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Z provozu
městského úřadu

Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

 byly dokončeny stavební
úpravy ulice 9. května, probíhá vyúčtování akce;
 práce na I. etapě rekonstrukce Táborské ulice byly po dokončení chodníků a dvou
asfaltových vrstev vozovky
přerušeny na období zimní
přestávky, poté bude provedeno finální asfaltování;
 připravuje se podání žádosti
o dotaci z ROP na provedení II. etapy rekonstrukce Táborské ulice;
 u realizace II. etapy projektu
dopravního propojení obou
částí města s výstavbou
nového mostu přes Kozský potok bylo dokončeno
betonování všech tří pilířů
a připravuje se výstavba
mostovky;
 byl připraven rozpočet města a jím zřízených příspěvkových organizací na rok
2015;
 zastupitelstvo města schválilo zásady pro prodej bytů
města v r. 2015;
 zastupitelstvo města potvrdilo i pro r. 2015 stávající
výši poplatku za odpady,
která činí 500 Kč.


Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ MĚSTA NAVŠTÍVILI I OBŘÍ ANDĚLÉ

 Z technických důvodů dojde
dne 31. 12. 2014 ke zrušení
úředních hodin MěÚ S. Ústí
 S účinností od 1. 1. 2015 dojde
ke změně na postu vedoucího odboru Stavebního úřadu,
územního plánování, životního
prostředí a dopravy Městského
úřadu Sezimovo Ústí. Stávajícího vedoucího odboru pana Miroslava Píbila ve funkci nahradí
jeho dosavadní zástupce, pan

Bc. Jan Novotný.

Novoroční přání starosty
Martin Doležal
starosta města

V

ážení spoluobčané,
čas běží jako voda
a rok 2014 se chýlí ke konci. Město se znovu svátečně
vyzdobilo a nachystalo se
na dobu adventní a čas, kdy

po zimním slunovratu nastane oslava Vánoc a Nového roku. Je to období, které
mají rády především děti, ale
i pro nás ostatní je to doba,
která s sebou přináší radost,
vzájemná setkání, dávání či
přijímání dárků. Je to i čas,
který je příležitostí k zastavení, zamyšlení, vzpomínkám,

ohlédnutí za končícím rokem
i plánům do roku dalšího.
Dovolte mi, abych Vám
jménem svým, vedení města
a městského úřadu popřál
příjemné prožití vánočních
svátků a do roku 2015 hodně
zdraví, klidu, pohody a úspěchů v pracovním a soukromém životě.


Jsem přesvědčena, že se podaří
vybudovat dům s pečovatelskou
službou a denním stacionářem
a tím splatit dlouholetý dluh vůči
starším spoluobčanům. Je pro
mne velmi důležité, aby Sezimovo Ústí bylo dobrým místem pro
život, pro mladé lidi a rodiny.
Uvítám nápady a náměty v této
oblasti. Do mé působnosti patří
příspěvkové organizace Správa města a Městské středisko
kultury a sportu. V nedávných
dnech pracovníci správy města
uklidili a vánočně vyzdobili město. Za slavnostním nasvícením
města je velký kus práce všech

pracovníků Měxusu a dobrá spolupráce s městskou policií a dobrovolnými hasiči.
Letošní rok byl pro Sezimovo
Ústí dobrým rokem. Podařilo
se vybudovat koupaliště, blíží
se ukončení rekonstrukce ulic
9. května a Táborská, zdařila se
řada „maličkostí“, které bývají
vnímány jako samozřejmost.
Na závěr si vám, vážení spoluobčané, dovoluji poděkovat za zájem a čas, který jste věnovali volbě
nových zastupitelů města. I vaše
hlasy rozhodly o tom, že píši slovo
místostarostky města. Věřím, že

vaši důvěru nezklamu.

Slovo místostarostky
Ludmila Svatková
místostarostka

V

ážení občané Sezimova Ústí,
v posledních Novinkách
roku 2014 mám první příležitost
napsat pár vět o sobě a o své práci
pro Sezimovo Ústí a jeho občany.
Vím, že se mnohým z vás představovat nemusím. Bydlím v našem
městě od tří let, mám mezi vámi
spolužáky a učitele, přátele a známé, sousedy, spolupracovníky,
s řadou z vás jsem se setkala během své práce v České spořitelně.
V průběhu mnoha let prožitých
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v Sezimově Ústí jsem si vytvořila
k městu a lidem silný vztah a dění
v něm mi není lhostejné. To vše
mne před dvanácti lety přivedlo
do zastupitelstva, později do rady
města a nyní jsem se rozhodla věnovat se této práci na plný
úvazek. To, že jsem byla zvolena
první místostarostkou v novodobé historii města, je pro mne čest
i závazek. Slibuji, že vám budu
naslouchat a hledat nejlepší řešení pro každého z vás i město jako
celek a dobře vím, že je to mnohdy těžké a někdy nemožné.
Z vlastní rodiny jsou mi velmi
blízké radosti i starosti seniorů.
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Architektonická soutěž zná vítěze
Martin Doležal
starosta města

J

ak jsme vás již informovali v zářijovém vydání Novinek, vyhlásila Rada města Sezimovo Ústí
architektonickou soutěž na návrh
domu s pečovatelskou službou.
Do té bylo ve stanovené lhůtě doručeno 16 soutěžních návrhů.
Po předchozí kontrole formální správnosti a úplnosti zasedla
k hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů dne 5. listopadu 2014 soutěžní porota ve složení: Mgr. Ing. Martin Doležal,
RNDr. Vojtěch Kadlčík, Ing. arch.
Štěpánka Ťukalová, Ing. arch
Dagmar Buzu, Ing. arch. Radek
Zeman, spolu se jmenovanými
znalci poroty: Helena Řežábková,
Ing. Pavel Vochozka a náhradníky. Návrhy byly posuzovány
podle řady různých hledisek, ať
z pohledu souladu se zadávací dokumentací, vazbou na stávající infrastrukturu a chod města, kvality
celkového řešení území, komplexní architektonické kvality návrhu,
funkčního a provozního schématu
budoucích provozů, hospodár-

Vítězný soutěžní návrh č. 15

Druhé místo obsadil návrh č. 6

nosti a ekonomické přiměřenosti
budoucích provozů apod.
Na základě podrobného studia
prošlo do 2. kola výběru 8 návrhů,
poté byl výběr zúžen na 4 návrhy,
ze kterých na základě bodového

hodnocení vzešlo pořadí prvních
tří návrhů. Tyto týmy obdržely
odměnu ve výši stanovené soutěžními podmínkami a město
Sezimovo Ústí s nimi zahájí jednání o přípravě projektové doku-

mentace. Její dokončení a získání
územního a stavebního povolení
je plánováno do konce roku 2015.
Vítězem soutěže (odměna
150 000 Kč) byl návrh č. 15, týmu
architektů: M. Kuzemenský, Praha 8,
D. Pavlišta, Smržovka, J. Vlach,
Praha 6, J. Žid, Liberec, O. Synek,
Praha 6. Na druhém místě (odměna 80 000 Kč) skončil návrh
č. 6 architektů: J. Šťáva a V. Kejdová, Náměšť nad Oslavou,
M. Gyrar, Třebíč a na třetím místě (odměna 40 000 Kč) návrh č. 1
architektů: R. Gallo a P. Jura, Brno,
P. Steuer, Vsetín.
Za prokazatelný přínos a pozoruhodný dílčí podnět a řešení
udělila porota zvláštní odměnu
ve výši 30 000 Kč zpracovatelům
návrhu č. 9, týmu architektů:
I. Pavlík, Dukovany, L. Chytilová, Havířov, V. Ansorge, Červený
Kostelec a spol.
Výstava, na které si budete
moci prohlédnout všechny soutěžní návrhy, bude připravena
od 6. do 31. ledna 2015 ve vestibulu kina Spektrum a zahájena
vernisáží v úterý 6. ledna 2015
v 18:00 hod. Srdečně jste všichni

zváni.

Městská policie – občanům
Martina Suková
zástupce velitele městské policie

P

odomním prodejem se zabývají prodejci, kteří se snaží
argumentovat výhodností a neopakovatelností nabídky. Tímto
způsobem si vydělávají na živobytí
a snaží se za každou cenu uzavřít
smlouvu, která je stvrzena podpisem. Moment překvapení hraje
v jejich prospěch. Tento již celospolečenský problém vedl některá města, včetně našeho, k zákazu
pochůzkového a podomního prodeje i nabízení služeb BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY. Účelem je
chránit občany před nekalými (obchodními) praktikami. Proto se
obracíme na vás, kteří jste svědky
takové události, zvedněte telefon
a okamžitě věc ohlaste.
Městská policie v měsíci září,
říjnu a listopadu 2014 prováděla
častější kontrolu psů, jejich evi-
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PARKOVÁNÍ – Většina vlastníků automobilů chce mít své vozidlo zaparkované co nejblíže k bydlišti či pracovišti, a tak
k parkování využívá KDEJAKÉ volné místo. Tento negativní jev je v naší obci v daných lokalitách poměrně rozšířený.

NEHEZKÉ ZÁTIŠÍ – U kina Spektrum
denčních známek, kontrolu registrace psů, zaplacených poplatků
i upevnění psů na vodítko. Dle
vyhlášky našeho města O místních
poplatcích se platí poplatek ze psa
staršího tří měsíců. Městská policie
má možnost při odchytu psa zjistit
majitele, ale to pouze tehdy, pokud
je pes označen evidenční známkou – je registrován. S převozem
a umístěním psa do útulku jsou
zbytečně spojené nemalé finanční

náklady nejen městské policie, ale
i vás majitelů. Buďme tolerantní,
důslední a příkladní.
Pes má krásu bez ješitnosti, sílu
bez krutosti a lidské ctnosti bez
lidských vad.
Součástí společnosti, která se
řídí danými pravidly, je každý
z nás. Ta by měla být obecně
uznávaná. O tom, že někteří jedinci mají zvláštní způsob, jak
přispět ke zlepšení životních

2

podmínek a dodržování veřejného pořádku, vypovídají výše
uvedená fota.
Všem přejeme do nového roku
pevné zdraví, radost ze života, dobré myšlenky a splnění všeho, po čem
toužíte, abyste mohli na konci roku 2015 konstatovat každý sám
za sebe – jsem šťastný i zdráv, dosáhl jsem toho, co jsem chtěl, žiji
podle svých představ a nemusím se

na smysl života ptát.
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Výbory a komise města
Martin Doležal, starosta

P

rvním dnem komunálních voleb skončil mandát nejen všem
zastupitelům, ale došlo zároveň
i ke zrušení dosavadních orgánů
zastupitelstva města, tj. i výborů.
Na svém 1. řádném zasedání dne
27. listopadu proto nově zvolené zastupitelstvo rozhodlo o zřízení kontrolního a finančního výboru. Jejich
úkolem je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města,
kontrolovat dodržování právních
předpisů ostatními výbory a MěÚ
na úseku samostatné působnosti,
kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
a plnit další úkoly, jimiž je pověřilo
zastupitelstvo obce. Ve všech výborech má každá z volebních stran,
která je účastna v zastupitelstvu,
jednoho zástupce, přičemž na základě povolebních dohod nominovala předsedu výboru vždy ČSSD.
Složení výborů je následující

Kontrolní výbor ZM:
Předseda: Pavel Samec
Členové: Mgr. Hana Hemerková,
Bc. Karolína Holubová, Ing. Jiří
Kümmel, Bc. Přemysl Špaček
Finanční výbor ZM:
Předseda: Ing. Zdeněk Kupsa
Členové: Martin Klíma, Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D., Jana Nestarcová,
Ing. Ivana Jindová
Rada města na svém zasedání
dne 24. listopadu zrušila komise,

Městský úřad
Členové: Ing. Karel Chotovinský,
Mgr. Karel Chotovinský, Ladislav
Šebek, ml.

iniciativní a poradní orgány rady.
Vzápětí však rozhodla o zřízení
nových komisí a na základě návrhů
jednotlivých volebních stran i o jejich personálním obsazení:

Komise bytová
(taj. Eva Podroužková):
Předseda: Jiří Ryzka, ml.
Členové: Jarmil Kylar, Monika Radošová, Petr Smetana

Komise výstavby
a územního plánování
(tajemník: Bc. Jan Novotný):
Předsedkyně: Ing. arch Alena Kalinová
Členové: Jiří Cibulka, Jaroslav
Černý, Ing. arch. Jan Franta,
RNDr. Vojtěch Kadlčík, Miroslav
Píbil, Bc. Přemysl Špaček, Ing. Jiří
Vavruška

Komise sociální a zdravotní
(taj. Helena Řežábková):
Předseda: MUDr. Ivo Wofek
Členové: Mgr. Ivana Hašplová, MUDr. Jaroslava Králová,
Mgr. Ivona Pikešová, Josef Pospíšil, Bohumila Schovánková, Alena
Vítková

Komise na ochranu
životního prostředí
(taj. Bc. Petr Klíma):
Předseda: Ing. Ivan Dvořák
Členové:
František
Hrádek,
Ing. Miroslav Havlík, Ing. Zuzana
Sýkorová, Ing. Karel Tůma

Sbor pro občanské
záležitosti
(taj. Věra Šimandlová):
Předsedkyně: Bc. Hana Nováková
Členové: Věra Bažantová, Karla
Černá, Mgr. Jarmila Hlubinková,
Božena Kolibíková, Bohumila Máchová, Mgr. Olga Matějková, Jana
Pražmová, Mg. Jana Richterová,
Eva Veselá, Ludmila Vondráková,
Soňa Zyková

Komise místního
hospodářství a dopravy
(taj. Ing. Jiří Prokop):
Předseda: Libor Borč
Členové: Josef Doležal, Karel Haisl, Karel Homolka, Pavel Jinda,
Ladislav Štiller, Luděk Zyka

Komise odpovědnostní
(taj. Mgr. Petra Nedvědová):
Předsedkyně: Ing. Miroslava Svitáková
Členové: Bc. Jan Novotný, Jana
Komárková

Komise likvidační
(taj. Ondřej Kalivoda)
Předseda: Pavel Jinda
Členové: Martin Klíma,
František Novotný

Všem zvoleným a jmenovaným
členům výborů a komisí blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v práci

pro město Sezimovo Ústí.

Komise pro tělovýchovu
a sport (taj. Bc. Tomáš Vácha):
Předseda: Milan Veselý

Rozdělení dotací II. kolo
Martin Doležal, starosta

M

ěsto vyčlenilo v r. 2014
na dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím
1,9 mil. Kč. Dosud bylo rozděleno žadatelům 1,751 mil. Kč, a to
zejména prostřednictvím vyhlášených fondů sportu a tělovýchovy,
sociálních služeb, kultury, zájmové
činnosti, životního prostředí, nevyčerpáno zůstalo 149 000 Kč.
Rada města proto vyhlásila dne
20. 10. 2014 novou výzvu o poskytnutí neinvestičního transferu pro
subjekty z oblasti sociálních služeb
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a sportu a tělovýchovy, s termínem
podání žádostí do 20. 11. 2014.
Na základě doručených žádostí
a v souladu se schválenými pod-

mínkami rozhodla rada města
o poskytnutí dotací níže uvede
ným subjektům:

Žadatel

Účel dotace

Dotace v Kč
20 000,00
6 000,00

Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor

Provozní náklady
provozní náklady centra
na nákup pomůcek pro osoby
se sluchovým postižením
a opravu a údržbu sluchadel
činnost ošacovacího střediska
léky a zdrav. materiál, provozní
náklady

„IMY“ Společnost pro podporu lidí postižením o.s.,
Soběslav

poskytování terénní služby

10 000,00

Oblast sociálních služeb:
Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor
SNN - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Poradenské centrum v Táboře
ČČK - Oblastní spolek Tábor

5 000,00
10 000,00
15 000,00

Oblast sportu a tělovýchovy:
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

podpora činnosti mládeže

35 000,00

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí o.s.

podpora činnosti mládeže

35 000,00
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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
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
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, 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
Jiřina Kalenská
381 276 043
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Poděkování

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám.
František Zeman

Děkuji městskému úřadu
a panu starostovi za přání
a dárek k mým narozeninám.
Jan Neruda

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a člence sboru pro občanské
záležitosti za milou návštěvu
a předání dárku.
Marie Vozabulová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Folkmanová

Děkuji panu starostovi za přání k mým narozeninám.
Josef Pražma

Děkujeme panu starostovi
za přání k narozeninám.
manželé Kafkovi

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za milé blahopřání a dárek
k mým narozeninám a paní
Boženě Kolibíkové za návštěvu.
Pavel Kos

Děkuji srdečně panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mému kulatému životnímu výročí.
Ing. Milan Havlíček 

Poděkování
Výlet na Monínec, Čapí hnízdo a Jablonnou nad Vltavou byl
na jedničku s hvězdičkou. Děkujeme Haničce Kazatelové a Veronice Drdákové za krásný zážitek
a vzornou organizaci. Děvčata,
jen tak dál a ještě jednou díky.
Za nás, spokojené účastníky výletu
Anna Vlčková 

Poděkování – MŠ
Děti ze třídy Motýlci z MŠ
Lipová společně s paní učitelkou
Hofhanzlovou děkují panu Josefu Novákovi za finanční obnos
na dárky pod stromeček.

XXIV. ročník

Vítání nových občánků města
Hana Nováková, předsedkyně SPOZ

V

sobotu 22. listopadu přišli do obřadní síně radnice našeho města rodiče se svými malými dětmi, aby se zúčastnili slavnostního přivítání nových
občánků Sezimova Ústí. Ve třech obřadech bylo přivítáno celkem 30 dětí. Organizaci zajišťoval sbor pro
občanské záležitosti. Slavnostní ráz podpořila účast
pana starosty Mgr. Ing. Martina Doležala a vystoupení dětí pod vedením paní Mgr. Jarmily Hlubinkové. Pan starosta předával rodičům poukaz v hodnotě
2000 Kč a pamětní knížku. Rodiče si tak sami mohou
rozhodnout, co si pro svého človíčka pořídí. Po převzetí dárku došlo na fotografování, aby měly děti
do budoucna na tento okamžik památku. Atmosféra
v obřadní síni byla velmi příjemná, některá miminka

si broukala, některá pospávala, pláč z nespokojenosti
byl výjimkou. Přejeme všem dětem, aby byly zdravé,
šťastné a mohly vyrůstat v radosti, lásce a všestranné

podpoře rodičů i celé naší společnosti.

Kronika představuje

Anna VLČKOVÁ
Psát o této ženě je lehké i těžké zároveň. Lehké proto, že je to velmi činorodá
žena, a tak je o čem psát, těžké proto, že mám obavy, abych na nic nezapomněla.
Anna Slunečková
kronikářka

A

tak začnu pěkně „od kolíbky“, i když od té asi ne,
protože Anička se do města Sezimovo Ústí přistěhovala v roce
1942 jako tříleté děcko. Otec
pracoval u firmy Baťa. Získal bydlení v části města, které se říká
Německo. Malá Anička chodila
do školky, která v té době byla
v budově učiliště, asi prý v místech, kde je nyní ředitelství školy.
Obecná škola sídlila v budově
nynější COP a měšťanku už navštěvovala v nově postavené Základní škole. My jí nyní říkáme
stará škola. Jak je vše pomíjivé.
Pro středoškolská studia si vybrala Všeobecnou zdravotní školu v Táboře. Po maturitě v roce
1956 nastoupila na umístěnku
do vojenské nemocnice, což je
nyní táborská poliklinika na Budějovické ulici. Svatba v roce
1959 ji přinutila řešit bydlení
nově vznikající rodiny. Narodila
se dcera a syn. Zprvu to vyřešil
baťovský domeček, později se
přestěhovali do ulice Táboritů,
kde v pěkném dvoupokojovém
bytě žijí do dnešních dnů. Profesi zdravotní sestry vyměnila
za práci mechaničky ve firmě

Kovosvit, kde se vyučila strojní
zámečnicí a v této firmě zůstala pracovat 12 let. Zbylé roky až
do odchodu do důchodu prožila
ve skladu potravin Pramen.
Vzdělání, rodina, práce – to
je náplň života Aničky Vlčkové,
ale je třeba si naplnit i volný čas.
A to se manželům Vlčkovým
podařilo, když se stali vlastníky
pozemku v zahrádkářské kolonii
za silnicí směrem na Soukeník.
Zahradník, ten má o práci postaráno od jara do zimy. A když to
baví, tak není co řešit.
V roce 1994 paní Ondřejová
dovedla Aničku do spolku zahrádkářek, které se scházejí, tvoří
úžasná ruční díla pomocí pletacích jehlic, háčků, jehly, herduly,
ale i pomocí vázacího drátu či
pájky. Však si máme možnost
jejich šikovnost prohlédnout

4

na pravidelných velikonočních
a vánočních výstavách a co mě
fascinuje, ale nejen mě, jsou různá díla - deky, ubrusy, polštářky
vytvářené metodou patchwork,
což je sešívání kousíčků látek
na šicím stroji do obrazců, až
oči přecházejí. Této metodě se
paní Vlčková naučila v kurzu
a potom do tajů zasvětila i další zájemkyně. Už prý je jich asi
dvacet. Toto povídání píši v čase
předvánočním, kdy v klubovně
Spektra probíhá výstava zahrádkářek a v druhé části adventu budou k vidění i patchworková díla.
Výstavy se líbí nám, místním, ale
obdivovat je chodí i účastníci
rekondičních pobytů z Hotelu
MAS. Je dobře, že je čím se pochlubit a že je co krásného předvést.
Co mi Anička Vlčková kladla
na srdce bylo, napiš, že to naše
město Sezimovo Ústí mám moc
ráda, že tu ráda žiji celý svůj
život. Však má co porovnávat. Ráda jede za dcerou a její
rodinou do Kanady, která zde
již dlouhý čas žije, potěší se
s vnoučaty, pocestuje po tamních krásách, ale ráda se vrátí
do domova, který má v Sezimově Ústí.
A tak co jí závěrem přát. Především zdraví, stále mnoho
elánu do zájmové činnosti, aby
spolek, který má ráda, vzkvétal

a přinášel radost všem.

www.sezimovo-usti.cz
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Den světadílu EVROPA
Hana Hemerková
učitelka ZŠ Školní náměstí

D

ne 14. listopadu se uskutečnil
na „Nové“ škole projektový
den – ,,Den světadílu“. Všechny
třídy na druhém stupni se staly
cestovními kancelářemi, experty
na jednu ze zemí Evropy. Po vylosování jedné ze zemí si musely
o ní připravit nejzajímavější informace z přírodopisu, zachytit
nejdůležitější a nejzávažnější události z historie, představit základní
geografické údaje, vyzvednout nejvýznamnější a nejzajímavější osobnosti ze všech oborů vědy, kultury,
sportu apod. a nabídnout slovní
i praktickou ochutnávku kulinářských specialit daného státu.
Po domácí přípravě začne
od rána čilý ruch. Lepí se, vystřihuje, maluje, hledají se poslední
upřesňující informace na internetu, až vznikne tabule s prezentací,
která se odnese do tělocvičny, z níž
se stal veletrh cestovních kanceláří. V jednotlivých stáncích najde
zákazník kromě vědomostních
informací řadu dalších typických

Předškoláci
Pavla Lenzová
učitelka ZŠ 9. května

Pozvánka

předmětů charakterizujících daný
stát včetně připravených chutných
jídel. Finsko zaujalo připomínkou
finské sauny, Německo nabídlo
vánoční štolu a kořeněné sušenky,
Švýcarsko se prezentovalo výbornou čokoládou, u stánku Velké
Británie jste se potkali s Jejím
Veličenstvem i zástupem jejího
služebnictva, Řecko překypovalo
dobrými saláty a pomazánkami,
které hlídal samotný Zeus a Héra,
pod záplavou francouzských vlajek
se schovával odkaz na gurmánské
speciality vyhlášené francouzské
kuchyně, Itálie podávala výbornou

pizzu a na Ukrajině jste ochutnali
známé pirohy. U všech stánků vás
obklopili neodbytní prodejci s nekonečným množstvím informací,
aby přesvědčili zákazníka, že návštěva jejich země se vyplatí nejvíc.
Porota měla opravdu velmi těžkou úlohu – zhodnotit, posoudit
a vybrat ty nejlepší, neboť úroveň
kreslených, písemných i ústních
výkonů byla vysoká.
Na prvním místě se umístila
Itálie předvedená 9. C, druhé místo
obsadila Velká Británie zosobněná
7. A a na třetím místě skončilo

Řecko reprezentované 8. A.

Inzeráty
PRODEJ
 Prodám vestavěný půdní byt
3+kk, plocha 74 m2, 5. patro,
výtah, větší balkon s orient.
JZ, sklep + komora. Cena
dohodou. Tel.: 606 529 999

Vánoční vystoupení
pěveckého sboru
tech zaznívají koledy a vánoční písně
z celého světa. V tuto chvíli máme
již naše tři plánované akce za sebou.
Zpívali jsme ve škole v sobotu 13. 12.
na Dni otevřených dveří naší školy
a tradičně jste nás mohli vidět a slyšet 18. 12. na náměstí při veřejné akci
Živý betlém, kterou naše škola organizuje. Zda se nám podařilo úspěšně „prodat“ to, co jsme natrénovali,

musíte posoudit sami.

Martina Balcárková
učitelka ZŠ 9. května

V
B

ěhem měsíce listopadu jsme
již tradičně připravili pro děti
z posledních ročníků mateřských
škol v Sezimově Ústí čtyři setkání
ve škole, během nichž se seznámily
s učitelkami I. stupně a vychovatelkami školní družiny při různých
aktivitách. Všechny činnosti byly
zaměřeny na dovednosti, které se
u předškoláků očekávají i u zápisu.
Děti si vyzkoušely výslovnost, grafomotoriku, tvořivost i sportovní či
hudební dovednosti. Věříme, že si to
u nás děti spolu s rodiči užily a doufáme, že se s mnohými z nich potkáme v lednu u zápisu do 1. třídy. 

www.sezimovo-usti.cz

Zveme předškoláky a jejich rodiče, aby se přišli podívat v pondělí
12. ledna 2015 v 15 hodin do naší
školy.
Děti budou moci plnit veselé
úkoly a možná, že zde všichni zahlédnou i vodníka a víly.

ánoce, Vánoce přicházejí… zní
již dva měsíce naší školou. Vánoční svátky se kvapem blíží a náš
školní sbor čekají i letos vánoční vystoupení, proto zpíváme a zpíváme
a nacvičujeme každou volnou chvíli,
i v sobotu. Na našich malých koncer-

 Prodám elektromotor patkový 7,5 kW, 2.940 ot./min.
a elektromotor přírubový
2,2 kW, 1.430 otáček za min.
Tel.: 606 336 767
 Prodám dámský kožich pravý beran, stoprocentní stav.
Cena dohodou.
Tel.: 606 336 767
 Prodám (pronajmu) byt 1+1
s balkonem v Sezimově Ústí
II, OV, 1. NP, volný 1/2015.
Tel.: 776 235 838
 Prodám garáž u Hiltonu
vedle rampy, v první řadě,
el. zapojena.
Tel.: 606 761 452
odpoledne, večer

KOUPĚ
 Koupím byt v Sezimově Ústí 2,
2+1, zvýšené přízemí (jedny
schody), OV, klidné prostředí.
Tel.: 773 626 167
 Koupím byt v Sezimově Ústí 2,
2+1 nebo menší 3+1 s výtahem, OV, klidné prostředí.
Tel.: 773 626 167
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leden 2015

Odpadový
kalendář

Zapojení do projektu ENVITECH

Etikoterapie
s Vladimírem
Vogeltanzem

Petr Klíma
Kateřina Nimrichtrová

oddělení životního prostředí

Měxus

V

tomto vydání Novinek ze Sezimova Ústí je
vložen odpadový plánovací
kalendář na rok 2015. Poskytuje přehled o tom, v jakých
dnech jsou v průběhu celého
příštího roku otevřeny sběrné
dvory, přistavovány přepravníky na bioodpad, jaké druhy
kontejnerů na tříděný odpad
p
jsou zastoupené
na jjednotlianovištích,
vých stanovištích,
ké kdy je
ale také
ní termín
poslední
placení
na zaplacení
p o p l att ku
oza kom u nální
odpad.

Věříme, že kalendář uvítá každý při jeho nakládání s komu
nálním odpadem.

U
by se divil. Se zápalem se zapojili
všichni.
Poslední akcí byla ukázka fyziky nízkých teplot. Lektoři ukázali
dětem spoustu efektních pokusů
s kapalným dusíkem. Při každém
pokusu vysvětlili fyzikální podstatu (změna teplot, tlaků, vlastností
látek, ...). Velkým zážitkem pro
všechny jistě byla obrovská detonace PET lahve na zahradě školy či
výroba bílého dýmu. Žáci si mohli
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to
je, když se někdo polije tekutým
dusíkem nebo jak vypadá vajíčko
„uvařené“ v tekutém dusíku. Jsme
rádi, že můžeme občas našim žákům oživit výuku podobnými
aktivitami, které ukazují, že učení

nemusí být vždy jen nudné.

Petr Peroutka
ředitel ZŠ a MŠ 9. května

J

ak již název napovídá, projekt
se týká především oblastí environmentální výchovy, fyziky
a technických dovedností žáků.
Naše děti se v rámci projektu
zúčastnily exkurze do Sluňákova,
kde strávily dva dny nabité ekologií
a přírodopisem.
Další akce již proběhly ve škole.
Jednak to byly hodiny s legendární
stavebnicí Merkur, při níž si žáci,
pod dohledem studentů Pedagogické fakulty z Českých Budějovic,
mohli vyrobit funkční modely aut,
jeřábů, atd. Kdo by čekal, že to pro
holky nebude moc zajímavé, velmi

zdravení je možné radikální změnou nemocného postoje – to je motto, které najdete
na stránkách Vladimíra Vogeltanze. Kdo už někdy něco slyšel o etikoterapii, je mu toto jméno určitě
známé. Vladimír Vogeltanz pracoval patnáct let jako lékař v nemocnici. Od roku 1990 začal zkoušet
i mnohé metody alternativní medicíny, ale nakonec došel k závěru, že medicína vědecká i většina
metod alternativních má jednoho
společného jmenovatele – aktivitu
léčícího a pasivitu nevědomého
nemocného. A tak v roce 1993
opustil místo zástupce primáře,
odešel z oficiální medicíny a vydal
se na cestu etikoterapie. Na cestu
pro ty, kteří už přestali hledat příčiny svých nemocí a životních obtíží
ve hmotě a začali je hledat ve své
duši. Přednášku Vladimíra Vogeltanze jsme pro vás připravili na
22. ledna od 18 hodin v malém sále

Spektrum.

Od ledna začíná nový vzdělávací program
Josef Bílek

Městské středisko kultury připravilo
na příští kalendářní rok nový
vzdělávací program nazvaný
Poznáváme kraj, ve kterém žijeme.

J

edná se o cyklus přednášek a zájezdů orientovaných na bližší seznámení s naším krajem. Účastníci
budou mít příležitost se během tohoto cyklu seznámit s Jihočeským
krajem ze všech možných pohledů.
Program je zaměřen především
na ta méně známá místa, která
mnohdy (a neprávem) zůstávají
stranou pozornosti návštěvníků.
Při přednáškách a výletech se blíže
seznámíme s chráněnými územími našeho kraje, s jeho naučnými stezkami, navštívíme některé
hrádky, zámečky a tvrze, které
jejich noví majitelé s nadšením
opravují a dávají jim nejen novou

XXIV. ročník

podobu, ale i nové možnosti využití, navštívíme postupně poutní
místa jednotlivých okresů a dozvíme se řadu věcí z jejich historie,
seznámíme se s křížovými cestami, z nichž většina je již opravena,
dozvíme se zajímavosti o technických památkách a zajímavostech
našeho kraje, při výletech řadu
z nich navštívíme (včetně exkurzí do přehrad, některých továren,
pivovarů – včetně ochutnávky
a pod.).
Navštívíme většinu rozhleden,
seznámíme se s historií významných jihočeských mostů, seznámíme se s jihočeskými jeskyněmi a důlními díly. Dozvíme se
i zajímavosti z historie významných jihočeských podniků. Stranou naší pozornosti nezůstanou
ani významné osobnosti našeho
kraje od průmyslníků přes literáty,
výtvarné umělce, hudební skladatele, osobnosti z oblasti politiky
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a divadelního a filmového umění
nebo architekty a lidové umělce-stavitele. Při výletech navštívíme
i některá ojedinělá a unikátní
muzea (muzeum žehliček, muzeum izolátorů, muzeum fotografie, muzeum Lega, kovářské
muzeum, muzeum hracích strojů,
muzeum pivního skla, muzeum
historických motocyklů a motorových jízdních kol, mlynářské
muzeum, muzeum vah a řadu
dalších). Seznámíme se i s historií
židovského osídlení jižních Čech
a s židovskými památkami našeho kraje.

přednáškách i exkurzích obdrží
texty obsahující nejvýznamnější
údaje jak z přednášek, tak z výletů. Přednášky budou doprovázeny
rozsáhlou fotodokumentací.

Přednášet a při exkurzích nás
budou doprovázet znalci našeho
kraje (autoři řady publikací o jihočeských zajímavostech), kteří
se vlastivědě jižních Čech věnují
dlouhodobě a mají pro vás připravenu celou řadu zajímavých přednášek i výletních cílů. Účastníci při

Náplní schůzky bude zápis zájemců o účast na tomto cyklu, který již úspěšně probíhal a probíhá
v několika jihočeských městech.
Uskuteční se i motivační přednáška zaměřená na průřez jihočeskými zajímavostmi s bohatou fotodo
kumentací.

Zveme srdečně všechny zájemce
o komplexní seznámení s jihočeskými památkami a zajímavostmi.
Úvodní schůzka zájemců o tento cyklus se uskuteční ve čtvrtek
15. ledna 2015 od 18.00 hod.
v sále loutkového divadla v budově Městského kulturního střediska
Spektrum. Cyklus je otevřen všem
zájemcům bez rozdílu věku.

www.sezimovo-usti.cz
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Miss a Hus – dva pilíře programu 2015
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Co přinese rok 2015 v sezimoústecké kultuře? Začneme pěkně
od začátku. Za událost, která důstojně odstartuje kulturní program
nového roku, považuji přednášku
Vladimíra Vogeltanze o etikoterapii, ale ta si zasloužila vlastní článek… Od té chvíle se však budeme
intenzivně připravovat na Miss
Sezimovo Ústí. V únoru proběhne
casting, několik zkoušek a generálka, abyste vy, naši milí diváci,
zažili první jarní den dokonalé finále. Svět se ale samozřejmě netočí
jen kolem krásných dívek, takže
v únoru nepropásněte náš tradiční Masopust či Karneval pro děti,
v březnu pak Listování s Lukášem
Hejlíkem.
Na duben jsme pro vás připravili hned dvě divadelní představení
a květen se už ponese ve znamení
Májových slavností, Baťova běhu,
lampionového průvodu a oh-

ňostroje. A teď zbystřete, v červnu
tu budeme mít opravdovou Star!
Do letního kina zavítá Eva Holubová a její One Woman Show
s názvem Hvězda, takže si nezapomeňte včas zamluvit vstupenky.
V rámci Léta nad Lužnicí určitě
opět rozjedeme kola v Lužnické
šlapce a také spolu s Petrem Ma-

rešem pokřtíme jeho novou knihu
fotografií. Kromě toho se tentokrát
do Sezimova Ústí přestěhuje Notování nad Lužnicí neboli velké sborové zpívání.
O prázdninách pofrčí Kulturní
léto v parku, takže se můžete těšit
na pohádky i na živou muziku,
kurzy a další zábavu. Hned z kra-

Jan Mašek přeborníkem ČR v JUDU
Karel Zivčák
Sokol Tábor oddíl JUDO

D

ne 18. října 2014 se konaly přebory České republiky starších žáků a žákyň v judu.
Pořádal je 1. JC Baník Ostrava.
Za TJ Sokol Tábor se kvalifikovali
dva závodníci. Jan Mašek ve váze
+ 73 kg a Vojtěch Matějíček ve váze
60 kg. Matějíček v úvodním kole
narazil na domácího závodníka,
který za vydatné podpory domácího publika zvítězil a ani v opravách se mu nezadařilo a skončil
mimo bodované pozice. Jan Mašek
měl dobrý start do turnaje a hned
v prvním zápase zvítězil do deseti sekund na techniku Harai goši.
I v dalších postupových zápasech
zvítězil před časovým limitem
a probojoval se až do finále, kde
narazil na svého největšího soupeře Aleše Zemena ze Strakonic,
se kterým má vyrovnanou bilanci.
Takticky zvládl zápas velmi dobře
a po jeho vyrovnaném průběhu se
mu podařil kontra chvat na nej-
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je však dojde na druhý významný bod programu MSKS 2015.
V tomto roce si totiž připomeneme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Dobové slavnosti se proto budou věnovat reformátorovu
životu, dílu, odkazu a době, ve které žil.
Nový školní rok odstartujeme
tradiční akcí Zábava nekončí ani
po prázdninách. Na divadelní sezonu pro vás chystáme nový pořad
Haliny Pawlowské, Vepřo, knedlo, zelo s Františkem Poláškem,
A na hrušce sedí diktátor s Aničkou Polívkovou a Miroslavem
Táborským a výtečnou komedii
Postavení mimo hru v podání Divadla Radka Brzobohatého. A pak
už budou opět Vánoce a s nimi
i Slavnostní nasvícení města, Čertovské rejdění a Živý betlém.
Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň, těšíme se na vás
v roce 2015 a doufáme, že si z naší
pestré nabídky vyberete. Vše
dobré do nového roku přeje tým

MSKS.

Volba Miss
Sezimovo Ústí
už se blíží
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

M

Mašek (vpravo) se Zemenem

lepší techniku soupeře. Získal
bodové ohodnocení juko a poslední sekundy zápasu měl již pod
kontrolou. Na tohoto soupeře se
na trénincích speciálně připravoval a jsem rád, že se mu to ve finále vyplatilo. Pro táborské JUDO
je velkým úspěchem již jen start
našich závodníků na této úrovni
a svědčí to o zvyšující se kvalitě
našeho oddílu, která je založená
na systematické práci s dětmi. Jsme

zaměřeni především na mládež
a vlastní odchovance. V současné
době stále probíhá nábor do našeho oddílu (www. judo-tabor.cz).
Tento rok se nám mimořádně daří
nejen výsledkově. Podařilo se nám
také získat generálního sponzora
našeho oddílu, firmu SC METAL.
Stojí za tím nejen soustavná práce
celého trenérského týmu, ale i kvalitní zázemí v centru Tábora, které

nám poskytuje Sokol.
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ilé dívky, do konce ledna máte ještě čas přihlásit se na casting, ze kterého
vzejde deset finalistek soutěže
Miss Sezimovo Ústí 2015. Vybrané uchazečky budou mít
jedinečnou příležitost projít
se po mole, zažít péči profesionálních kadeřnic a maskérek,
naučit se „chodit“, vyzkoušet si
nádherné šaty, setkat se osobně
s Markem Ztraceným či s Českou miss 2009 a Miss Earth Terezou Budkovou.
A o co hrajeme? O pronájem
vozu Toyota Aygo, fotoaparát,
tablet, mobil, nafocení lookbooku a mnoho dalšího. Velký
finálový večer, který bude moderovat Vladimír Hron, očekávejte

21. března 2015!
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Přednáška MUDr. Vladimíry
Koutenské na téma využití
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč

který si postavili pejsek s kočičkou,
když je jejich páni vyhnali…
Vstupné: 30 Kč
HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ

5., 12., 19., 26. ledna
vždy od 18 hod.
Cvičení pod vedením Lenky Čápové
pro zdraví a psychickou pohodu,
které je vhodné pro všechny věkové
kategorie včetně seniorů.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

24. ledna 19 hod.
Vstupné: 350 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY

POZNÁVÁME KRAJ,
VE KTERÉM ŽIJEME

VÝSTAVA: PATCHWORK

15. ledna 18 hod.
Loutkový sál

16. prosince – 6. ledna
Galerie Spektrum

Přednáška Mgr. Josefa Bílka v rámci
zahájení nového vzdělávacího
programu o zajímavých místech
na jihu Čech.
Vstupné: 40 Kč

Deky, přehozy, polštáře, tašky ušité
technikou patchwork - sešívání
malých různě barevných kousků,
které ve finále tvoří geometrický
vzorec. Svá díla na výstavu
propůjčily Anna Vlčková, Magda
Frantová, Stanislava Koudelková,
Stanislava Lešetická, Marcela
Hofbauerová a Ludmila Krejčová.
Výstava bude otevřena do
21. prosince denně od 9 do
17 hodin. Po tomto termínu
otevřeno při konání kulturních
akcí MSKS včetně promítání filmů
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

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

DIVADLO
DIVADLO: PANÍ
FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ

30. ledna 19 hod.
Sál Spektrum
Divadelní a osvětový spolek Fikar

LETEM SVĚTEM:
PATRIK KOTRBA
– ZE SRDCE EVROPY
DO SANTIAGA DE
COMPOSTELA aneb pěšky
z České republiky až k oceánu
na západ Španělska

20. ledna 18 hod.
Malý sál Spektrum

Ztřeštěná krimikomedie
o jednom manželském sporu,
který může vyřešit jen loupež.
Když totiž Fantomas opakovaně
nevynese doma smetí, dojde
paní Fantomasové s manželem
trpělivost. Je třeba rozhodnout, kdo
je doma pánem, a nebyla by to tahle
domácnost, aby se spor neřešil
zločinem. Fantomas a Fantomasová
se rozhodnou spolu utkat, a kdo
bude úspěšnější, ten vyhrává. Jejich
cílem se stává jediný exemplář
vzácné poštovní známky Zelený
Mauricius, který je zrovna vystaven
v Muzeu čerstvého umění.
Vstupné: 80 Kč

POHÁDKY
O PYŠNÉ NOČNÍ KOŠILCE
a DOMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA

21. a 28. ledna 16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum
Divadýlko na schodech
Pejsek se při hře poraní a kočička mu
vypráví pohádky, aby ho to tolik nebolelo. Ta první je o pyšné noční košilce, která si nechtěla hrát s košilkou
bez ozdob. Ta druhá pak o domečku,

XXIV. ročník

Přednáška zahrnuje čtyři roky
na cestě a sedm tisíc pěších
kilometrů převážně po Španělsku,
ale také po francouzském
Azurovém pobřeží a italské
Riviéře. Více než rok žil
cestovatel v samotném Santiagu
de Compostela, setkával se
s poutníky a místními, naslouchal
a učil se o cestě…
Vstupné: 40 Kč

doprovod se na vernisáži postará
„Cihelna“. Výstava je otevřena
v době konání kulturních akcí
MSKS včetně promítání filmů
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

KURZY, DÍLNY
KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

21. a 28. ledna 15.30 hod.
Klubovna Spektrum
Výtvarná dílna, kde si děti
vyrábějí loutky a postavičky
z různých materiálů na motivy
aktuálních pohádek Divadýlka
na schodech.
Vstupné: 30 Kč

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

VÝSTAVA: KLÁRA JIRKŮ
– TVÁŘE MOSAMBIKU

18. listopadu – 31. ledna
Vestibul Spektrum
Výstava fotografií je pořádána
ve spolupráci s dětským fondem
OSN - UNICEF, pod jehož
patronací mladá fotografka
Mosambik navštívila. Výstava je
prodejní – výtěžek putuje zpět
do Afriky.

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

PŘEDNÁŠKA: ETIKOTERAPIE

22. ledna 18 hod.
Malý sál Spektrum
Přednáška MUDr. Vladimíra
Vogeltanze, který se naplno věnuje
rozvíjení teoretické i praktické
etikoterapie a jehož nelehké životní
hledání přivedlo ke skutečnému
uzdravování nemocných. Osobitým
způsobem vám etikoterapii přiblíží
i na příkladech ze své mnohaleté
praxe. Etikoterapie hledá příčiny
onemocnění v duševně – duchovní
oblasti a zabývá se uzdravováním
nemocných vztahů. Máte možnost
zapojit se do hledání hlubších
souvislostí nemocných vztahů,
ale také můžete „jen“ poslouchat
a vnímat atmosféru setkání.
Vstupné: 150 Kč
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Příhody, které si při rodinných
sešlostech rádi vyprávíme.
..............................................................................................

VÝSTAVA:
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

12. ledna 14 hod.
Vestibul Spektrum

6. – 31. ledna
Vestibul Spektrum

Beseda k plánovanému domu
s pečovatelskou službou a o dalších
nových možnostech péče pro
seniory ze Sezimova Ústí. Setkání
ve vestibulu Spektrum, kde od
6. 1. 2015 bude probíhat výstava
výsledků architektonické soutěže
na dům s pečovatelskou službou.
Začátek besedy ve 14.00 hod.!
..............................................................................................

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

PRACOV

VÝSTAVA: TEODOR BUZU
A VLASTIMIL SLABÝ
– V MĚXUSU NA MĚKKO

17. ledna 13 hod.

Vernisáž 7. ledna od 17 hodin
Výstava akademického malíře
Teodora Buzu a fotografa
Vlastimila Slabého. O hudební

28. ledna 18 hod.
Malý sál Spektrum

5. ledna 15 hod.

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

7. ledna – 15. února
Galerie Spektrum

CESTA KE ZDRAVÍ: TLUSTÉ STŘEVO

Klubovna v Jiráskově ulici
Z RODINNÝCH KRONIK

BESEDA
S MÍSTOSTAROSTKOU
LUDMILOU SVATKOVOU

Vernisáž 6. ledna od 18 hodin
Výstava 16 soutěžních
architektonických návrhů
na Dům s pečovatelskou
službou v Sezimově Ústí.
Na vernisáži vystoupí pěvecký
sbor Nokturňáček pod taktovkou
Jarmily Hlubinkové.

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

KLUBOVNA III. VĚKU

Sraz před hotelem MAS
Rekapitulační vycházka s Hanou
Kazatelovou. Stejně jako loni
v lednu si společně s vaší
průvodkyní vyrazíte na Pracov
a zavzpomínáte na výlety roku
2014. Sraz před hotelem MAS
ve 13 hodin!

www.sezimovo-usti.cz

2015 leden

Kulturní a sportovní akce na měsíc leden
Lisa Jackson: Novicka
Detektivní román
POSEZENÍ S HARMONIKOU

19. ledna 15 hod.
Poslechneme a zazpíváme stále
živé písničky našeho mládí.

H. Müllerová: Nížiny
Vypravěčka rozbíjí obraz
venkovské idyly líčením
neradostného dětství plného děsu,
brutality, chtivosti a alkoholismu
dospělých.

Michal Viewegh:
Můj život po životě
Jak vypadá život člověka s těžce
poškozeným mozkem...

J. Kolář:
Z deníku kocoura Modroočka
Příběhy pro děti ilustrovala
Helena Zmatlíková.

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

VESELÁ A ČILÁ MYSL

26. ledna 15 hod.
aneb co se všechno dá dělat s obrázky.

PŘIPRAVUJEME
NA ÚNOR
KŘESLO PRO HOSTA:
DAVID PELTÁN
OPUŠTĚNÉ BUDOVY
NA TÁBORSKU

3. února 18 hod.
Malý sál Spektrum
Povídání redaktora Táborského
deníku, fotografa a publicisty
na téma opuštěné budovy
na Táborsku doplněné
fotografiemi. Jaká tajemství skrývá
například zámek v Nadějkově
či tajemný statek ve Vřescích?
Objevte spolu s vypravěčem
zapomenuté mlýny ukryté v lesích
u Chýnova…
..............................................................................................

DIVADLO PRO DĚTI:
CIRKUSÁRIUM

4. února 16.30 hod.
Sál Spektrum
Divadlo U plotny
Co vás napadne, když se
řekne Cirkusárium? Cirkus
a Obludárium? Tak to jste
na správné adrese. Atmosféra
je věru cirkusová a aktéři někdy
více než podivní. Tři příběhy tří
neobyčejných hrdinů. A skončit
to taky nemusí vždy obvykle.
Zato šťastně určitě. Takže…
Dámy a pánové, vítejte v našem
roztomilém Cirkusáriu!!!
Vstupné: 50 Kč

KNIHOVNY
Městská knihovna SÚ I
Novinky
Jussi Adler-Olsen: Vzkaz v láhvi
Detektivní román
Táňa Keleová-Vasiková:
Rozbité štěstí
Román pro ženy

www.sezimovo-usti.cz

Stephanie Laurens:
Odvážná nevěsta
Román pro ženy
James Rollins: Nevinná krev
Dobrodružné čtení

Akce: Výstavka romantických
románů „Návraty“
Knihy starších autorů různých
žánrů literatury z fondu naší
knihovny.

Adolf Wenig: Bohatýrské zvěsti
Báje a pověsti

HODINOVÝ MANŽEL

9. a 10. ledna 20 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 100 minut
Čtyři plavci - hráči vodního póla
- se po prohraném zápase octnou
na dně. Ti zoufalci na dně bazénu
dokonce bydlí. Aby se zachránili,
zkusí provozovat pochybnou
živnost „hodinový manžel“
a opravují domácnosti rozličným
dámám, ale jak se časem ukáže,
nejen domácnosti.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: D. Novotný, B. Polívka,
D. Matásek, E. Holubová
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

PADDINGTON (Paddington)
Daniela Krolupperová:
Proč mluvíme česky
Čtení pro děti

KINO SPEKTRUM

Drama ČR, od 12 let, 93 minut
Film založený na pravdivé události
o ohroženém lidském druhu,
jehož smysl pro svobodu projevu
a spravedlnost je na hranici
zákona a společenské normy.
Režie: Adolf Zika
Hrají: T. Hajíček, V. Kerekes,
Z. Bydžovská, S. Zindulka
Vstupné: 110 Kč

Rodinný VB/Fr., přístupný, dabing,
98 minut
Paddington není jen tak obyčejný
medvídek. Když zemětřesení
zničí jeho domov, pošle ho
teta Lucy do Londýna, aby
zde našel novou rodinu. Sám
a opuštěný na paddingtonském
nádraží pomalu zjišťuje, že život
ve velkoměstě není úplně takový,
jak si ho představoval.
Režie: Paul King
Hrají: N. Kidman, S. Hawkins
Vstupné: 110 Kč

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

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

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

(Exodus: Gods and Kings)

(The Hobbit: The Battle of Five Armies)

9. ledna 17 hod.

11. ledna 17 hod.

Hist. drama VB/USA/Šp.,
od 12 let, dabing, 142 minut

Fantasy USA/NZ, přístupný,
dabing, 144 minut
Dobrodružství Bilbo Pytlíka,
Thorina Pavézy a skupiny
trpaslíků, kteří, když se jim v boji
proti draku Šmakovi podařilo
dobýt zpět svou vlast, nechtěně
vypustili do světa smrtící sílu.
Režie: Peter Jackson
Hrají: B. Cumberbatch,
C. Blanchett, E. Wood
Vstupné: 110 Kč

BURÁCENÍ

8. ledna 20 hod.

Městská knihovna SÚ II
Novinky
L. Lanczová: Zašeptej do vlasů
Hezké dívky to nemají snazší
než jejich kamarádky, ačkoli si to
o nich mnozí myslí.
V. Dušková: Kavky nad městem
Strhující příběh líčí příběh tří
generací českoněmecké rodiny
z Českého Krumlova.
I. Abuelaish: Nebudu nenávidět
Cesta lékaře z Gazy za mírem
a lidskou důstojností. Tento příběh
je nezbytnou lekcí varující před
nenávistí a pomstou.

10. ledna 17.30 hod

T. Brezina:
Ostrov děsivých goril
Dobrodružné čtení pro děti.
V. Javořická:
Pokoj lidem dobré vůle
Vánoce – nejkrásnější svátky roku
– kdo by je neměl rád... Vesnický
román.

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

L. Riley:
Tajemství černé orchideje
Světový bestseller – romantické
čtení pro ženy.

Vyrostli jako bratři, ale stali se
z nich nepřátelé na život a na smrt
– egyptský faraón Ramses
a Mojžíš, nalezenec, který se stal
legendou. Tvůrce Gladiátora
tak dostal šanci znovu předvést,
jak má vypadat pravý historický
velkofilm.
Režie: Ridley Scott
Hrají: Ch. Bale, J. Edgerton,
S. Weaver, B. Kingsley
Vstupné: 120 Kč

K. Pivodová: Brána do pekel
Skutečné kriminální příběhy.
B. Cartland:
Nebezpečná maškaráda
Román plný lásky, nástrah,
tajemství.
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KUKUŘIČNÝ OSTROV
(Simindis kundzuli)

11. ledna 20 hod.
Drama Gru, přístupný, titulky,
100 minut
Film získal Křišťálový glóbus
za nejlepší hraný film na MFF
v Karlových Varech! Vypráví
o dědovi a vnučce, jejichž smyslem
života je zasít, pěstovat a sklidit
malé kukuřičné pole na ostrově
uprostřed řeky mezi Gruzii

XXIV. ročník
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MILUJ SOUSEDA SVÉHO

fotografa Jana Saudka se vracíme
k zásadním křižovatkám života
umělce obdařeného nejedním
výjimečným talentem, živelností
a vášní. To vše mu přineslo slávu
i odmítání, lásku i zradu, zástupy
obdivovatelů i osamocení.
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: K. Roden, M. Málková,
V. Cibulková
Vstupné: 130 Kč

(St. Vincent)

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

15. ledna 20 hod.

PADDINGTON (Paddington)

Komedie USA, od 12 let, titulky,
102 minut

17. ledna 17.30 hod

a Abcházií, který se po jarním tání
objevil, aby ho podzimní deště
zase vymazaly z mapy světa.
Režie: George Ovashvili
Hrají: I. Salman, M. Buturishvili
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

debut íránské režisérky vyniká
působivou ponurou atmosférou,
svérázným humorem i odkazy
na symboly západní popkultury.
Režie: Ana Lily Amirpour
Hrají: S. Vand, A. Marandi
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

S LÁSKOU, ROSIE (Love, Rosie)

23. ledna 17.30 hod.

Rodinný VB/Fr., přístupný,
dabing, 98 minut
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ODPAD (Trash)

17. ledna 20 hod.

Vincent je stárnoucí válečný
veterán jak se patří - mrzutý
a nepříjemný na všechny lidi.
Když se do sousedního domu
nastěhují noví sousedé, jeho
poklidný život se obrátí vzhůru
nohama a on má najednou každý
den na krku 12letého kluka.
Režie: Theodore Melfi
Hrají: B. Murray, M. McCarthy,
N. Watts
Vstupné: 120 Kč

Dobrodr. USA, od 12 let,
titulky, 115 minut
Hrdiny filmu jsou tři kluci, jejichž
domovem je centrální skládka
v brazilském Riu. Každý den ji
prohledávají v naději, že najdou
něco, co jim aspoň na chvíli zlepší
život. Netuší, že už ten příští nález
jejich životy nenávratně změní.
Příběh přezdívaný „Milionáři
z jihoamerické chatrče“.
Režie: Stephen Daldry
Hrají: M. Sheen, R. Mara,
W. Moura
Vstupné: 110 Kč

Roman. komedie VB/USA,
od 12 let, titulky, 102 minut
Láska a sex nám umí udělat ze
života nebesa i peklo, to vědí
v Notting Hill, ví to Bridget
Jones i ti, kdo mají Lásky čas. Ví
to i film S láskou, Rosie, britská
romantická komedie plná omylů
a chyb, které prostě děláme, ať se
snažíme jakkoliv.
Režie: Christian Ditter
Hrají: L. Collins, S. Claflin
Vstupné: 110 Kč

chrání vyděšené děti, Tomas
ale v panickém strachu utíká
do bezpečí. Katastrofa se nakonec
nekoná. Manželství visí na vlásku
a Tomas vnitřně bojuje s vlastním
selháním a všemožně se snaží
obnovit svou napjatou úlohu otce.
Režie: Ruben Östlund
Hrají: J. B. Kuhnke, L. L. Kongsli
Vstupné: 100 Kč

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

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

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ (Taken 3)

HOBIT:
BITVA PĚTI ARMÁD

23. ledna 20 hod.
Akční thriller Fr., přístupný,
titulky, 108 minut

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

BIRDMAN (Birdman)

31. ledna 20 hod.

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

SEDMÝ SYN (Seventh Son)

PŘÍBĚH MARIE (Marie Heurtin)

18. ledna 17.30 hod.

16. ledna 17.30 hod.

Fantasy USA, přístupný, dabing,
120 minut
Síly dobra a zla odnepaměti
svádějí válku o naši planetu.
Příběh Sedmého syna se odehrává
v dobách, kdy kladní hrdinové už
skoro leželi na lopatkách a zoufale
čekali na legendárního hrdinu,
který by je spasil.
Režie: Sergej Bodrov
Hrají: B. Barnes, J. Bridges,
J. Moore
Vstupné: 120 Kč

Příběh bývalého vládního agenta
Millse, který je neprávem obviněn
z vraždy. Pronásledován policií
se skryje, vyšetřování však vede
neúnavný inspektor a jeho úkryt
je brzy objeven. Pro očištění svého
jména je Mills nucen k útěku
a k nalezení pravého vraha.
Režie: Olivier Megaton
Hrají: L. Neeson, F. Whitaker
Vstupné: 120 Kč

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

25. ledna 17.30 hod.

SAMA NOCÍ TMOU

Fantasy USA, přístupný, dabing,
120 minut
Vstupné: 120 Kč

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

FOTOGRAF

16. ledna 20 hod.
Tragikomedie ČR, od 15 let,
133 minut
V příběhu volně inspirovaném
osudy světoznámého českého

XXIV. ročník

31. ledna 17 hod.
Fantasy USA/NZ, přístupný,
dabing, 144 minut
Vstupné: 110 Kč

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

Drama Fr, přístupný, titulky,
95 minut
Vyprávění o dívce, která se naučila
normálně žít, ač byla od narození
hluchá a slepá. Až mladá řádová
sestra Marguerite si vezme
toto „divoké zvířátko“ pod svá
ochranná křídla a dělá vše pro
to, aby ji vyvedla z hlubin jejího
vnitřního vězení a našla cestu,
jak s ní komunikovat a jak
ji naučit žít.
Režie: Jean-Pierre Améris
Hrají: I. Carré, A. Rivoire,
B. Catillon
Vstupné: 100 Kč

(The Hobbit: The Battle of Five Armies)

Komedie USA, přístupný,
titulky, 119 minut
Od autora filmových skvostů
Amores Perros, 21 gramů,
Babel nebo Biutiful. Černá
komedie o herci, který se
stal slavný především tím, že
ztvárnil oblíbeného superhrdinu
Birdmana. Jeho příběh sledujeme
od chvíle, kdy bojuje se svým
egem, aby vzkřísil rodinné vztahy,
kariéru i sám sebe.

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

SEDMÝ SYN (Seventh Son)

(A Girl Walks Home Alone at Night)

18. ledna 20 hod.
Hororová romance Írán, od 12 let,
titulky, 99 minut
Po zkaženém městě pasáků,
dealerů a prostitutek se po nocích
toulá mladá osamělá upírka
a podle vlastních měřítek nastoluje
pořádek. Vizuálně výrazný
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..............................................................................................

VYŠŠÍ MOC (Force Majeure)

29. ledna 20 hod.
Drama Švé, od 15 let, titulky,
118 minut
Rodina cestuje do Alp. Idylu však
naruší mohutná lavina. Ebba

Režie: Alejandro González Iñárritu
Hrají: M. Keaton, E. Norton,
N. Watts
Vstupné: 120 Kč

www.sezimovo-usti.cz

2015 leden
INZERCE

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají
Svářeče
s oprávněním ZK 135 nebo ZK 141

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA:
radka.vitu@pacovske.cz
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213

- Nástup IHNED
- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
- Příspěvek na závodní stravování
- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění
- Příplatky nad rámec ZP

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika
www.pacovske.cz

Střední škola
spojů a informatiky Tábor

PF 2015

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Děkujeme Vám za důvěru,
kterou jste nám projevovali v tomto roce
a do nového roku Vám srdečně
přejeme mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti.

v pátek 16. 1. 2015 od 13:00 do 17:00.
Přiblížíme Vám perspektivní obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační technika
hnika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

www.sezimovo-usti.cz

www.rudi.cz
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leden 2015

BALÓNKY A ANDĚLÉ – Stovky balónků s dopisy pro Ježíška vzlétly k nebi v pátek 28. listopadu při Slavnostním nasvícení města. O zábavu se postarali obří andělé.
Foto: Kateřina Nimrichtrová

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ – Čerti, andělé a samozřejmě Mikuláš s dárečky pro děti, čertovská diskotéka, soutěže, čertovské břišní tanečnice a taky vystoupení kouzelníka
– tak vypadalo Čertovské rejdění ve Spektru.

Foto: Martin Gargula

VÁNOČNÍ VÝSTAVA – Tradiční výstava sezimoústeckých zahrádkářek začala s prvním adventem a až do poloviny prosince nabízela návštěvníkům plno inspirace
na vánoční výzdobu.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.

XXIV. ročník

Foto: Kateřina Nimrichtrová

Náklad: 3400 ks
Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
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Příjem příspěvků:
Věra Šimandlová
tel.: 381 201 117
v.simandlova@sezimovo-usti.cz
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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.

www.sezimovo-usti.cz

