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Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

 dokončují se audity společnosti ENERGOINVEST, a. s.,
a dojednávají se podrobnosti
smlouvy o koupi akcií městem;
 u stavby Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem byla dokončena
projektová
dokumentace
pro územní řízení a probíhá
její projednávání;
 připravuje se podání žádostí o dotace na vybudování
zařízení pro péči o děti do
3 let věku v prostorách MŠ
Lipová;
 projektuje se přestavba prostor býv. ZUŠ u jídelny ZŠ
Školní nám. na knihovnu;
 nájemcem restaurace na Kozím hrádku se stal p. Vitásek, se kterým byla uzavřena
smlouva na 10 let za roční
nájemné 180 tis. Kč.


Zájemci o rybářský
lístek pozor!

JEDNÁNÍ RADY MĚSTA (omluven člen RM p. Veselý) za účasti předsedy komise MHD p. Borče.

Zastupitelstvo města schválilo
rozpočet na rok 2016
Martin Doležal

Miroslava Svitáková

starosta města

tajemnice MěÚ

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

U

pozorňujeme
tímto
všechny zájemce o vydání
rybářského lístku, kteří mají trvalé bydliště v Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí a v Košicích
u Soběslavi, že nový rybářský
lístek jim bude vydán na MěÚ
v Sezimově Ústí, a to na základě novely zákona o rybářství,
která nabyla účinnosti ke dni

1. 7. 2011.

Nabídka práce
Městské středisko kultury
a sportu Sezimovo Ústí přijme
na DPP pokladní do kina Spektrum. V případě zájmu volejte
na tel. 737 254 683 nebo e- mail:
mexus@sezimovo-usti.cz .

www.sezimovo-usti.cz

R

ozpočet města na rok 2016,
klíčový dokument pro finanční a hospodářské řízení města
v tomto roce, byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne
15. 12. 2015.

Rozpočet byl navržen a schválen jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
114,88 mil. Kč (viz tabulka č. 1).
Do rozpočtu města nejsou zapojeny úspory z předchozích
období, jejich čerpání se plánuje až v souvislosti s koupí společnosti ENERGOINVEST a. s.
a zejména s výstavbou domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem.

Tab. č. 1 Číselné vyjádření rozpočtu r. 2016
Třída

Název třídy položky

Rozpočet schválený (tis. Kč)

1.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

85 365,00

2.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

24 452,70

3.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

4.

PŘIJATÉ TRANSFERY

5 064,80

Celkem příjmy (po konsolidaci)

114 882,50

5.

BĚŽNÉ VÝDAJE

93 125,50

6.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

21 757,00

Celkem výdaje (po konsolidaci)

114 882,50

Příjmová stránka je výrazně
zastoupena příjmy daňovými
ve výši 85,36 mil. Kč, což představuje cca 74 % celkových příjmů (graf č. 1).
Z celkových plánovaných výdajů činí běžné výdaje 93,12 mil. Kč
a výdaje kapitálové 21,76 mil. Kč).
Součástí běžných výdajů jsou
výdaje na zajištění chodu města,
provozu MěÚ, městské policie
a výdaje spojené s provozem zřízených příspěvkových organizací
(38,69 mil. Kč) a opravy majetku
města, vč. komunikací. Přehled
kapitálových výdajů v členění
na jednotlivé investiční akce je
uveden v přiložené tabulce č. 2.
V rozpočtu města (v investicích či běžných výdajích) je
zahrnuto nejen dofinancování
již probíhajících akcí (Rekonstrukce ul. Táborská 2. etapa),
ale i příprava a realizace nových
akcí.
pokračování na str.: 2 
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Městský úřad

Rozpočet města na rok 2016
Graf č. 1 Odhad příjmů dle druhu činnosti

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Bez zařízení (zejm. daňové příjmy)

8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
František Bednář
381 200 436, 725 769 860
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043
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21 365 tis. Kč

Správní činnost města

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarostka
Ludmila Svatková
381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ
Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134
Vedoucí odboru správního
a právního
Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Helena Řežábková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129

91 149,80 tis. Kč

1 503 tis. Kč

Sociální služby

280 tis. Kč

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

201 tis. Kč

Finanční operace

183 tis. Kč

Doprava

87 tis. Kč

Ostatní činnosti

49 tis. Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek

40 tis. Kč

Kultura a sdělovací prostředky

22 tis. Kč

Tělovýchova a sdělovací činnost

2,7 tis. Kč

Tab. č. 2 Seznam investičních akcí
 pokračování ze str.: 1

Rozpočet
schválený (tis. Kč)

Investiční akce
Stavební úpravy MŠ Lipová (sociální zařízení, elektroinstalace)

7 043,00

Táborská ulice 2. etapa – dokončení realizace projektu z r. 2015

5 155,00

Dům s pečovatelskou službou (projektová dokumentace
a přípravné stavební práce)

4 502,00

Knihovna (zajištění nových prostor v návaznosti na přestavbou
stávajících prostor na dům s pečovatelskou službou)

1 600,00

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ Švehlova

946,00

Parkoviště u domu č. p. 1113 – výstavba

840,00

Pořízení klimatizace do vývařovny ZŠ a MŠ 9. května

400,00

Vybudování cesty na Soukeníku vč. oplocení

280,00

Nákup automobilu pro pečovatelskou službu

270,00

Stavební úpravy včetně nového osvětlení – obřadní síň

150,00

Územní plán – aktualizace

140,00

Švermova ulice – pořízení projektová dokumentace
v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ulice

120,00

Přípravné práce spojené s vybudováním jeslové třídy
v prostorách budovy MŠ Lipová

100,00

Investiční transfer pro MŠ Zahrádka určený na zastřešení vstupu
do budovy MŠ

80,00

Zřízení nového kamerového bodu

70,00

Pořízení indikátorů topných nákladů do bytových domů
města Sezimovo Ústí

61,00

SUMA

21 757,00

Těmi zásadními jsou stavební
úpravy MŠ Lipová, rekonstrukce
sociálního zařízení v ZŠ Švehlova a ZŠ Školní nám., projektová
příprava domu s pečovatelskou
službou a denním stacionářem
a přestavba býv. ZUŠ na knihovnu. Na opravy bytových a nebytových prostor je v rozpočtu
vyčleněno 3,6 mil. Kč, na opravy a rekonstrukce komunikací
a chodníků 1,15 mil. Kč. Na dofinancování ztráty z provozu
MHD počítá rozpočet s výdajem
5,84 mil. Kč.
Přehled celkových výdajů dle
jednotlivých druhů činnosti je
uveden v grafu č. 2.
V plánu hospodaření jsou zahrnuty i splátky dlouhodobých
úvěrů v celkové výši 4,48 mil. Kč
a čerpání úvěru přijatého na realizaci projektu Rekonstrukce ulice Táborská 2. etapa.
Rozpočet města je v plném
znění zveřejněn na webu města www.sezimovo-usti.cz, sekce

ekonomické informace.

Graf č. 2 Odhad výdajů dle druhu činnosti
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Vzdělávání

20 998 tis. Kč

Zajištění správních činností města

18 850,5 tis. Kč

Doprava

2

36 610 tis. Kč

12 866 tis. Kč

Kultura a sdělovací prostředky

8 248 tis. Kč

Sociální služby

5 852 tis. Kč

Finanční operace
(platby daní, úroků, bankovní poplatky, pojištění)

3 903 tis. Kč

Činnost městské policie

3 157 tis. Kč

Tělovýchovná a zájmová činnost

2 117 tis. Kč

Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 989 tis. Kč

Ochrana životního prostředí

172 tis. Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

120 tis. Kč

www.sezimovo-usti.cz

2016 únor

Vyhlášky o místních poplatcích
Martin Doležal
starosta města

Místní poplatek
za svoz odpadů
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabyla účinnosti
dne 1. 1. 2016.
Základní sazba místního poplatku za sběr a svoz komunálního
odpadu se nemění a činí 500 Kč,
a to i přes skutečnost, že náklady na jednoho obyvatele spojené
s odpadovým hospodářstvím tuto
sazbu překračují (v r. 2014 činil
náklad na poplatníka 717,69 Kč při
celkových nákladech 5,387 mil. Kč.).
Důvodem je dlouhodobé úsilí
o zvýšení efektivity při nakládání s odpady, zejm. podporou
třídění, nakládání s bioodpadem
apod.
Úpravy provedené v obecně
závazné vyhlášce města odrazily především schválenou novelizaci zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích. Jedná se

například o přechod poplatkové
povinnosti nezletilého zpravidla
na zákonného zástupce a o novou
formulaci okruhu osob, na které
se vztahuje osvobození od místního poplatku.
Nad rámec uvedených úprav
schválilo zastupitelstvo osvobození od místního poplatku u dětí,
mladších věku 3 let, a to jako formu opatření podporující rodiny
s malými dětmi v našem městě.
Další změnou je odstranění nerovnosti mezi studenty ubytovanými
na internátech či kolejích a na
tzv. privátech.
Úplný text vyhlášky naleznete
na webu města, podrobné informace podá pí Koubová, MěÚ Sezimovo Ústí, tel. 381201129, e-mail:
j.koubova@sezimovo-usti.cz.

Vyhláškou se s účinností ode
dne 1. 1. 2016 nově snižuje například poplatek ze psů v lokalitě
Starotáborského lesa, pro účely
poplatku za užívání veřejného
prostranství se rozšiřuje vymezení
veřejného prostranství, kterým se
nově rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
Úplný text vyhlášky naleznete
na webu města, podrobné informace podají příslušní zaměstnanci
MěÚ Sezimovo Ústí:
 pí Komárková
poplatek ze psů
tel.: 381 201 129,
j.komarkova@sezimovo-usti.cz
 Ing. Krejčí
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací
kapacity, poplatek ze vstupného
tel.: 381 201 137
h.krejci@sezimovo-usti.cz
 p. Kalivoda
poplatek za užívání veřejného
prostranství
tel.: 381 201 138
o.kalivoda@sezimovo-usti.cz 

Vyhláška o místních
poplatcích
V souvislosti s novelou zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, schválilo zastupitelstvo
města na svém prosincovém zasedání obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2015 o místních poplatcích,
obsahující drobné úpravy spíše
formálního charakteru oproti dosavadnímu znění.

Nabízíme

Pronájem
nebytový prostor

V 1. patře domu čp. 664 na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí. V přízemí domu sídlí
Česká pošta, s. p. a v 1. patře je
pobočka České spořitelny, a.s.
Do současnosti prostory sloužily jako obvodní oddělení Policie
ČR. Užitná plocha je 217 m2.
Z toho 9 místností (kanceláře) má plochu 141 m2, ostatní
plochu tvoří chodby, sklady,
fotokomora, úklidová místnost,
sprchy, WC, šatna. Vzhledem
k tomu, že se jedná o skeletovou
stavbu, je možné bez velkých
nákladů změnit dispozici celého
prostoru a využít ho i jinak než
jako kanceláře. V ceně nájmu
jsou i 2 parkovací místa. Poloha
objektu v centru města s výbornou dostupností předurčuje prostor k různým podnikatelským aktivitám. Pro bližší
info kontaktujte Ludmilu Svatkovou na tel. čísle: 733 164 138,
l.svatkova@sezimovo-usti.cz. 

Dotační programy města v roce 2016
Martin Doležal
starosta města

O

bdobně jako v předchozích
letech schválila rada města
i pro rok 2016 podmínky získání
dotací z rozpočtu města pro nekomerční subjekty působící v oblasti
sportu, sociálních služeb, kultury, zájmové činnosti a péče o životní prostředí. Oproti fondům
zřízeným v předchozích letech
došlo u programů kromě změny
terminologie pouze k drobným
úpravám, zejm. lhůt, podmínek
schvalování a čerpání, to vše v návaznosti na změnu příslušného
zákona.
Ve schváleném rozpočtu města
je v závazném ukazateli Dotace
obecně prospěšným spolkům a organizacím vyčleněno 1,4 mil. Kč.
Dále jsou uvedeny základní
charakteristiky programů:

www.sezimovo-usti.cz

Program Sport
a tělovýchova
Program je určen k podpoře
činnosti tělovýchovných jednot,
sportovních klubů registrovaných
na území města Sezimovo Ústí
(dále jen „města“), jakož i dalších
nekomerčních
tělovýchovných
a sportovních aktivit občanů města, především dětí a mládeže. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem
na území města, působící v oblasti
tělovýchovy a sportu na území
města.

Program Kultura
Program je určen k podpoře
činnosti souborů a spolků na území města, předmětem jejichž působení je kulturní činnost či pořádání kulturních akcí. Žadatelem
může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území
města, působící v oblasti kultury
na území města.
Program Zájmová činnost
Program je určen k podpoře
činnosti souborů a spolků na území města, předmětem jejichž působení je zájmová a spolková činnost. Žadatelem může být fyzická
či právnická osoba s bydlištěm či
sídlem na území města, působící
v oblasti zájmové činnosti na území města.

Program Sociální služby
Program je určen k podpoře
činností spolků a sdružení, které
vykonávají činnosti pro občany
města v oblasti sociální sféry. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba působící v oblasti sociální sféry na území města a/nebo
v zájmu občanů města.

Program Životní prostředí
Program je určen k podpoře
činností na území města a/nebo

3

v zájmu občanů města v oblasti
péče o životní prostředí a ekologické výchovy. Žadatelem o příspěvek z Programu může být fyzická nebo právnická osoba činná
na území města a/nebo v zájmu
občanů města.
Žádosti o přidělení prostředků
z programů lze podat jen na předepsaném formuláři, který je
k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.
cz, u tajemníků příslušných komisí
rady města či na podatelně MěÚ,
a to v termínu od 15. 2. 2016 do
11. 3. 2016.
Bližší informace o programech
jsou k dispozici na úřední desce
města, na webových stránkách
města, u tajemníků příslušných
komisí rady města a tajemnice
městského úřadu.
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I s tímhle
se setkáváme…
Zuzana Sýkorová
technička SM

Nezávislé a bezplatné poradenství
pro občany Sezimova Ústí a okolí
vám poskytnou aktuální přehled
o možnostech úspor energií,
o dotačních programech „Nová
zelená úsporám“ a „Kotlíková
dotace“ a bude prostor i pro individuální dotazy.
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice již
18 let nabízí široké veřejnosti,
městům a obcím i podnikatelům především poradenskou
činnost zaměřenou na úspory
energií. Poradenství, které je
poskytováno emailem, telefonicky a po předchozím objednání
i osobně v prostorách Energy Centre České Budějovice,
náměstí Přemysla Otakara II.
87/25, je bezplatné a nezávislé. Bližší informace získá každý
zájemce na internetových stránkách www.eccb.cz, na telefonu
387 312 580 nebo na eccb@eccb.cz.
Bezplatná linka pro telefonické dotazy a dohodnutí termínu
konzultace: 800 383 838.

Ludmila Svatková
místostarostka města

Přijďte se poradit zdarma
a nezávisle 2. února 2016 od
18.00 hodin do malého sálu kina
Spektrum v Sezimově Ústí v rámci
dne energetického poradenství.

O
P

racovníci Správy města musejí často odstraňovat projevy
vandalismu neznámých „spoluobčanů“. Čerstvým příkladem jsou
betonové kužely z parkoviště u tenisové haly naházené do Kozského
potoka. Původce této zábavy je
bezesporu silák, ale co tím chtěl
okolí říct, zůstává záhadou. Jisté
je, že se našim pracovníkům postaral o práci. Každému je asi jasné, že dostat kužely ven nešlo tak
jednoduše, jako opačným směrem.
Dalším nešvarem, který přetrvává,
jsou záměrně poničené odpadkové
koše – rozbité nebo roztržené petardami. Žádáme proto veřejnost
o spolupráci a hlášení takových

případů Městské policii.

d odborníků na stavebnictví, vytápění a úspory energií se dozvíte mnohé o stavbě,
rekonstrukci, zateplení domů,
tepelných ztrátách budov, způsobech vytápění, tepelných čerpadlech, fotovoltaice, solárních
kolektorech, vyúčtování energií,
povinných energetických průkazech domů, bytů a podnikatelských objektů i o možnosti
využití obnovitelných zdrojů
energie dle lokálních podmínek.
Odborní poradci Energy Centre České Budějovice (ECČB)

Projekt regenerace panelového sídliště

Svépomocná výroba
palivového dřeva

Od té doby se složení obyvatel co do věkové hranice i názory na využití veřejného prostoru
změnily. Město proto přistoupilo
k zohlednění těchto faktorů a nechalo zpracovat aktuální řešení
tohoto prostoru. Projekt regenerace panelového sídliště Sezimovo
Ústí II., 3. etapa vychází i z vašich
názorů a připomínek demonstrovaných v anketě, které se mnozí
z vás zúčastnili. Výsledek našeho
snažení můžete posoudit a ovlivnit
na prezentaci projektu 22. 2. 2016
v 18 hodin v malém sále Městského střediska kultury a sportu.
Jste srdečně zváni. Na setkání se
těší Ing. arch. Alena Kalinová.

Alena Kalinová, architektka
Kupsa Jaroslav, ředitel SM

S

práva města Sezimovo Ústí nabízí všem občanům možnost
svépomocného obstarání palivového dřeva za zvýhodněnou cenu
150 Kč/m3. Jedná se palivové dřevo
z větví a části kmenů poražených
topolů a svépomocná výroba bude
probíhat na odstavné ploše pro
areál Pohoda u Kozského potoka.
Veškeré bližší informace mohou
zájemci získat u p. Homolky – vedoucího technických služeb – tel.
č. 725 769 850, který je zodpověd
ný za tuto akci.
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Ke kotlíkové dotaci uvádíme
aktuální informaci:
Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji.“ Od tohoto
data si mohou zájemci o výměnu
zastaralého kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných
domech z celého Jihočeského kraje
stáhnout na webových stránkách
Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce
Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář
žádosti, návod k vyplnění žádosti,
přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.
Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané
papírové žádosti) bude zahájen
18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016

do 14 hodin.

Sezimovo Ústí II., 3. etapa
Vnitroblok Dukelská / Průmyslová /
Svépomoc / K Hájence

V

ážení spoluobčané,
město Sezimovo Ústí připravuje revizi projektu regenerace
panelového sídliště. Projekt zpracovává Ing. arch. Alena Kalinová.
Vnitroblok mezi ulicemi Dukelská, K Hájence, Svépomoc a Průmyslová byl již částečně realizovaný podle projektu staršího data,
zpracovaného Ing. arch. Janem
Frantou.
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Obsah návrhu řešení
 obnova povrchů starých chodníků
 úprava parkovacích stání v ulici
Svépomoc
 ošetření zeleně, postupné zapojování ploch zeleně po zrušených zahrádkách
 obnova a doplnění veřejného
osvětlení, obnova mobiliáře
 výměna a redukce počtu klepačů a sušáků
 úprava vytypovaných míst k odpočinku vybudováním pergol
 doplnění dětských hřišť herními
prvky
 úprava víceúčelového hřiště
 doplnění volnočasových aktivit


www.sezimovo-usti.cz
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Městská policie
informuje

P

si odchycení v Sezimově Ústí hledají nový
domov. Zájemce o osvojení
psů Bruna a Beníka podpoří město
darem ve výši 4.000 Kč a osvobozením od poplatku ze psů na dva roky.
BRUNO – labradorský retrívr,
pes, stáří 1–2 roky
Charakteristika: temperamentní,
rozmarný, hravý

Bruno je temperamentní a hravý
pes, který potřebuje doladit výchovu a naučit se správnému chování.
Potřebuje pevné vedení a pána,
který zvládne jeho temperament
a sílu.
Hodí se do rodiny bez dětí, kde
bude jediným psem. Ideální by
pro něj bylo hlídání velkého statku
nebo firmy.
BENÍK – jezevčík,
pes, stáří asi 7 let
Charakteristika: hodný, veselý,
vyrovnaný

Ben je hodný a pohodový pes,
ve svém věku již rozumný a zároveň ve skvělé kondici na vrcholu
životních sil. Za odměny udělá, co
Vám na očích uvidí...
Miluje lidskou společnost a procházky. Často ho venčí děti, které
má také moc rád a skvěle vychází
i s jinými psy.
Více informací v táborském útul
ku na tel. 381 264 880.

www.sezimovo-usti.cz

Reflexní prvky aneb být viděn
užije, je viděn řidičem na vzdálenost až 200 metrů. Malá investice
může zvýšit šanci, že se nestanete
smutnou součástí statistik dopravních nehod. Toto opatření jistě přispěje ke snížení počtu nehod mezi
vozidly a chodci. Reflexní ochranné prvky již užívá řada výrobců
pracovního i sportovního oblečení
automaticky právě pro osoby vstupující do vozovky.
Přejeme všem bezpečný pohyb
nejen po pozemních komunikacích spojený se šťastným návratem
do svých domovů.
P. S. Město Sezimovo Ústí se záměrem zvýšit bezpečnost v našich
ulicích nechalo vyrobit reflexní
pásky, které jsou při různých příležitostech rozdávány zejména dětem

z našich škol.

Martina Suková
zástupkyně velitele MP

N

ovela zákona o pozemních
komunikacích zavádí pro chodce
novou povinnost – mimo území
obce za snížené viditelnosti užít reflexní prvky (např. reflexní pásek,
klíčenku apod.). Chodcem je i ten,
kdo táhne či tlačí sáňky, kočárek,
vozík pro invalidu, ruční vozík,
dále osoba pohybující se na lyžích,
kolečkových bruslích, pomocí invalidního či motorového vozíku,
ale i vedoucí kolo, psa či motocykl.
Základním požadavkem bezpečnosti těchto účastníků provozu
je jejich včasná a zřetelná viditelnost. Pokud chodec reflexní prvek

Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci prosinec šetřeno několik
přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí. Krátce jen několik případů:
 Ze dne 2. 12. na 3. 12. v době
od 16:00 do 09:00 hodin neznámý pachatel rozbil zadní vyhřívané okno u vozidla Opel Frontera, které bylo zaparkované
v ulici Dukelská před domem č.
p. 620, čímž vznikla škoda majitelce vozidla ve výši 12.810 Kč.
 Dne 3. 12. v době okolo 15:30
hodin neznámý pachatel odcizil
z kolostavu před prodejnou potravin COOP Jednota na nám.
T. Bati dámské horské jízdní
kolo zn. Merida Juliet v hodnotě
10.000 Kč, které bylo uzamčeno
lankovým zámkem, kdy tento
zůstal na místě spolu s předním
kolem.
 Dne 6. 12. v době od 01:20
do 01:50 hodin na disko Apollo
ve druhém patře neznámý pachatel odcizil z volně odložené
dámské kabelky mobilní telefon
zn. Prestigio. Tímto jednáním
byla majitelce způsobena škoda
ve výši 4.300 Kč.
 Dále v době od 15:00 hodin
dne 7. 12. do 12:00 hodin dne
19. 12. neznámý pachatel vnikl
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do činžovního domu č. p. 610
v ulici Dukelská, kde ze sklepní
kóje v suterénu domu odcizil rybářské náčiní a několik ručních
nástrojů, kdy majitelům vznikla
škoda na odcizených věcech
ve výši 25.000 Kč.
Dne 8. 12. oznámil pan O. S.,
že mu neznámý pachatel odcizil v době od 16:00 hodin dne
7. 12. do 07:00 hodin dne 8. 12.
peněženku s doklady a finanční
hotovostí, a dále panel autorádia
z nezajištěného vozidla Seat Ibiza v ulici Nerudova, vše v celkové hodnotě 2.000 Kč.
Dne 10. 12. v době od 09:00
do 16:30 hodin neznámý pachatel odcizil z kolostavu před
podnikem Kovosvit horské
jízdní kolo zn. X-Fact Tec 29,
které bylo uzamčeno lankovým
zámkem, čímž způsobil majiteli
škodu ve výši 14.000 Kč.
Dne 12. 12. v době okolo 18:30
hodin neznámý pachatel odcizil
v baru Atlantik v době provozu
pod barovým pultem volně odložený mobilní telefon zn. Google Nexus 6 v hodnotě 6.000 Kč
ku škodě majitele.
Dne 20. 12. v době od 00:00 ho
04:00 hodin neznámý pachatel
odcizil na disko Apollo z kabelky mobilní telefon zn. Lenovo
P 90, kdy tímto jednáním vznikla poškozené škoda ve výši té
měř 4.500 Kč.

Společenská kronika
od 1. 12. do 20. 12.
Narození:
Kusbach Zbyněk
Novák Bartoloměj
Šmejkal Adam
Zemřelí:
Eichler Jiří
Kadlecová Anežka
Kavrzová Miluška
Přívozník František
Vrba Karel

Poděkování
 Velice mě potěšilo blahopřání

pana starosty k mým narozeninám, za které tímto srdečně
děkuji.
Josef Čáp
 Děkuji

panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za přání a člence Sboru pro
občanské záležitosti za milou
návštěvu a předání dárku
k mým narozeninám.
Marie Voráčková

 Děkuji panu starostovi za pí-

semné blahopřání k mým narozeninám. Eva Ludvíková
 Děkuji za projevenou sou-

strast a květinové dary k úmrtí mého manžela Františka
Přívozníka.
manželka Marie s rodinou
 Děkuji panu starostovi a paní

Haně Novákové za blahopřání k mým kulatým narozeninám.
Marie Boušková
 Děkuji

panu
starostovi
za hezké blahopřání k mým
narozeninám.
Eva Frantová

 Dne 23. 11. 2015 jsem do-

poledne upadl v Průmyslové
ulici na chodníku při náledí.
Rád bych tímto poděkoval
osádkám dvou automobilů
(2 ženy, 1 muž) za zavolání
záchranné služby.
Děkuji neznámým zachráncům.
František Novák
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Kronika představuje – Na Mýtě

Inzerce
KOUPĚ
 Koupím byt 2+1, 3+1 nebo
3+kk v Sezimově Ústí 2,
s výtahem nebo zvýšené přízemí (jedny schody), OV.
Tel.: 773 626 167
 Koupím garáž u Hiltonu.
Tel.: 724 507 895

PRONÁJEM
 Pronajmu dlouhodobě rodinný dům v S. Ústí 2, Budějovická ul., pro bydlení nebo
kancelář. Nevolat RK.
Tel.: 605 260 365
 Pronajmu řadovou garáž
v Sezimově Ústí 1, na Koreji.
Tel.: 739 186 881
 Pronajmu byt 2+KK v Sezimově Ústí 2, 1. patro.
Tel.: 604 624 810

JINÉ
 Za odvoz nabízím palivové
dřevo z odřezaných větví
a kmenů ovocných stromů,
cca 2–3 m2, ul. Pod Vrbou
1282.
Tel.: 724 507 895

MŠ Zahrádka
Kamila Gatialová
MŠ Zahrádka

Z

ve všechny rodiče, děti
a ostatní zájemce na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v sobotu 27. února 2016 od 10 do 14 hodin. Můžete si prohlédnout budovu a seznámit se s možnostmi, které tato
škola nabízí, a podívat se, jakými
změnami prošla v minulých letech.
Pro rodiče a jejich děti, které
k nám přijdou 16. a 17. března 2016 k zápisu na školní rok
2016/2017, máme připravené
opět jako v loňském roce HRAVÉ
HODINKY, a to ve středu 2. a 9.
března. Přijďte si s dětmi pohrát,
seznámit se s prostředím naší školky. Více informací na samostatných
plakátech nebo na stránkách MŠ
www.mszahradkasu.cz.
Těšíme se na Vás. 
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poblíž Písku. Později se na Beckov
vrátili (tak prý toto pohostinství nazývali dosídlenci ze Zlína,
připomínal jim nějaké podobné
na Zlínsku). Ale k tomu dopisu.
Musíme si uvědomit, že Sezimovo Ústí byla obec, kde se každý
snažil zajistit si obživu sám na zahrádkách, polích, drobné zvířectvo bylo zcela běžné. Píše se jaro
roku 1945, země je ve válce, všude je nedostatek a starost o sebe,

Anna Slunečková
kronikářka

V

roce 2015, kdy jsme si připomněli 70 let od konce války,
se mi dostal do ruky dopis - obyčejný dopis od obyčejné ženy. Zajímavé na tom bylo, že se dopis týkal
života v naší obci, v Sezimově Ústí.
A mě napadlo, že by obsah mohl
zajímat i pamětníky, kteří dobu
válečnou prožili, ale možná i ty
mladší, kteří ji znají jen z vyprávění, ze školy, z filmů. S dopisem mě
seznámila paní Dáša Veselá, která
je vnučkou rodiny Miřijovských,
kteří žili v Sezimově Ústí Na Mýtě
a provozovali zde pohostinství. Silnice vedla okolo, zbytky jsou stále
vidět, však si mnozí vzpomenou.
I dům vypadal jinak, než je tomu
dnes. Podívejte se na dobovou
fotografii. Miřijovských měli dvě
dcery, jedna zůstala v Sezimově
Ústí, druhá se vdala a přestěhovala se do Cerhonic, což je vesnička

děti a rodiče je velká. Mámy se
bojí o své mladé syny, vlastně ještě
chlapce, kteří mají jít do zákopů.
Jedná se o ročníky 1927 a 1928,
čili bylo jim 17 let. Rodina je má
vybavit jídlem, dekami, teplým
prádlem, kde to všechno vzít?
Z Baťova jich šlo 85 a z Ohmovy
továrny v Táboře 60. Život v obci
byl díky protektorátu převrácený.
Děti si chodily pro úkoly do kostela či do hospody Ke Křivánkům.
Škola, Staňkova hospoda (nynější
Banner), Kosova hospoda (nynější ordinace MUDr. Daňka) to vše
bylo zabráno pro vojáky. I některé
rodiny musely v domcích uvolnit
místnost. A stále přicházely kontroly na plnění povinných dodávek,
tzv. kontingentů, což byly odvody
z výnosu obilí, brambor, vajec či
zvířectva, určeno to bylo pro lidi
ve městech, kteří hledali obživu
snad ještě hůře. I s topením to bylo
špatné, uhlí nebylo, dřeva málo. Žít
se muselo, ale byla to hodně těžká
doba. A to vše - beznaděj, starost,
možná i zlost, smutek i pláč, to vše
je v tom psaní. Nevím, zda vás alespoň trochu zaujalo toto krátké vyprávění z dopisu. Někoho to možná přinutilo si zavzpomínat. Já jako
malá jsem moc ráda poslouchala
vyprávění svého otce. Už nebudu
unavovat. Doba je jiná a přejme si,
aby byla mírová, abychom se nebáli o sebe a hlavně o své děti, vnuky.
A já tímto paní Veselé děkuji, že mi
nabídla k přečtení soukromý dopis, který nás vrátil na chvíli o víc

než 70 let zpět.

Vystoupení v Betlémské kapli
nacvičily, tentokrát v pásmu koled. Ve čtyřhlasém provedení
se střídavou dynamikou a v doprovodu hudebních nástrojů se
sálem rozléhaly nádherné tóny.
Naše sbory vystřídalo vystoupení
Říčanského komorního orchestru a Sukova komorního sboru
z Benešova. Závěrem se všechna

Andrea Lacinová
ZŠ Školní náměstí

J

iž po čtvrté byly pozvány pěvecké sbory Nokturňáček a Nokturno pod vedením Mgr. Jarmily
Hlubinkové do Prahy k vystoupení na adventním benefičním koncertě v Betlémské kapli. Výtěžek
z koncertu je věnován dětem léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Praze Motole.
Dne 17. prosince před naplněným sálem měly možnost opět
ukázat, s jakou precizností vše

6

tělesa sešla na pódiu a společně si
zazpívala pod taktovkou dirigenta
doc. Ing. Josefa Zichy, CSc. Českou mši vánoční od Jakuba Jana
Ryby. Zážitek to byl úžasný a nelze
se divit, že po skončení programu
diváci povstali a nekonečným potleskem poděkovali všem účinkujícím. Byl to nádherný zážitek a já
doufám, že i v dalším roce se naše
sbory budou moci tohoto vystoupení zúčastnit.
Odkaz na videa:
https://www.youtube.com/
watch?v=uJAaPhIwi7g
https://www.youtube.com/

watch?v=CpE1nMN8XIg

www.sezimovo-usti.cz
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Pěveckému sboru Nokturňáček je 25 let
Větší děti se blýskly i na několika
vánočních koncertech, nevyjímaje
již tradičně ani Betlémskou kapli
v Praze. Neměla bych zapomínat
ani na různá vystoupení při předávání ceny Dr. E. Beneše, Stříbrného
klíčku, při vítání občánků nebo při
setkání se seniory města. Děti si
úspěšně vedly i na okresní soutěži
Jihočeský zvonek, odkud si přivezly
jedno zlaté a dvě stříbrná pásma.
Co si přát do nového roku, tentokrát jubilejního? Nokturňáček
totiž slaví 25. výročí. Ať zpěv přináší našim zpěváčkům nadále radost
a potěšení a všem našim poslucha
čům krásné kulturní zážitky.

Jarmila Hlubinková
sbormistryně

R

ok s rokem se sešel a je tu
opět jakési bilancování činnosti dětských pěveckých sborů
Koťata a Nokturňáček. Děti si
opět užily spousty různých vystoupení a koncertů. Koťata si
poprvé vyzkoušela, jaké to je zazpívat si v jiném městě, zúčastnila se totiž výměnného koncertu.
Úžasnou pohostinnost protivínských dětí jim mohou oplatit již
letos v dubnu na Jarním festivalu
sborů.

Tříkrálové koledování
Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

Ž

áci 7. B prošli ve středu
6. ledna v doprovodu pana
učitele Jaroslava Menglera školou
a v každé třídě zazpívali koledu.
Tříkrálové koledování se již u nás
ve škole stalo tradicí. Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli
v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale
i v rodinách.
Kromě školy navštívili tři králové i mateřskou školu, radnici
a MSKS. Děti tak měly možnost
popřát svou koledou do nového
roku mnohým zaměstnancům
městského úřadu. Věřím, že to
bylo i pro ně milé zpestření pracovního dne. Na památku své
návštěvy zanechali tři králové

o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími
návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči,
krizová centra pro cizince, mateřská centra atd.).
Děkujeme všem dárcům a za

rok opět na shledanou.

na dveřích tradiční křídou psaný
nápis. Tříkrálový pozdrav jsme letos přinesli i dětem do Kaňky. Bylo
to velmi milé setkání a věřím, že se
příští rok opět zopakuje.
Prostředky ze sbírky využívá
Charita podle předem stanovených a zveřejněných pravidel
(např. na péči o osoby v nouzi
a bez domova, péči o seniory, péči

Setkání dětí z MŠ a seniorů
spoustu dárečků a předaly dojatým babičkám. Ty pak na oplátku
děti podarovaly přáním s vánoční
rolničkou. Všichni si společně zazpívali koledy, poseděli a popovídali o vánočních zvycích.
Sváteční odpoledne okouzlilo
nejen seniory, ale i děti, které získaly důležitý zážitek z mezigeneračního setkání pro pozitivní postoj
k seniorům do budoucího života. 

Alena Bláhová
ZŠ a MŠ 9. května

K

milému vánočnímu setkání,
tak jako předešlý rok, došlo
mezi seniory a dětmi z divadelního kroužku ZŠ a MŠ 9. května
Sezimovo Ústí v klubovně K3.
Děti si nacvičily a zahrály krásný
bohatě kostýmovaný vánoční pří-

www.sezimovo-usti.cz

běh s názvem „Pastýřova píšťalka“.
Vyrobily společně s p. učitelkami
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Virtuální Univerzita
třetího věku

P

ořádaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze
Studia se mohou účastnit posluchači:
• se statutem důchodce
• invalidní důchodci bez rozdílu
věku
• osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)
Průběh vzdělávacího bloku:
• výuka probíhá 1x za 14 dní –
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí,
Budějovická 421, vchod A
(vedle hotelu MAS)
• posluchačům jsou k dispozici
výukové materiály
• celkem 6 vyučovacích videopřednášek
Povinnosti posluchače:
• uhrazení studijního poplatku
ve výši 400 Kč/blok 6 přednášek
Pro další období si lze zvolit
téma např. Včelařství, Myslivost,
Lesnictví, Dějiny oděvní kultury,
Evropské záležitosti, Zdroje energie, aj.
První přednáška nového období s tématem GENEAOLOGIE se
koná 5. 2. 2016. (ukázková hodina)
Staňte se studentem Virtuální
Univerzity třetího věku.
Zápis do letního semestru:
do 19. 2. 2016
Kontakt:
Ing. Hana Petrů
VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421,
Sezimovo Ústí, 381 407 401
(381 407 423), petru@copsu.cz 
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V MŠ Lipová jsme se připravili na Vánoce i na zimu
Gabriela Ťoupalíková
MŠ Lipová

N

ejprve jsme se
postarali o zvířátka v lese. Celý
podzim jsme pilně sbírali kaštany

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

Í

a žaludy, které si pak odnesl pan
hajný do krmelců, aby si na nich
lesní zvěř pochutnala. Za odměnu nám daroval vánoční stromky.
Ani ptáčci nepřišli zkrátka. Pro ně
jsme spolu s rodiči při podzimní
dílně vyrobili báječné ptačí cukroví. To jsme navěsili na stromy
na naší zahradě, abychom mohli

pozorovat sýkorky a vrabečky, jak
jim chutná.
Před začátkem adventu jsme
maminky pozvali do školky
na „Dámskou dílnu“, kde si mohly společně s učitelkami vyrobit
adventní věnec a výzdobu. Potom už nastaly vánoční přípravy.
Děti napekly voňavé perníčky,

nazdobily stromečky ve školce
i na zahradě a uspořádali jsme
„Vánoční zahradní slavnost“. Při
příjemné atmosféře praskajícího
ohně jsme si společně s rodiči
zazpívali vánoční koledy, popřáli
si krásné Vánoce a těšili jsme se
na Ježíška.


Dva šikovní pejsci v MŠ Zahrádka

Locika a Bertík z canisterapeutického sdružení Hafík navštívili na začátku nového
roku děti v MŠ Zahrádka. Ukázali, jak jsou poslušní a jak umí reagovat na povely.
Za odměnu, kterou byly sladké piškotky, předvedli dokonce i několik legračních
kousků. Děti se brzy zbavily strachu a spřátelily se s milými zvířecími kamarády.
INZERCE

PACOVSKÉ STROJÍRNY
personalni@pacovske.cz
Tel: +420 724 589 699
+420 565 410 213
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov

www.pacovske.cz

Hledáme pracovní pozice:
 MANIPULANT

 SKLADNÍK

 ZÁMEČNÍK

 SVÁŘEČ NEREZU

Nabízíme:
 odpovídající mzdové ohodnocení
 příspěvek na závodní stravování
 příplatky nad rámec ZP

XXIV. ročník

 příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
 příspěvek 500 Kč na životní pojištění
 jubilejní odměny až 10 000 Kč
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NEZNÁMÉ HODNOTY:
JIHOČESKÁ ARCHITEKTURA
20. STOLETÍ
Výstava trvá do 29. února

LETEM SVĚTEM – PATAGONIE
PAVEL SVOBODA

Galerie Spektrum

8. února 19.00 hod.
Sál Spektrum
Multimediální cestopisná
přednáška geografa a fotografa
Pavla Svobody, který se vydal
na velkou sedmiměsíční cestu
napříč Jižní Amerikou. Chile je
extrémně dlouhá země. Projedeme
tuto nudli od severu až k samému
konci na jejím jihu. A že bude
na co koukat! Nejsušší poušť
světa Atacama, gejzíry El Tatio.

Cílem výstavy je upozornit
veřejnost na významné stavby
postavené na území jižních
Čech během 20. století.
Pomocí bohatého obrazového
materiálu (současné a historické
fotografie, archivní plány a skici)
a doprovodných textů budou
představeny více než dvě desítky
známých i méně známých
moderních staveb.

Valterové z Tábora, která přináší
koláže a podmalby na skle.
Jejich práce mají společné
téma: neobyčejné okamžiky ze
světa „obyčejných“ lidí. Jedno
francouzské přísloví říká: Víte,
proč je na světě tolik roztodivných
i nesmyslných věcí? Aby byl svět
pestrý... Obě výtvarnice dokážou
tento pestrý svět vnímat a svůj
pohled na něj, výtvarně zpracovat.
Na vernisáži promluví ak.mal.
Teodor Buzu a o doprovodný
hudební program se postará
Tereza Krůčková a Štěpán Bartoš.

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

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ
A MŠ 9. KVĚTNA
Výstava trvá do 21.února

Galerie Spektrum
..............................................................................................

50. VÝROČÍ HVĚZDÁRNY
FRANTIŠKA PEŠTY

POHÁDKY
Patagonie je rozsáhlou divokou
zemí nikoho. Dobrodružná cesta
stopem po 1200 kilometrů dlouhé
prašné silnici Carretera Austral
napříč neobjevenou centrální
Patagonií.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

MASOPUST

9. února 10.00 hod.
Nám. T. Bati
Tradiční sezimoústecký masopust
ve spolupráci s místními školami.
Průvod masek vyjde v 10 hodin
od Základní školy 9. kětna, projde
ulicí 9. května na náměstí T. Bati,
kde se uskuteční představení
masek. Po závěrečném defilé vyjde
průvod z náměstí Nerudou ulicí
zpět k základním školám.

Galerie Spektrum
Astronomie v Sezimově Ústí
- 8 panelů představuje historii
astronomického kroužku
a hvězdárny v Sezimově Ústí, ale
také jejího zakladatele Františka
Peštu. Poezie vesmíru
– 6 panelů neuvěřitelných
fotografií Prof. Miloslava
Druckmüllera doplněných
komentářem představuje krásy
viditelné části Vesmíru.

LOUTKOVÁ POHÁDKA:
O ČERVENÉ KARKULCE

17. února 16.30 hod.
24. února 16.30 hod.
Loutkový sál
Divadýlko
na schodech
Jak to dopadne,
když zlý
drak odnese
princeznu.
Dva princové
chtějí princeznu
osvobodit, ale nepodaří se jim to.
Až chytrý Honza svým nápadem
draka porazí.
Vstupné: 20 Kč

VÝLETY
MAĎARSKO – TERMÁLNÍ LÁZNĚ

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

VÝSTAVY
BUNTE WELT – PESTRÝ SVĚT

10. února 18.00 hod.
Galerie Spektrum – malý sál
..............................................................................................

MĚLKÉ HLUBINY II
Výstava trvá do 9. února
..............................................................................................

Galerie Spektrum – malý sál

VERNISÁŽ
BUNTE WELT – PESTRÝ SVĚT

Akademická malířka
Petra Vichrová se nechává
bezprostředně inspirovat viděnou
realitou, náměty čerpá ze situací
a míst, které jsou spojeny s jejím
životem a v malbě pak realizuje
to, co ji osloví a co koresponduje
s jejími výtvarnými představami.

10. února 18.00 hod.
Galerie Spektrum – malý sál
Zahájení společné výstavy dvou
výtvarnic : Elisabeth Springer,
která pochází z Rakouska
a představí své fotografie a Máši

www.sezimovo-usti.cz

pro děti možnost přistýlky.
Cena: 3.600 Kč
(Cena zahrnuje: dopravu, průvodce,
polopenze, vstupy), platba hotově
nebo převodem:
705 978 359/0800 v.s.2602
..............................................................................................

PRAŽSKÁ DIVADLA

5. března
Odjezd 7.30 hod. Spektrum,
7.45 Tábor ČD
Návštěva s komentovanou
prohlídkou Stavovského
a Národního divadla.
Z Národního divadla se
přesunem do Státní opery, cestou
upozornění na zajímavosti, kolem
kterých půjdeme ( Akademie
věd, nakladatelství Albatros,
Jungmannovo nám., kostel
P. Marie Sněžné – včetně interiéru,
Františkánská zahrada, …).
Cena: 670 Kč děti, senior,
870 Kč ostatní (cena zahrnuje:
dopravu, průvodce, vstupy),
platba hotově nebo převodem:
705 978 359/0800 v. s. 602

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

1. února 18.00 hod.
22. února 18.00 hod.
29. února 18.00 hod.
Spektrum – malý sál
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou
Čápovou pro zdraví a psychickou
pohodu, vhodné pro všechny
věkové kategorie. Zbavíte se
napětí, bolesti, naučíte se správně
využívat svaly a předcházet
zdravotním problémům.
Vstupné: 60 Kč

DIVADLO
Z HOŠTIC DO BABOVŘESK
ANEB ZEPTEJME SE
ZDEŇKA TROŠKY

11. února 19.00 hod.
Sál Spektrum
Povídání o filmu, způsobu
filmování v současnosti, cestování,
vaření, sportu a samozřejmě také
o veselých příhodách z natáčení
i mnohém jiném. Pořadem
provází redaktor
Jaroslav Suchánek.
Vstupné: 230 Kč
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KLUBOVNA III. VĚKU
TRADICE MASOPUSTU

1. února 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Rozverný fašank, jeho
náboženské, světské i historické
souvislosti si připomeneme u nás
v klubovně.
..............................................................................................

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ

8. února 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Se žáky Základní umělecké školy
v Sezimově Ústí.
..............................................................................................

Děti:
České pohádky s překvapením
Pro nejmenší

Hudba: Michal Hrůza
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek
Taclík, Jakub Prachař, Jiří
Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma
Cibulková,Martin Koukal, Tereza
Voříšková, Matyáš Svoboda
Je to“ Takovej horskej humor“
Vstupné: 100 Kč

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

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí II.:
Dospělí:
Agatha Christie:
3x Hercule Poirot
Tři detektivní příběhy slavného
belgického detektiva.
Kendare Blake: Antibohyně
Staří bohové neumírají... Nebo
ano?
Tina Reber: Láska bez scénáře
Příběh netypické hollywoodské
lásky.
Tessa Dare: Týden hříchu
Historická romantická pohádka.

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

Western
USA, 2015, 182 min, od 15 let, titulky
Režie: Quentin Tarantino
Hudba: Ennio Morricone
Hrají: Samuel L. Jackson, Walton
Goggins, Kurt Russell, Jennifer
Jason Leigh
Nikomu se nedá věřit, všechny je
třeba nenávidět…
Vstupné: 110 Kč

TURISTIKA

20. února 13.00 hod.
Sraz před hotelem MAS
Bezpečná vycházka s ohledem
na počasí. Z Plané po levém břehu
Lužnice do Sezimova Ústí.

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

sobota 6. února 15.00 hod.
neděle 7. února 15.00 hod.

Děti:
Jim Benton: Můj milý deníčku
- Kluci, škola a další šílenosti
Deníček ironické Jamie Kellyové
z druhého stupně základky.

MALÝ PRINC
The Little Prince

Animovaný / Fantasy
Francie, 2015, 106 min, přístupný,
dabing
Režie: Mark Osborne
(Kung Fu Panda)
Předloha: Antoine de SaintExupéry (kniha)
Film o přátelství,
lásce a skutečném štěstí.
Vstupné: 90 Kč

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

LUŠTÍTE? LUŠTÍME!

22. února 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Křížovky, osmisměrky,
hřebenovky, sudoku atd. procvičí
postřeh i paměť.
..............................................................................................

PRAŽSKÝ ORLOJ ANEB
CO JSTE O NEM NEVĚDLI

29. února 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Další část cyklu Ing. P. Krále
o hodinách a zajímavostech kolem
nich.

KNIHOVNY
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí I.:
Dospělí:
Halina Pawlowská:
Strašná nádhera
Humoristický román
Marie Doležalová:
Kafe a cigárko
Historky z hereckého podsvětí
Jo Nesbo:
Policie
Detektivka
Christiana Larsson:
Pátá kniha Mojžíšova
Detektivka
Jojo Moyesová:
Dívka, již jsi tu zanechal
Romantické čtení

XXIV. ročník

KINO SPEKTRUM
úterý 2. února 20.00 hod.
středa 3. února 17.30 hod.
ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární
Česko, 2015, 90 min, přístupný
Režie: Helena Třeštíková,
Jakub Hejna
Hrají: Lída Baarová (a.z.), Zorka
Janů (a.z.), Vladimír Borský (a.z.),
Václav Krška (a.z.)
Dokument o Lídě Baarové je
ideálním materiálem pro ty
diváky, kteří se o osudech lidí
dozvídají nejraději přímo od nich
a jejichž životní příběhy si rádi
nechají vyprávět jejich vlastními
slovy. Vzrušující zážitek.
Vstupné: 80 Kč

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

čtvrtek 4. února 17.30 hod.
sobota 6. února 17.30 hod.
neděle 7. února 20.00 hod.
DO POSLEDNÍHO DECHU
Finest Hours, The
Drama / Thriller
USA, 2016, 120 min, od 12 let, titulky
Režie: Craig Gillespie
Předloha: Casey Sherman (kniha),
Michael J. Tougias (kniha)
Hrají: Chris Pine, Ben Foster,
Casey Affleck, Josh Stewart,
Eric Bana
Buď přežijeme všichni nebo
zemřeme. Natočeno podle
neuvěřitelné skutečné události.
Vstupné: 130 Kč

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

středa 3. února 16.00 hod.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Animovaný
Česko, 69 min, přístupný,
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší
Vstupné: 30 Kč
Projekce za částečného osvětlení

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

pátek 5. února 17.30 hod.
sobota 6. února 20.00 hod.
neděle 7. února 17.30 hod.
úterý 9. února 17.30 hod.

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

středa 3. února 20.00 hod.
čtvrtek 4. února 20.00 hod.
pátek 5. února 20.00 hod.

úterý 9. února 20.00 hod.
DÁNSKÁ DÍVKA
The Danish Girl

Drama / Životopisný
Velká Británie / Německo / USA,
2015, 120 min, od 15 let, titulky
Režie: Tom Hooper (Králova řeč)
Předloha: David Ebershoff (kniha)
Hrají: Eddie Redmayne (držitel
Oscara za Teorii všeho), Alicia
Vikander (Ex Machina)
Oscarový režisér Tom Hooper
natočil podle stejnojmenné knihy
křehký a přitom neobyčejně silný
příběh inspirovaný skutečným
životním osudem dánské malířky
Gerdy Wegener a jejího partnera
Einara. Ten zjistí, že je ženou
v mužském těle a jako první
na světě podstoupí operaci
vedoucí ke změně pohlaví.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

středa 10. února 16.00 hod.
O MAŠINCE
Animovaný
Česko, 67 min. přístupný,
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší
Vstupné: 30 Kč
Projekce za částečného osvětlení
..............................................................................................

pátek 12. února 17.30 hod.
sobota 13. února 20.00 hod
neděle 14. února 17.30 hod.
DECIBELY LÁSKY
Komedie / Muzikál / Romantický
Česko, 2016, 85 min, přístupný,
česká verze
Režie: Miloslav Halík
Hudba: Michal David
Hrají: Rudolf Hrušínský nejml.,
Rudolf Hrušínský ml., Ladislav
Potměšil, Jitka Čvančarová,
Lucie Vondráčková, Bolek Polívka
Hudebně taneční, rodinný,

PADESÁTKA
Komedie
Česko, 2015, 97 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Vojtěch Kotek

OSM HROZNÝCH
The Hateful Eight
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romantický příběh s hudbou
Michala Davida, Joe Cockera,
Westlife, Barry Whitea, Seala,
H. Lewise. Atraktivní součástí
filmu jsou taneční scény,
nejen z prostředí Tančírny
(v choreografii Petra Čadka),
ale i z prostředí exkluzivního
diskotékového klubu
Pantheon.
Vstupné: 140 Kč
..............................................................................................

pátek 12. února 20.00 hod.
sobota 13. února 17.30 hod
neděle 14. února 20.00 hod.

Hrají: Jan Kačer, Jiří Grygar, Karol
Sidon, Michal Viewegh, Lívia
Bielovič, Jana Šebestová
Už jste někdy mysleli na smrt?
A co vám při tom běželo hlavou?
Dokumentární film je o smrti
a umírání a (ne)možnostech
posmrtné existence. Na osobní
zážitky se smrtí a úvahou co
pak bude, nebo nebude, se
s diváky podělí známé osobností
uměleckého světa, ti co „přežili
svou smrt“ – spisovatel Michal
Viewegh, herec a režisér Jan Kačer
a další.
Vstupné: 80 Kč
MOST ŠPIÓNŮ
Bridge of Spies

Komedie
USA, 2016, 88 min, od 12 let,
titulky
Režie: Michael Tiddes
Hrají: Jane Seymour, Marlon
Wayans, Mike Epps, Kali Hawk
(Ženy sobě), Fred Willard, Affion
Crockett, Tina Grimm
Držte si kalhotky i bránice, do kin
přichází dráždivá a na padesát
způsobů šťavnatá parodie
u které zjistíte, že erotický hit
a drzá poťouchlá komedie jdou
nehorázně dobře dohromady!
Vstupné: 110 Kč

Drama / Thriller / Historický
USA, 2015, 141 min.,
od 12 let, titulky
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance,
Amy Ryan, Alan Alda
“Každý má právo na obhajobu…
na každém člověku záleží.”
Tento dramatický thriller je
skutečným příběhem Jamese
Donovana, pojišťovacího právníka
z Brooklynu, který se nečekaně
ocitne uprostřed studené války,
když ho CIA pověří, aby vyjednal
propuštění zajatého amerického
stíhacího pilota.
Vstupné: 100 Kč

středa 17. února 17.30 hod.
čtvrtek 18. února 20.00 hod.

Good Dinosaur, The

GANGSTER KA: AFRIČAN
Krimi / Drama / Thriller
Česko, 2015, 100 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák,
Predrag Bjelac, Filip Čapka
Z polosvěta není cesty zpět. Film
natočený podle námětu Jaroslava
Kmenty, který je autorem knihy
„Padrino Krejčíř“.
Vstupné: 110 Kč

Animovaný / Rodinný /
Komedie
USA, 2015, 100 min,
přístupný, dabing
Režie: Peter Sohn
Režie: Christian Duguay
Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Chatellier
Co kdyby asteroid, který jednou
provždy změnil život na Zemi,
naši planetu minul a obří
dinosauři nikdy nevyhynuli?
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

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

sobota 20. února 15.00 hod
neděle 21. února 15.00 hod.

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

čtvrtek 18. února 17.30 hod.
pátek 19. února 20.00 hod.

úterý 16. února 17.30 hod.
středa 17. února 20.00 hod.

DEADPOOL

OPUŠTĚNÝ VESMÍR
Dokumentární
Česko, 2015, 70 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Peter Hledík

Akční / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 103 min, od 15 let, titulky
Režie: Tim Miller
Hrají: Ryan Reynolds, Morena
Baccarin, Ed Skrein, T. J. Miller,

www.sezimovo-usti.cz

RODINNÝ FILM
Drama
Česko, 2015, 95 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Karel Roden, Vanda
Hybnerová, Jenovéfa Boková,
Daniel Kadlec, Martin Pechlát,
Eliška Křenková
Jak se vypořádají s nečekanou
svobodou dva teenageři, jejichž
rodiče se vydali na plavbu jachtou
po oceánu? Rodinný film je
dobrodružný příběh. To pravé
dobrodružství přitom paradoxně
nezažívají rodiče při plavbě
po moři, ale jejich děti mezi
čtyřmi stěnami pražského bytu.
Abyste zažili něco výjimečného
nebo vyřešili své problémy, není
potřeba cestovat nikam daleko.
Vstupné: 110 Kč

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

HODNÝ
DINOSAURUS

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

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

pátek 19. února 17.30 hod.
sobota 20. února 20.00 hod.
neděle 21. února 20.00 hod.

úterý 16. února 20.00 hod.

Fifty Shades of Black

sobota 13. února 15.00 hod.
neděle 14. února 15.00 hod.

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

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

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ

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

Gina Carano, Brianna Hildebrand
Je tak cool, že každej vool
skončí vejpool. Nejnetradičnější
komiksový anti hrdina společnosti
Marvel vyzbrojený novými
schopnostmi a zvráceným černým
humorem, pronásleduje muže,
který mu téměř zničil život.
Vstupné: 110 Kč

Deadpool

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

úterý 23. února 17.30 hod.
středa 24. února 20.00 hod.
MA MA
Drama
Španělsko, 2015, 111 min.,
přístupný, titulky
Režie: Julio Medem
Hrají: Penélope Cruz, Luis Tosar,
Àlex Brendemühl, Jon Kortajarena,
Asier Etxeandia
Když Magdu (Penélope Cruz)
potká v krátké době několik
životních tragédií, nesrazí ji to
na kolena. Naopak získá novou
chuť do života a uvědomí si,
jak důležité jsou vztahy k těm
nejbližším – desetiletému synovi
i novému muži, který jí náhle
vstoupí do života (Luis Tosar).
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

ROBINSON CRUSOE:
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK

úterý 23. února 20.00 hod.
středa 24. února 17.30 hod.

Robinson Crusoe

LÍDA BAAROVÁ
Životopisný / Drama / Romantický
Česko, 2016, 110 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Filip Renč
Hudba: Ondřej Soukup
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára
Issová, Simona Stašová, Martin
Huba, Lenka Vlasáková,
Pavel Kříž
Příběh ženy, která milovala ďábla.
Vstupné: 110 Kč

Animovaný
Francie, 2015, 90 min, přístupný, dabing
Režie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen
Připravte se na konečně pravdivý
příběh Robinsona Crusoe a jeho
nejvěrnějšího přítele – papouška
Úterý.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

sobota 20. února 17.30 hod
neděle 21. února 17.30 hod.
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Lucasfilm a vizionářský režisér
J. J. Abrams spojili síly, aby vás
znovu přenesli do předaleké galaxie.
Star Wars se vracejí na plátna kin již
v sedmém pokračování.
Vstupné: 100 Kč

XXIV. ročník

únor 2016

Kulturní a sportovní akce na měsíc únor
čtvrtek 25. února 17.30 hod.
pátek 26. února 20.00 hod.
sobota 27. února 17.30 hod.
ZOOLANDER 2
Komedie
USA, 2016, od 12 let, titulky
Režie: Ben Stiller
Hrají: Ben Stiller, Penélope Cruz,
Owen Wilson, Benedict Cumberbatch,
Justin Bieber, Kim Kardashian
Dva odvěcí modeloví rivalové,
Derek a Hansel, čelí hrozbě,
že budou navždy smeteni
z přehlídkových mol. Neuvěřitelná
koncentrace slavných tváří
v jednom filmu .
Vstupné: 110 Kč

čtvrtek 25. února 20.00 hod.
pátek 26. února 17.30 hod.
neděle 28. února 20.00 hod.
BOHOVÉ EGYPTA
Gods of Egypt

Dobrodružný / Fantasy
USA, 2016, 128 min,

přístupný, dabing
Režie: Alex Proyas (Já, robot,
Vrána, Smrtihlav)
Scénář: Alex Proyas, Matt Sazama,
Burk Sharpless
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau,
Gerard Butler, Geoffrey Rush,
Brenton Thwaites, Courtney Eaton
Bitva o trůn začíná.
Osud starého Egypta a celého
lidstva visí na vlásku.
Fantasy epos „Bohové Egypta“
je akční fantasy dobrodružství,
které se inspirovalo klasickou
mytologií starověké egyptské
říše.
Vstupné: 110 Kč

Martin Pechlát, Vlastimil Zavřel,
David Novotný, Petr Čtvrtníček
Tak, jak se chováme k ostatním,
tak se pak oni chovají k nám.
Neboli že co dáváš, to se ti vrátí.
Ale co by to bylo za příběh, kdyby
kromě ponaučení, zábavy a milých
postav chyběla láska?
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

sobota 27. února 20.00 hod
neděle 28. února 17.30 hod.

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

sobota 27. února 15.00 hod
neděle 28. února 15.00 hod.
ŘACHANDA
Pohádka, Česko, 2016, 85 min,
přístupný, česká verze
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka,
Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser,
Martin Dejdar, Jan Hrušínský,

BROOKLYN
Drama / Romantický
Velká Británie / Irsko / Kanada,
2015, 112 min, od 12 let, titulky
Režie: John Crowley
Předloha: Colm Toibin (kniha)
Hrají: Saoirse Ronan,
Domhnall Gleeson, Julie Walters,
Jim Broadbent, Emory Cohen,
Jenn Murray, Emily Bett Rickards
Příběh mladé irské imigrantky,
která se v padesátých letech
vydává do New Yorku najít
práci a začít nový život.
Vstupné: 110 Kč

VSTUPNÉ

180 Kč

„MICHAL JE KVÍTKO“
19. března 2016 od 16.30 hodin, sál SPEKTRUM Sezimovo Ústí
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště.
Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby,
tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! Tak se přijďte s Michalem před Velikonoci bavit!

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

XXIV. ročník

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21,
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Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

Divadélko
MÚZIKA
Miloš smetana
vedoucí divadélka

P

o úspěchu pohádky o čaroději
Černomrakovi a zdařilé komedii „Plameňáci pod olivami“ připravuje další premiéru. Autorovou
inspirací se tentokrát stal divácky
úspěšný televizní seriál Ordinace
v růžové zahradě. Členové souboru se rozhodli pro tuto inscenaci
jednak proto, že je v ní řada komických situací, a také proto, že
pro ostatní navržené tituly nebylo
dost mladých herců na obsazení
náročných rolí. Tak se zrodila pohádková férie „Ordinace v rajské
zahradě“, jejíž premiéra ve SPEKTRU se uskuteční 1. března v 19
hodin. Na otázku, proč je to večerní představení, je tato odpověď:
je to jakási pohádka pro dospělé.
Vystupují v ní sice pohádkové postavy, ale jednají a chovají se nepohádkově, tedy jako v současnosti.
Některé scény připomenou situace
z uvedeného televizního seriálu.
Podle toho, jak prožívají mladí herci, převážně studenti COP,
své role a jakou reakci můžeme
předpokládat u diváků, mohou ji
zhlédnout žáci osmých a devátých
tříd ZŠ, studenti středních škol
a další příznivci takových inscenací bez omezení věku. Většina
účinkujících už má za sebou řadu
představení předešlých inscenací souboru, někteří však budou
na divadelních prknech stát poprvé. V neobvyklých a nepohádkových situacích mohou diváci uvidět trpaslíky, Ježibabu, Karkulku,
Sněhurku, Rusalku, Hejkala, ale
i prince, doktora a další pracovníky ve zdravotnictví. Protože to
není klasická pohádka ani komedie nebo tragédie, je to pro mladé
herce náročnější, o čemž svědčí
probíhající zkoušky. Také ještě
proto, že v repertoáru MÚZIKY
stále zůstává uvedená úspěšná
komedie o plameňácích, v níž
většina z nich účinkuje. Přijďte
se tedy podívat na výsledek jejich

snažení.

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

www.sezimovo-usti.cz

