vestibul Spektrum

ZOUFALE SEXY
+ OSM SETIN BEZ JÍDLA

19. března 15.30 hod.
26. března 15.30 hod.
Klubovna Spektrum

27. března 17 hod.
Klubovna Spektrum

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

TANEČNÍ VEČER

WILLY RUSSELL:
SHIRLEY VALENTINE

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

11. března 18 hod.
Malý sál Spektrum

Přednáška MUDr. Vladimíry
Koutenské na téma využití
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč

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

DIVADLA

FIT PRO ŽIVOT

Přednáška lektorek Jany Richterové
a Hany Hrazánkové o vodě a jiných
tekutinách, pitném režimu. Odpovědi
na otázky co, jak, kdy a kolik pít.
Vstupné: 30 Kč

VÝSTAVY

KURZY, DÍLNY

VÝLETY

Kurz Anny Vlčkové. Základy šití
metodou patchwork – sešívání
malých různě barevných kousků,
které ve finále tvoří geometrický
vzorec. S sebou čtverečkovaný
papír, pravítko, psací potřeby.
Rezervujte na: mexus@sezimovo-usti.cz, nebo na tel.: 381 276 707
nejpozději do 24. března.
Cena kurzu: 100 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU
Klubovna v Jiráskově ulici
VYŠÍVÁNÍ STUHOU

3. března 15 hod.
O tom, že květiny nemusejí být jen
na záhonku, vás přesvědčí Larisa
Wágnerová, která vám ukáže
netradiční techniku zdobení.
..............................................................................................

SKAUTI V TĚŽKÝCH DOBÁCH
KARLOVY VARY

10. března 15.30 hod.

15. března 6 hod.
Odjezd z parkoviště před
Spektrem

Nejen o tom, co znamenalo být
skautem v době války, bude vyprávět paní Helena Koutenská. Přijďte
si popovídat i o svých zážitcích.

Po stopách porcelánu a likéru
– prohlídka fabriky THUN 1794
(Nová Role) – největšího výrobce
porcelánu v Čechách, společný
oběd, návštěva hradu Loket
s největší sbírkou porcelánu,
návštěva muzea Becherovky,
procházka po promenádě
k nejznámějšímu vřídlu v Čechách.
Rezervace zájezdu nejpozději
do 10. března na tel.: 737 254 684
nebo na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena zájezdu: 990 Kč

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

JARNÍ FESTIVAL
SBOROVÉHO ZPĚVU

28. března 19 hod.
Sál Spektrum
Vystoupí pět pěveckých sborů
z jižních Čech.
Vstupné: 40 Kč
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..............................................................................................

A ZASE TY MUZIKY

17. března 15.30 hod.
Na odpoledním posezení
s hudbou si můžete zazpívat i vy.
..............................................................................................

FIT V KAŽDOU ROČNÍ DOBU

24. března 15.30 hod.
Ve svém cyklu o správné výživě
a zdravém pohybu pokračují
lektorky Jana Richterová
a Hana Hrazánková.

www.sezimovo-usti.cz
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VYCHÁZKA: DRAŽIČKY

LEGO PŘÍBĚH (The Lego Movie)

Režie: Tomáš Vorel
Hrají: T. Vorel jr., J. Mádl,
J. Kraus, I. Chýlková
Vstupné: 100 Kč

25. března 8.15 hod.

1. března 17.30 hod.

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

Vycházka s Hanou Kazatelovou.
Odjezd ze zastávky SÚ Kovosvit
v 8.35 hodin, na autobusovém
nádraží přestup na linku
30 do Dražiček v 8.56 hodin.

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 90 minut
Animované dobrodružství, kde
hlavní roli hrají panáčci a kostičky
z Lega.
Režie: Phil Lord, Chris Miller
Vstupné: 90 Kč

ZIMNÍ PŘÍBĚH (Winter‘s Tale)

Režie: Ethan Coen, Joel Coen
Hrají: O. Isaac, C. Mulligan,
J. Timberlake
Vstupné: 100 Kč

KINO SPEKTRUM

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

JAK UKAZUJÍ ČAS
SLUNEČNÍ HODINY

15. března 17.30 hod.

(Mr. Peabody and Sherman)

Romantická fantasy USA,
přístupný, titulky, 118 minut
V prostředí New York City se více
než jedno století odehrává příběh
plný zázraků, neblahých osudů
a odvěkého konfliktu dobra a zla.
Režie: Akiva Goldsman
Hrají: R. Crowe, C. Farrell, J. Connelly
Vstupné: 100 Kč

9. března 17.30 hod.

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

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 92 minut
Pan Peabody je geniální pes.
Adoptoval malého kluka
Shermana a vynalezl přístroj
Časomat, díky němuž zamíchají
nejdůležitějšími událostmi
světových dějin.
Režie: Rob Minkoff
V čes. znění: I. Trojan, J. Kohler
Vstupné: 125 Kč, děti 105 Kč

BABOVŘESKY 2

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

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

31. března 15.30 hod.

ANGELIKA (Angélique)

Sraz tentokrát
u sezimovoústeckých hodin
u obchodního domu. Teprve pak
půjdeme společně do klubovny.
První z cyklu besed o hodinách
s panem Ing. Petrem Králem,
předsedou sdružení Virtuální
muzeum hodin. Povídání bude
spojeno s ukázkami různých typů
slunečních hodin.

1. března 20 hod.

DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA

PŘIPRAVUJEME
NA DUBEN
RECITÁL: VOJTA „KIĎÁK“
TOMÁŠKO

29. dubna 19 hod.
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Malý sál
Recitál českého trampského
a folkového písničkáře z Lokte nad
Ohří, zakladatele skupiny Roháči
a držitele několika Port.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

ZÁJEZD: VYSOČINA A JIŽNÍ
MORAVA

12. dubna 6 hod.
S odborným průvodcem
– Ing. Josefem Jahelkou se tentokrát
podíváte na zámek Náměšť nad
Oslavou, do Památníku bible
kralické, do muzea a do rodného
domu V. Menšíka a A. Muchy
v Ivančicích, projdete si Mohelenskou hadcovou step a prohlédnete
si druhou největší sypanou hráz
na světě – přehradu Dalešice.

Foto: www.zamek-telc.eu/pamatky-v-kraji-vysocina

www.sezimovo-usti.cz

Romantický Fr., od 12 let,
dabing, 113 minut
Nové zpracování nesmrtelného
příběhu lásky. Markýza Angelika
je proti své vůli provdána
za staršího bohatého muže.
Nakonec se do něj zamiluje,
kolem páru se však stahují
smyčky intrik...
Režie: Ariel Zeitoun
Hrají: N. Arnezeder, G. Lanvin
Vstupné: 120 Kč

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

BORGMAN (Borgman)

9. března 20 hodin
Černá komedie Niz., od 15 let,
titulky, 113 minut
Co byste dělali, kdyby u vaší vily
zazvonil bezdomovec, tvrdil, že
dobře zná vaší ženu a chtěl se
vykoupat? Borgman se z vily už
nehne a ještě si na pomoc zavolá
své přátele.

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

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
(The Nut Job)

2. března 17.30 hod.
Animovaný Kan./J.Kor., přístupný,
dabing, 86 minut
Zima se nezadržitelně blíží
a veverčák Surly s krysím
kamarádem Buddym přemýšlí,
jak nashromáždí zásoby. Pokusí se
vykrást obchod s oříšky...
Režie: Peter Lepeniotis
V čes. znění: Z. Hruška, F. Jančík,
J. Meduna
Vstupné: 100 Kč

15. března 20 hod.

Komedie ČR, přístupný, 110 minut
Úsměvný obrázek ze života
v současné vesnici sleduje kupící
se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu
jejím obyvatelům.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: V. Žilková, J. Synková,
L. Vondráčková
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
(The Nut Job)

16. března 17.30 hod.
Animovaný Kan./J.Kor., přístupný,
dabing, 86 minut
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

PHILOMENA (Philomena)

16. března 20 hod.

V NITRU LLEWYNA DAVISE

Režie: Alex van Warmerdam
Hrají: J. Bijvoet, H. Minis,
J. Perceval
Vstupné: 90 Kč

(Inside Llewyn Davis)

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

2. března 20 hod.

VEJŠKA

Drama USA, od 15 let, titulky,
105 minut
Příběh talentovaného muzikanta,
který se snaží získat si uznání,
ačkoliv jeho život je nekonečným
řetězem smůly, Jako šance
na záchranu se jeví cesta do Chicaga.

13. března 20 hod.

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

Komedie ČR, od 12 let, 85 minut
Kultovní film Gympl pokračuje.
Petr Kocourek se hlásí
na UMPRUM. Tam se hlásí
i krásná Julie, do které se bezhlavě
zamiluje...

9

Drama VB, od 12 let, titulky,
98 minut
Silný příběh ženy, pátrající
po svém synovi, jenž jí byl v mládí
násilně odebrán jeptiškami
v klášteře a nabídnut k adopci.
Režie: Stephen Frears
Hrají: J. Dench, S. Coogan
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

PAMÁTKÁŘI (Monuments Men)

21. března 17.30 hod.
Komedie USA, od 12 let, titulky,
112 minut
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FAIR PLAY

BABOVŘESKY 2

ANGELIKA

22. března 20 hod.

27. března 17.30 hod.

(Angélique)

Komedie ČR, přístupný,
110 minut
Vstupné: 100 Kč

29. března 20 hod.

Možná poslední velký příběh
II. svět. války, který ještě nikdo
nevyprávěl. Památkáři jsou
unikátní vojenská jednotka, která
z rukou nacistů vyrvala skvosty,
které nakradli.
Režie: George Clooney
Hrají: G. Clooney, M. Damon,
B. Murray, C. Blanchett
Vstupné: 120 Kč

Drama ČR, od 12 let, 100 minut
80. léta v ČSSR. Matka a trenér
sprinterky Anny jí v honbě
za kvalifikačním limiten
na olympiádu začnou bez jejího
vědomí podávat anabolické
steroidy.
Režie: Andrea Sedláčková
Hrají: J. Bárdos, A. Geislerová,
R. Luknár
Vstupné: 110 Kč

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

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

BABOVŘESKY 2

DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA

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

Romantický Fr., od 12 let, dabing,
113 minut
Vstupné: 110 Kč

KANDIDÁT

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

27. března 20 hod.

TRABANTEM
AŽ NA KONEC SVĚTA

Komedie ČR, přístupný, 110 minut
Vstupné: 100 Kč

(Mr. Peabody and Sherman)

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

Vstupné: 125 Kč, děti 105 Kč

ZACHRAŇTE PANA BANKSE

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

Thriller ČR, od 12 let,
106 minut
Vlivný majitel reklamní
agentury Lambert má realizovat
prezidentskou kampaň pro
nevýrazného, maloměstského
podnikatele. Ale vsadí se, že z této
nuly udělá nového prezidenta.
Režie: Jonáš Karásek
Hrají: M. Majeský, R. Luknár,
M. Dlouhý
Vstupné: 100 Kč

(Saving Mr. Banks)

ATTILA MARCEL

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

NOE (Noah)

22. března 17.30 hod.

(Attila Marcel)

KRÁSKA A ZVÍŘE

30. března 20 hod.

Životopisný USA, přístupný,
titulky, 126 minut
Příběh boje W. Disneyho o zfilmování příběhů Mary Poppinsové, ústřední postavy románů P. L. Traversové,
který vyústil v jeden z nejpůsobivějších snímků filmových dějin.
Režie: John Lee Hancock
Hrají: T. Hanks, E. Thompson,
C. Farrell
Vstupné: 100 Kč

23. března 20 hod.

(Beauty and the Beast)

Absurdní komedie Fr., od 12 let,
titulky, 102 minut
Režisérova chvála drogám,
buddhismu a ukulele. Okouzlující
rodinná óda na používání
halucinogenních drog.
Režie: Sylvain Chomet
Hrají: G. Gouix, A. Le Ny,
B. Lafont
Vstupné: 90 Kč

29. března 17 hod.

Dobrodružný USA, od 12 let,
dabing, 134 minut
Výpravné katastrofické drama,
které vypráví jednu z nejstarších
legend lidstva tak, jak jste ji asi
ještě neslyšeli.
Režie: Darren Aronofsky
Hrají: Russell Crowe, Anthony
Hopkins, Jennifer Connelly,
Emma Watson
Vstupné: 120 Kč

21. března 20.00 hod.

23. března 17.30 hod.

Rom. fantasy Fr., od 7 let, dabing,
112 minut
Obchodníkova dcera Kráska se
rozhodne obětovat svůj život
místo svého otce....
Režie: Christophe Gans
Hrají: V. Cassel, L. Seydoux,
A. Dussollier
Vstupné: 100 Kč

30. března 17.30 hod.
Dokument ČR, přístupný, 90 minut
Danu Přibáňovi a jeho partě
nestačilo, že přejeli trabantem
Afriku a svým nezávislým filmem
zválcovali renomované filmaře.
Vypravili se napříč Jižní Amerikou
a natočili další film.
Režie: Dan Přibáň
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

Pomozte nám na
cestě za hledáním
ztraceného času

Na lovu

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

L

ednová
vernisáž
fotografií Luboše
Pasáka spojená s vyprávěním o lovecké výpravě do Kyrgyzstánu,
pohoří Tian Shan, přilákala do Spektra přes
dvě stovky lidí. K vidění
však nebyly jen snímky
a projekce na plátně,
příchozí mohli obdivovat i opravdové lovecké
trofeje.

V

raťte se s námi do dob dávno
i nedávno minulých. V nových Novinkách bychom rádi zřídili rubriku, kde chceme zveřejňovat
fotografie, jež nás zavedou do historie. Jistě pak bude zábavné zkusit
na snímcích najít sebe či své blízké
a podělit se o to s ostatními. Prosíme proto, zda máte doma starší fotky ze Sezimova Ústí a nebude vám
vadit jejich zveřejnění v našem
místním periodiku, o jejich laskavé
zapůjčení. Ozvat se můžete na tel.
čísle 381 276 707 nebo nám je rovnou zaneste do kanceláře předprodeje budovy Spektrum. Těšíme se

na vaše příspěvky.

Foto: Martin Gargula
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Reprezentační ples města

HYPNOTICKÝ SPÁNEK
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

P

ůlnoční překvapení – Hypnotický spánek na obřích
svících – ukončil oficiální program reprezentačního plesu města Sezimovo Ústí. Do tří hodin
po půlnoci pak ještě k tanci a poslechu vyhrávala hudební skupina Médium z Police nad Metují.

Do jedné hodiny to v Zeleném
salonku hotelu MAS roztáčeli
Hudci z Kyjova. O předtančení
se na plese postarala taneční skupina CODA z Veselí nad Lužnicí,
ukázky standardních tanců předvedl Martin Miler s partnerkou
Šárkou Chylíkovou. Pro hosty
bylo připraveno také malé pohoštění a ochutnávka vín. Město
Sezimovo Ústí a pořadatel plesu
Městské středisko kultury a spor-

tu děkují tímto sponzorům a partnerům akce: ENVI – PUR s.r.o,
VSP DATA, ČEVAK a.s., KOVOSVIT MAS, C-ENERGY
BOHEMIA s.r.o., SPILKA A ŘÍHA, s.r.o., RUMPOLD s.r.o. TÁBOR, DŘEVOTVAR s.r.o., DBD
CONTROL SYSTEMS s.r.o.,
TODOK, s.r.o., Pojišťovací makléřství BOHEMIA – Agentura
Tábor, E-ON ČR Tábor, BET
VER, a.s.

Dětský karneval v Hotelu MAS

KARNEVAL – Divadlo Hnedle vedle se po roce vrátilo do Sezimova Ústí a opět se postaralo o skvělou zábavu na dětském
karnevalu, který se každoročně koná v hotelu MAS. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Zadovádět si v maskách přišlo na hotel přes
Foto: Kateřina Nimrichtrová
400 dětí a jejich maminek, tatínků, strýčků, tetiček...

www.sezimovo-usti.cz
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Ve Spektru rock

Z

oufale sexy a Osm Setin bez Jídla – tak se jmenují kapely, jejichž
dvojkoncert chystáme ve Spektru
na 7. březen od 19 hodin. Malý sál
ten den rozburácí pořádný rock. Táborská kapela Zoufale Sexy vznikla
v roce 2008. Od svých počátků se řadí
do škatulky pop-rock, ponovu však
hraje spíš alternative-rock. Dnes hraje
ve složení: Tom – zpěv, kytara, Hrušín
– basa, zpěv, Vojta – bicí. Kapela má
za sebou přes 100 koncertů po celé
ČR včetně větších festivalů, jako je například Rock for people v roce 2012.
Na pódiu se ukázala vedle kapel jako
UDG, Vypsaná fixa nebo Jaksi Taksi.
V letošním roce kapela vydává nové
EP-CD, které vyjde v březnu a plánuje
také vydat první oficiální klip. Rocková kapela Osm Setin bez Jídla vznikla
roku 2007 v Českém Brodě. Uskupení, které tvoří frontman, zpěvák
a kytarista Honzik spolu s mladým
a nadaným bubeníkem Štofim, doplňuje ještě basák Štěpi. Za dobu své
existence má za sebou přes 150 koncertů po celé České republice včetně
velkých festivalů. Osm Setin bez Jídla
si zahrála vedle takových hudebních
es jako je Divokej Bill, Ready Kirken
či Dara Rolins. Vydala jedno vlastní
oficiální CD, klip k písničce Hlava
schovaná pod polštář a úspěšný singl
Slza na tváři, který můžete zhlédnout

na YouTube.

Vycházka až v úterý

N

a vycházku s Klubovnou
III. věku se kvůli spojení nepůjde v sobotu, ale netradičně v úterý,
a to 25. března. Hana Kazatelová
vás chce tentokrát zavézt do Dražiček, kde si budete moci prohlédnout krásnou vesničku udržovanou
v posledních letech mladými lidmi
se starostou v čele. Na návsi vás překvapí park s názvem Srdce Dražiček,
krásná je i autobusová zastávka,
kaplička, rybníček, kde se pořádá
pravidelný výlov, ale i hasičárna. Až
se dosyta vynadíváte, vydáte se pěšky do obce Slapy, kde si budete moci
prohlédnout lom a také se po cestě
občerstvit. Kdo bude chtít, může
odjet už ze Slap do Tábora linkovým
autobusem ve 13.02 hodin, MHD
ve 13.25 hodin, anebo dokonce „Bechyňkou“ ve 12.41 hodin. Ti zdatnější pak mohou jít přes obec až do Radimovic, poté dolů do Sezimova Ústí
I a odtud autobusem nebo pěšky až

do Sezimova Ústí II.
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Výstava obrazů
Pavla Klímy
Kateřina Nimrichtrová

Karlovy Vary
– po stopách
porcelánu a likéru

Odpoledne pro ženy
ocejchují slavné značky

Měxus

Kateřina Nimrichtrová

V

březnu budou stěny Malého
sálu Spektrum patřit výtvarníku a malíři Pavlu Klímovi. Vernisáží dne 6. 3. 2014 tu otevře svoji
výstavu „V obraze II.“, na níž prezentuje plátna namalovaná během
posledního roku.
Pavel Klíma vystudoval obor
výtvarná výchova – český jazyk
na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity. Oba předměty vyučoval
nejdříve na 5. ZŠ v Táboře, od roku
2003 pracuje jako ředitel Základní
školy a Mateřské školy v Malšicích.
Pavel Klíma je členem výtvarné
skupiny Kosa. Od roku 2006 se angažuje jako kurátor v Galerii Malšice. Za sebou má již 13 samostatných výstav, dalších 17 společně
s výtvarnou skupinou Kosa. V roce
2012 se stal laureátem malířského
sympozia v holandském Wijk aan
Zee. Malíř organizuje dobročinné
aukce pro Domácí hospic Jordán,
sám do aukce pravidelně přispívá
svými obrazy.
Vernisáž začíná v 18 hodin, vý
stava potrvá do 3. dubna.
Novinky ze Sezimova Ústí:

Měxus

V

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

M

ezinárodní den žen oslavíme
ve Spektru stylově! Po dvou
letech se vrací divácky megaúspěšné Odpoledne pro ženy. Na co
všechno se můžete, milé dámy,
těšit? Na módní přehlídky značek
Desigual, Gerry Weber, Style Lila,
Studio Grand a Bonet, a to ve velkém sále Spektrum. Vestibul opět
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Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.

Příjem příspěvků:
Věra Šimandlová
tel.: 381 201 117
v.simandlova@sezimovo-usti.cz

ovládne miniveletrh zboží a služeb pro dámy, rovněž zde uvidíte kadeřnickou show spojenou
s ukázkami líčení. V Malém sále
se pak seznámíte s nejnovějšími
trendy ve cvičení. Chybět nebude
výživové poradenství a vyzkoušet
si budete moci i různé přístroje.
A pozor, akci bude moderovat Petr
Zajíček! Dámy navíc jistě ocení
pěvecké vystoupení Jana Kopečného. Takže neváhejte, 8. března od
15 hodin se těšíme na viděnou! 

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

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

Do všech domácností v Sezimově Ústí zdarma.

CENÍK INZERCE
typ

cena

1/1

A

5 500 Kč

1/2

B

2 900 Kč

1/4

C

1 600 Kč

1/8

D

800 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

A

1/2
180x119 mm

1/1
180x240 mm

C

V případě jiných rozměrů cena
dle jednání.

D
1/8
88x58 mm

Sleva při opakování se
neposkytuje.

1/4

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 259 680

XXIII. ročník

PROGRAM:
• Prohlídka moderní porcelánky
největšího českého výrobce porcelánu THUN 1794
• Hrad Loket – prohlídka středověkého hradu s největší sbírkou
porcelánu (13.00–15.00 hodin)
• Karlovy Vary – návštěva muzea J. BECHERA – tak to má
říz, ochutnávka slavného likéru
i jeho historie, který proslavil Karlovy Vary, individuální
rozchod s možností procházky
po promenádě k nejznámějšímu
vřídlu (15.30–18.30 hodin). 

B

Novinky ze Sezimova Ústí
plocha

březnu s námi můžete nahlédnout do světa porcelánu,
přivonět si k historii a poodhalit
tajemství světoznámého bylinného
likéru Becherovka. V sobotu 15. 3.
se totiž chystáme na výlet do Karlových Varů. Místa v autobuse si
můžete rezervovat až do 10. března, a to mailem na mexus@sezimovo-usti.cz nebo na tel. 381 276 707,
737 254 684. Odjíždíme v 6 hodin
z parkoviště před Spektrem, domů
se vracíme mezi desátou a jedenáctou večer. V ceně 990 korun je
zahrnuta doprava, vstupné do porcelánky, do likérky a do hradu.

88x119 mm
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