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Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

 za dodavatele stavby Rekonstrukce MŠ Lipová byla
vybrána společnost FIMAX
stavební firma s. r. o. z Chotovin, nabídková cena bez
DPH činí 5.549.815 Kč;
 ZM schválilo strategický
plán města na r. 2016–2022;
 v souvislosti se zahájením
územního řízení na výstavbu domu s pečovatelskou
službou a denním stacionářem rozhodlo ZM o ukončení projektu domov důchodců z r. 2009;
 RM schválila plán oprav
bytového a nebytového
fondu na r. 2016, dle kterého by mělo dojít např.
k rekonstrukcím balkónů
v č. p. 1113, výměně oken
v určených bytech v č. p. 603
a 613 či k výměně vchodových dveří domů č. p. 602,
609, 619, 627 a 664;
 k 11. 3. 2016 byl ukončen
příjem žádostí o dotace
z programů města na r. 2016
a probíhá jejich vyhodnocování.


Volný byt k pronájmu
Město Sezimovo Ústí v zastoupení
Správy města Sezimovo Ústí
připravuje výběrové řízení
na pronájem bytu
v měsíci březnu 2016:
Lipová č. p. 494 byt č. 17/494
ve 3 NP o velikosti 1+1
 Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 1.727 Kč
 Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
(při podpisu nájemní smlouvy
je skládán dvanáctinásobek
nabízeného měsíčního nájemného)
Bližší informace naleznete na
www.sezimovo-usti.eu
a na úřední desce a informačních
deskách MěÚ, případně Správě
města Sezimovo Ústí
(p. Bednář 381 200 436,
725 769 860; pí Podroužková
381 200 437, 725 769 857)

www.sezimovo-usti.cz

JARO – Poslové jara nenechávají nikoho na pochybách, že zima je již za námi.

Město vlastníkem ENERGOINVESTU
Martin Doležal
starosta města

J

en několik „krůčků“ chybí, aby
se město Sezimovo Ústí stalo
jediným akcionářem společnosti ENERGOINVEST, a. s. a celá
distribuční soustava tepla se tak
po více než 15 letech vlastnicky
i provozně znovu dostala pod křídla města. To činí z celé transakce jeden z nejdůležitějších investičních
a strategických kroků Sezimova
Ústí. Mezi městem, zastoupeným
advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o., a stávajícím
vlastníkem společnosti ENERGOINVEST, a. s. (dále jen „EI“) došlo po několikaměsíčním jednání,
spojeným s provedením právního,
ekonomického a daňového auditu,
ke shodě ve znění smlouvy a podmínek převodu akcií. Smlouva
bude předložena k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání
dne 22. 3. 2016 a v případě schválení dojde k podpisu smlouvy a předání akcií dne 31. 3. 2016.
Kupní cena je sjednána ve výši
16 mil. Kč, která je splatná ve dvou
splátkách po 8 mil. Kč, a to k datu
podpisu smlouvy a k 30. 9. 2016.
Při posuzování výše kupní ceny
byly ze strany města vzaty v úvahu jak závěry uvedených auditů
a ocenění, tak i další, pro město

významné skutečnosti, jako např.
celkové příjmy města z nájemného hrazeného ze strany EI dle
smlouvy o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne
29. 3. 2000, ve znění pozdějších
změn a dodatků. Na tomto místě
je vhodné poznamenat, že od roku
2011 se při sestavování rozpočtů
a rozpočtového výhledu počítalo
s nezbytností zabezpečit stabilní
dodávky tepla z CZT po ukončení
smlouvy, tj. po 31. 12. 2015, a případně finančně vypořádat uvedenou smlouvu s EI. Z toho důvodu

bylo snahou města průběžně navyšovat rezervy volných finančních
prostředků (vedle toho i za účelem
financování pobytového domu pro
seniory). S ohledem na aktuální
stav těchto prostředků je tak možno provést z nich úhradu obou
splátek kupní ceny.
Koupě 100 % akcií EI znamená vyřešení dlouholetých sporů
o vlastnictví některých částí systému, které by jinak skončily nejspíše u soudu. Představuje to i základní předpoklad pro snižování ceny
tepla pro konečného spotřebitele,
a tím přispění k zachování a stabi-

lizaci soustavy CZT. V neposlední řadě by koupě měla umožnit
provedení některých oprav a modernizací soustavy, brzděných
dosud neuspořádanými vlastnickými vztahy. Akvizice představuje
kontinuitu v osobě distributora,
tj. město nemusí za účelem zajištění distribuce tepla zřizovat novou
právnickou osobu či činit např. organizační změny ve Správě města,
budou zachovány veškeré stávající
smluvní vztahy, včetně pracovněprávních.
Kromě převzetí účetnictví a veškeré dokumentace by prvním krokem po koupi společnosti mělo být
zasedání ZM coby valné hromady
jediného akcionáře za přítomnosti
notáře, na kterém by došlo k drobné úpravě stanov, zejména ke změně sídla společnosti.
Další zasedání ZM by mělo rozhodnout o rozsáhlejší změně stanov, spočívající ve změně orgánů
společnosti a popř. ke změně firmy
= obchodního názvu. Lze předpokládat, že k uvedenému by mohlo
dojít na zasedání ZM v květnu tohoto roku.
To, co zajímá každého odběratele tepla ve městě, je pochopitelně
cena. Po převzetí společnosti bude
snahou města provést revizi zálohové ceny tepla ještě pro rok 2016
s cílem nalézt prostor pro snížení

některých položek.

XXIV. ročník

duben 2016

Společenská kronika
od 27. 1. do 23. 2.
Narození:
Bednářová Justina
Bláha Kryštof
Dvořáková Barbora
Hajsová Michaela
Šitler Valdemar

VST završila úspěšně úsilí o získání
lepších podmínek investičního úvěru

Zemřelí:
Bravenec František
Havlíková Milena
Kalina Václav
Kubart Václav
Kunc Zdeněk
Lhotka Václav
Pátková Milena
Pecháčková Jaroslava
Milan Míka

Poděkování
 Děkuji

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

 Děkuji

panu starostovi
za přání a dárek k narozeninám a paní Novákové za milou návštěvu.
František Dašek

 Děkuji

panu starostovi
za přání k mým narozeninám a paní Máchové
za milou návštěvu a předání dárku. Jiřina Hanušová

 Děkuji panu starostovi za

blahopřání k mým 80. narozeninám.
Karel Tomeš
 Děkuji

panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k mým
narozeninám.
Zdeňka Jírová

VST s.r.o.

tak podařilo získat výrazně výhodnější podmínky pro splácení
dlouhodobého investičního úvěru z roku 2009 na financování
projektu „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“.
Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. podepsala s Českou

VST

Vo dárenská sp olecnost Táborsko

J

ednatelé Vodárenské společnost Táborsko v úterý 8. 3. 2016
stvrdili svými podpisy uzavření smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou. Veřejnou soutěží se

Úprava parkovacích míst
Jako možné řešení bylo navrženo
rozšířit a upravit stávající parkovací
zálivy v Okružní ulici. V minulém
roce byla provedena příprava celé
akce, která byla rozdělena do několika etap.
V měsíci dubnu tak začne první
etapa rozšíření parkovacích zálivů,
a to v úseku od křižovatky s ul. Budějovickou po Wolkerovu. Parkovací záliv bude dle možností prodloužen s tím, že vstupy a vjezdy
na pozemky budou opticky odděleny od komunikace, budou provedeny ze zámkové dlažby ohraniče
né nájezdovými obrubníky.

Jiří Prokop
referent odd. dopravy

S

tále narůstajícím problémem
v řadě lokalit našeho města je
nedostatek parkovacích míst. Rada
města ve spolupráci s komisí dopravy proto průběžně hledají další
možnosti, jak tento stav zlepšit. Jedním z problémových míst je ulice
Okružní, kde před lety došlo k rekonstrukci vozovky a chodníků, ale
mnohdy na úkor počtu parkovacích míst. A tak se mnohdy parkuje
na chodnících či v jízdních pruzích.

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 byt 3+1 v domě
s výtahem v Sezimově Ústí 2.
Tel.: 605 957 383
 Koupím garáž na Hiltonu,
platím hotově.
Tel.: 724 507 895
 Koupím garáž na Hiltonu.
Tel.: 724 846 557

PRONÁJEM
 Pronajmu částečně zařízený
byt 2+1 v Sezimově Ústí 2.
Tel.: 724 305 347

 Děkuji

panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Kubů

JINÉ

 Děkuji

panu starostovi
za přání k mým narozeninám.
Jaroslav Pelikán

XXIV. ročník

spořitelnou, a. s. smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 700 mil. Kč
na dobu 12 let. Úvěr bude použit
nejen k refinancování stávajícího
investičního úvěru, ale je v něm
zahrnuta i rezerva pro případné
budoucí investice.
Základním cílem veřejné zakázky bylo získat výhodnější
pevnou úrokovou sazbu na celých 12 let splácení úvěru, a to
při stejném zajištění úvěru pouze
zastavením obchodních podílů
společnosti a zajištění budoucích
příjmů VST bez ručení majetkem
měst.
Veškeré předpoklady veřejná
soutěž splnila. Je možné konstatovat, že úsporou minimálně
50 mil. Kč ve dvanáctiletém období splácení tohoto úvěru se
opětovně sníží tlak na růst ceny
za vodné a stočné v naší tábor
ské aglomeraci.

 Za odvoz plné cihly z bouračky /Baťovka/, neočištěné.
Tel.: 724 507 895
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2016 duben

Připravujeme novou knihovnu

Městský úřad

Karel Homolka

Úřední hodiny

vedoucí technických služeb

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

V

rozpočtu města na letošní
rok je rekonstrukce bývalé
budovy ZUŠ, kam bude přesunuta
městská knihovna z nebytových
prostor v ulici K Hájence. V těchto dnech zahájili zaměstnanci naší
organizace vyklízení prostor a postupné přípravné práce. Jde především o odstranění podlahových
krytin, odstranění obkladů a dlažby, likvidace elektroinstalace, likvidace vodoinstalace a především
bourání zděných cihlových příček.

Telefony

Z těchto důvodů je v současné
době v okolí školy zvýšený pohyb
nákladních vozidel, které odvážejí

odpad. Žádáme občany a řidiče
o shovívavost v době prováděné

rekonstrukce.

Sběr potravinářských olejů a textilu
Petr Klíma
oddělení životního prostředí

T

uky a oleje po použití ucpávají odpadní potrubní systémy a snižují jejich životnost jak
v domácnostech, tak i ve veřejných
sítích. Prosíme o jejich ukládání
v PET láhvi nebo v jiném obalu
do zelených plastových separačních nádob k tomu určených,
odkud budou dále odborně likvidovány či recyklovány pro použití
v různých průmyslových odvětvích. Rovněž je možné je uložit
ve sběrných dvorech v Zahradní
ulici a na Husově náměstí.
Od zavedení sběru olejů a tuků
na podzim 2014 byla občany Sezimova Ústí vytříděna téměř 1 tuna
(948 kg) těchto odpadů! Děkujeme.
Jedenáct speciálních nádob
na sběr potravinářských olejů
a tuků se nachází u těchto stanovišť
kontejnerů na tříděný odpad:

Sezimovo Ústí I:
 Šafaříkova ulice – u dětského
hřiště
 Kaplického ulice - parkoviště
 Táborská ulice – proti pekařství
 ul. B. Němcové – u parku
Sezimovo Ústí II:
 ul. 9. května – naproti restaurace
U Vrby
 ul. Svépomoc – před zámečnictvím
 ul. K Hájence – u výměníku vedle prodejny COOP

www.sezimovo-usti.cz

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

 Nerudova ulice – za prodejnou
Astra
 Lipová ul. – před čp. 494
 Průmyslová ul. – před Jitřenkou
 ul. Nad Nechybou – u křižovatky s ul. K Hájence

 Krátká ulice – křižovatka s ulicí
Nerudova
 Dukelská ulice – křižovatka
s ulicí Pionýrů
 ul. Ke Hvězdárně – vedle hřiště
 ul. Svépomoc – před zámečnictvím
 Okružní ulice – u budovy Českých drah
 ul. Nad Nechybou – u křižovatky s ul. K Hájence

Do těchto separačních
nádob patří:
 použité oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje)
 ztužené jedlé tuky.

Část vytříděného ošacení je
poskytována neziskovým organizacím na charitativní účely,
ze zbylého množství společnost
DIMATEX vyrábí čistící hadry,
geotextilie, izolace nebo používá
k opětovné výrobě oděvů. Z této
komerční činnosti je část finančního výtěžku poukázána Českému červenému kříži na podporu
jím vybraných humanitárních
projektů.

Oleje a tuky se ukládají vždy
v uzavřených obalech, např. PET
lahvích, aby nedošlo k vylití a znehodnocení obsahu.
Není možné ukládat:
 technické oleje a maziva (motorové, převodové apod.).
Rovněž k oddělenému sběru
textilu je určeno dalších 9 speciálních červených kontejnerů,
označené logem Českého červeného kříže. Od zavedení sběru v létě
2014 bylo do nich občany Sezimova Ústí uloženo úctyhodných 41 t!
Děkujeme.
Kontejnery jsou umístěny
na těchto stanovištích separovaného odpadu:

Svozová společnost, která s textilem ručně manipuluje, prosí
o jeho odkládání zabaleného
a zavázaného do igelitových tašek
nebo pytlů. Volný textil se může
znehodnotit.
Do kontejnerů:
- patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové
textilie, ručníky, ubrusy, rovněž
párovaná nositelná obuv a hračky,
- nepatří koberce, matrace, záclony, polštáře, molitan, stany, spací
pytle, netextilní materiály, výrazně

znečištěné a mokré textilie.

Sezimovo Ústí I:
 Kaplického ulice – parkoviště
 ul. B. Němcové – u parku
Sezimovo Ústí II:
 náměstí T. Bati – u obchodního
střediska ASTRA
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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
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129
(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)
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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Blokové čištění ulic v roce 2016

Sokolovská

Táboritů

Pionýrů

spojovací komunikace Táboritů
– Pionýrů – před domy 604-608

Pátek 8. dubna
Karel Homolka
vedoucí technických služeb

O

d pátku 1. dubna 2016 zahájí
naše organizace každoroční blokové čištění komunikací
a chodníků ve městě. Blokové
čištění bude prováděno postupně
v různých částech města v průběhu
dubna a května podle stanoveného
harmonogramu:

Pátek 1. dubna

Dukelská – pravá strana
(od křižovatky Budějovická x 9.
května)

Dukelská
– parkoviště Spektrum

Rudé armády – pouze chodníky

Budějovická

náměstí Tomáše Bati

9. května
– včetně všech parkovišť

9. května
– parkoviště před Základní
školou

Pondělí 4. dubna

Husovo náměstí

Vaníčkova

Klášterní

Žižkova

Prokopa Holého

Bydlinského

Mlýnská


Průmyslová
- včetně všech parkovišť

Průmyslová
– parkoviště před domy
čp. 1111, 1112, 1113, 1068, 1069
a 1070

Svépomoc – vč. všech parkovišť

Dukelská
– levá strana (od křižovatky
Budějovická x 9. května)

Dukelská – parkoviště po levé
straně před domy čp. 630, 642,
643, 644 a 646

K Hájence
– včetně všech parkovišť

K Hájence
– parkoviště před výměníkem
čp. 734, před prodejnou
Jednota, za restaurací U Lípy

Krátká
– včetně všech parkovišť

Pondělí 18. dubna

Hromádkova

Švehlova

Vítkovecká

Petra Velikého

Pátek 22. dubna

Wolkerova

1. máje

Švermova

Pod Vrbou

Jiráskova – vč. odstavné plochy

spojovací komunikace
Wolkerova – Jiráskova

spojovací komunikace Jiráskova
– Školní náměstí

Zahradní – včetně parkoviště

Pondělí 11. dubna

Táborská

Lužnická

Jana z Ústí

Kánišova – pouze chodníky

Dr. E. Beneše
– od Husova náměstí k mostu
přes Kozský potok - chodníky

Pondělí 25. dubna

Kaplického
– včetně přilehlých parkovišť

Erbenova

Jilemnického

Karenova

Alšova

Hálkova

Čapkova

Šrámkova

Čechova

Pátek 15. dubna

Nerudova

Lipová


Kollárova

Vrchlického

Pátek 29. dubna

Okružní
– včetně parkovacích zálivů

Ke Hvězdárně

Komenského

Pondělí 2. května

Šafaříkova

Boženy Němcové

Jungmannova

K. H. Borovského

Palackého
– včetně přilehlých parkovišť

Nad Mýtem a Na Mýtě

Dr. Ed. Beneše – část od mostu
přes Kozský potok – chodníky

Ke Stadionu

Pátek 6. května

K Ozvěně

Nad Ovčínem

Zvonková

Šípková

Nad Včelínem

Luční

Na Tábořišti

A. Sedláčka

K Oboře

Chrpová

Nad Nechybou

K Hájence – od ulice Svépomoc


Odtah není populární, ale je účinný
Martina Suková
zástupce velitele

Z

ačarovaný kruh startuje v pátek 1. 4. 2016, kdy bude naplno
zahájena komplexní údržba veřejně přístupných ploch komunikací,
parkovišť a chodníků. Na jedné
straně je obecní zájem – zlepšení
čistoty města a zkvalitnění životního prostředí v místě Vašeho
bydliště - na druhé straně příjem
stížností a nevole související s odtahy vozidel, kdy jejich majitelé nerespektovali přechodná dopravní
značení. Příslušné ulice budou osazeny dopravními značkami 7 dní
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před daným čištěním. Kromě dopravních značek zákaz zastavení

se budou opět instalovat zónové
dopravní značky. Ty vymezují
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oblast, kde je zákaz zastavení.
V praxi to znamená, že v okamžiku, kdy se svým vozidlem
projedete kolem značky zóna
zákazu zastavení, tak zákaz v oblasti platí až do místa, než minete
značku konec zóny zákazu zastavení. Platnost NERUŠÍ křižovatky a odbočky. O čištění ulic (harmonogram je uveden na úřední
desce a na webových stránkách
města v sekci Správa města) jsou
občané informováni s dostatečným předstihem, a proto bychom
chtěli požádat všechny řidiče,
aby respektovali uvedená značení
a v daný den v uvedených loka
litách neparkovali.

www.sezimovo-usti.cz

2016 duben

Již nezapomenete přeparkovat své auto
Přihlášení k tématu
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ I.
Odeslat textovou zprávu ve znění:

Ludmila S
Svatková, místostarostka

U

rčitě jste se setkali s blokovým čištěním ve Vaší ulici a museli
jste p
přeparkovat auto, ale možná jste na to někdy zapomněli
následn platili nemalou pokutu a ještě větší částku za odtaa následně
Vaš
žení Vašeho
auta. Služba SMS Info Kanál – městský rozhlas
kap Vás upozorní na blokové čištění ve Vaší části města
„do kapsy“
a ulici, a to s dostatečným předstihem. Předejdete tak zbytečn
ným nepříjemnostem.
Služba je poskytována všem zaregistrovan občanům zdarma.
rovaným
Jak postupovat?
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního
St
tele
telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je
hot
hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli
zr
zrušit.

IK SEZ REG T4
na telefonní číslo 736 301 599
Přihlášení k tématu
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ II.
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK SEZ REG T5
na telefonní číslo 736 301 599
Více informací získáte na webu města
Sezimovo Ústí v sekci PRAKTICKÉ
a odkazu SMS Info Kanál.



Nová pravidla pro úhradu
drobných oprav v nájemních bytech
Jaroslav Kupsa
ředitel Správy města

N

aše organizace, jako správce
bytového fondu města, vedla často spory s nájemníky bytů
o tom, co by podle občanského
zákoníku měl hradit nájemce
za drobné opravy v bytech a co je
běžná údržby bytů.
Od 1. 1. 2016 vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 308/2015 Sb.,
o vymezení pojmů běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu, které upřesňuje, kdy
je povinen údržbu a opravu bytu
provést a uhradit nájemce a kdy
pronajímatel.
Běžná údržba je vymezena jako
udržování a čištění bytu včetně
zařízení a vybavení bytu, které se
provádí obvykle při užívání bytu.
Jde v podstatě o udržování zařízení
bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů
jako vodovodní baterie, zápachové
uzávěrky, digestoř, sprcha, vana
umyvadlo, dřez, splachovač, kuchyňský sporák, vařič, kuchyňská
linka, vestavěná skříň.
Drobné opravy jsou nařízením
vymezeny jako opravy zařízení

www.sezimovo-usti.cz

bytu ve vlastnictví pronajímatele.
Podle nařízení se drobnými opravami rozumí následující:
a. opravy jednotlivých vrchních
částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt
b. opravy jednotlivých částí dveří
a oken a jejich součástí, kování
a klik, výměny zámků včetně
elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování,
klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru
bytu
c. opravy a výměny elektronických
koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků,
domácích telefonů, zásuvek
rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního
televizního vysílání a výměny
zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy řídících jednotek
a spínačů ventilace, klimatizace
a centrálního vysavače
d. opravy a výměny uzavíracích
armatur na rozvodech vody
s výjimkou hlavního uzávěru
pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku
e. opravy a certifikace bytových
měřidel podle zákona o met-

rologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění
a opravy a certifikace bytových
vodoměrů teplé a studené vody
f. opravy vodovodních výtoků,
zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích
baterií, sprch, ohřívačů vody,
bidetů, umyvadel, van, výlevek,
dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub,
vařičů, infrazářičů, kuchyňských
linek, vestavěných a přistavěných skříní
g. opravy kamen na plyn a elektřinu a uzavíracích a regulačních
armatur a ovládacích termostatů
etážového topení; nepovažují
se však za ně opravy radiátorů
a rozvodů ústředního topení
h. výměny drobných součástí
předmětů uvedených v písmenu
f) a g)
Za drobné opravy se považují
další opravy bytu a jeho vybavení
a výměny jednotlivých předmětů
nebo jejich součástí, které nejsou
uvedené v bodech a) až h), jestliže
náklady na jednu opravu nepřesáhnou částku 1.000 Kč (dosud
tato částka činila pouze 500 Kč).
Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí
a časově na sebe navazují, je pro
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posouzení, zda jde o drobnou
opravu rozhodující součet nákladů za související opravy. Náklady
na dopravu a jiné náklady spojené
s opravou se do nákladů na tuto
opravu nezapočítávají a hradí je
nájemce.
V zájmu ochrany nájemců je
v nařízení stanoven i maximální
roční limit za úhradu drobných
oprav. Součet nákladů za drobné opravy nesmí v kalendářním
roce přesáhnout částku 100 Kč/m2
podlahové plochy bytu (tedy
za byt s podlahovou plochou 50 m2
musí nájemce zaplatit náklady
na drobné opravy v maximální výši
5.000 Kč). Pokud součet nákladů
za opravy tuto částku za kalendářní
rok přesáhne, nepovažují se další
opravy v daném kalendářním roce
za drobné. Tyto opravy pak již nehradí nájemce, ale vlastník bytu.
Rozsah podlahové plochy bytu
je v nařízení stanoven jako součet
podlahových ploch bytu a všech
prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou
užívány výhradně nájemcem bytu.
Dále se započítává podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkonů,
lodžií a teras, ale pouze jednou

polovinou jejich výměry.
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Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci únoru šetřeno několik
přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí. Krátce jen několik případů:

Dne 5. 2. okolo 13:00 hodin
mladík J. D. odcizil v prodejně
Jednoty COOP Astra na nám.
T. Bati půllitrovou láhev vodky
v hodnotě 132 Kč, kdy si tuto láhev pokusil uchovat násilím, a to
tak, že úderem hlavou do oblasti
obličeje napadl vedoucího provozovny P. M. a následně se pokusil z místa utéci.

V době od 1. 1. do 5. 2. neznámý pachatel po vniknutí
do sklepa domu č. p. 493 v ulici

Lipová vypáčil petlici u sklepní
kóje, ze které odcizil zavařeniny v hodnotě 500 Kč.

Dne 10. 2. v době mezi 15:30
a 15:45 hodin v prodejně potravin Astra na nám. T. Bati paní K.
I. zatajila nález volně odložené
peněženky v nákupním košíku,
ve které byly doklady, platební
karta a finanční hotovost v celkové hodnotě přes 2.500 Kč,
čímž poškozené K. Z. vznikla
tato škoda, a dále pachatelka bez
souhlasu majitelky u sebe toto
přechovávala i přes to, že bylo
patrné, komu tato peněženka
s doklady patří.

Dne 14. 2. v době od 02:00
do 05:30 hodin si neznámý pachatel na disko Apollo v ulici
Táborská přisvojil nálezem mobilní telefon zn. Samsung Ga-

laxy S4 s příslušenstvím, čímž
způsobil majiteli škodu ve výši
téměř 8.500 Kč.

V době od 14:00 hodin dne 19. 2.
do 07:30 hodin dne 20. 2. poškodil neznámý pachatel pravé
zadní boční okno u motorového
vozidla zn. VW Touran, které
bylo zaparkované na odstavné
ploše v ulici Kánišova před domem č. p. 187, kdy tímto činem
způsobil majiteli vozidla J. H.
škodu ve výši nejméně 4.000 Kč.

V době od 13:30 hodin dne
25. 2. do 06:30 hodin dne 26. 2.
se neznámý pachatel po vypáčení visacího zámku na vratech
vloupal do řadové garáže v lokalitě zvané Hilton, odkud odcizil
pracovní nářadí a nástroje, čímž
panu P. N. způsobil celkovou
škodu přes 10.000 Kč.


V době od 13. 2. do 27. 2. se
pokusil neznámý pachatel vloupat do jedné ze dvou garáží
v lokalitě zvané na Koreji, kdy
po překonání dřevěných vrat
narazil na další ocelová bezpečnostní vrata, kterými se mu již
nepodařilo proniknout, a dále
se vloupal po překonání visacího zámku na petlici do druhé garáže, odkud nemohl nic
odcizit, jelikož probíhá její
rekonstrukce a byla prázdná.
Škoda na těchto dvou garážích
je ve výši 50 Kč na poškozeném
visacím zámku.
Rovněž z měsíce února je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku, které jsou převážně
z restauračních zařízení, a několik

přestupků proti majetku.

Kronika představuje – Kotaškův mlýn
Jsou mlynáři chlapi, chlapi, když
jim mlýny klapy, klapy...... a klapy
klapy zřejmě dělal i mlýn, o kterém
si budeme vyprávět. Přiznám se,
že po cestě do mlýna ke Kotaškům
„od Mejta“ jsem šla prvně. Však tato
cesta také končí na soukromém
pozemku. Přijala jsem pozvání paní
Kotaškové a poslechněte si, co jsem se
dozvěděla.

obce. Ve funkci byl od roku 1939
do roku 1942, kdy byl na krátký
čas gestapem zatčen, od roku 1942
až do roku 1945 starosta volen nebyl, takže oficiální ukončení jeho
starostenské činnosti nastalo až
v roce 1947.
Paní Kotašková je rodačkou
ze Sezimova Ústí - bydlela hned

v Sezimově Ústí I byla tvůrčí divadelní skupina, která se scházela,
aby nastudovala nějakou divadelní
hru a potom ji občanům předvedli v hostinci U Křivánků a později
i v nově vybudovaném kulturním
zařízení. Později to bylo kino Oko.
Rodina se rozrostla o dvě dcery. To
ještě stále bydleli v původním oby-

na kraji obce při vjezdu od Tábora. Navštěvovala zdejší základní
školu, vzpomíná na paní učitelku
Koutkovou. Na tu vyšší – měšťanskou - už docházela do „staré školy“ v Sezimově Ústí II, čili na Baťov,
a chodilo se pěšky. Absolvovala
Střední zdravotnickou školu v Táboře a pracovala jako zdravotní
sestra. V roce 1958 se vdala za Bohumila Kotašku druhého a Kotaškův mlýn se stal jejím domovem.
Vzpomíná na dobu mládí, kdy

dlí, ale již se zvažovalo, že ta druhá
část domu, čili mlýnice, by šla přebudovat na prostor k obývání, a tak
v roce 1981 byla přestavba dohotovena a dům se stal velice prostorným, takže zde mohla a může
bydlet i prvorozená dcera Jana
s manželem a dětmi. Ale to není
všechno. Čas běžel, vdala se i dcera Hana a opět se přebudovávalo
a přibudovávalo, a tak zde nyní žijí
tři generace pěkně pospolu, každý
má kousek toho soukromí a spoju-

Anna Slunečková,kronikářka

N

ení to místo ledajaké, je to
místo opředené historií. Ani
se tomu nechce věřit, ale mlýn zde
stál již v časech původního Ústí.
Snad tím, že za hradbami města
snad jediný unikl vypálení. Původně se jmenoval mlýn Hrabův
podle majitele pana Hrabě. Mlýn
sloužil jako železný hamr, něco
jako vodní kovárna. Zpracovávalo
se zde železo. Však paní Kotašková říká, že struska je tu k vidění
i dnes. Od roku 1860 mlýn přešel
do rukou Kotaškových. Mlynařina se po tři generace dědila z otce
na syna. Při jedné velké vodě se
poškodil jez a nebylo nikoho,
kdo by ho opravil. A tak v roce
1952 zde bylo mletí ukončeno.
Pan Kotaška, tedy druhý v pořadí, byl nejen mlynář, ale i starosta
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6

je je kuchyň s prostornou jídelnou,
kde se všichni mohou sejít u stolu.
Mně se velice líbila stará „americká
kamna“ se slídovými okénky. Musí
to být působivé, když tudy probleskuje oheň, dávají pocit bezpečí.
Nesmím zapomenout, že manžel paní Kotaškové Bohumil Kotaška, šel ve šlépějích svého otce
a po dvě volební období od roku
1989 působil v Sezimově Ústí
ve funkci uvolněného místostarosty města. V roce 2004 zemřel.
Dům je ukryt v údolíčku Kozského potoka, který zde tvoří jakýsi meandr a stáčí se k Sezimovu
Ústí, aby se po nedlouhé cestě vlil
do řeky Lužnice. Když je však velká
voda, tak asi hodně zlobí. Paní Kotašková říká, že za ta léta si zvykli, že mají občas ve sklepě vodu.
Na mě toto místo působilo velmi
poklidným dojmem, na louce se
pásly ovečky s jehňátky, pobíhaly
slepičky, protahovaly se kočky. Zavzpomínala jsem si na své dětství
u babičky na vsi.
Co popřát závěrem? Aby ty poctivé, široké zdi unesly ještě další
obyvatele rodiny, aby se jim dobře
vedlo ve společné domácnosti, ať
tam bydlí Kotaška, Pražma či Stárek. Já si myslím, že těm domům,
které v Bydlinského ulici vyrostly,
ale i těm výše položeným, řadovým se i nadále bude říkat „Nad

Kotaškou“.

www.sezimovo-usti.cz

2016 duben

Veřejná sbírka pro Kristýnu Tefrovou
Luděk Kovařík
FEST 2004, z. s.

V

e středu 2. března 2016 byly zapečetěny na půdě Městského úřadu v Sezimově Ústí dvě pokladničky určené na veřejnou
sbírku a jsou umístěné v Kavárně a cukrárně
u Josefa na náměstí Tomáše Bati a ve Vítko-

vecké ulici ve Vinotéce Dagmar Kolářové.
Shromážděné finanční prostředky v rámci
dvanáctého ročníku charitativní akce Velikonoce s Jesusem budou použity na elektrický vozík a na rehabilitační pomůcky pro
Kristýnu Tefrovou.
Benefiční koncert v táborském Mileniu
bude tradičně o velikonoční neděli, tedy
27. března, kde vystoupí kapely Tábor Su-

perstar band s taneční skupinou CODA,
Rubbish a Starý psi a mladý kočky revival.
Sbírka potrvá do 24. dubna. Lidé mohou přispívat pomocí DMS (DMS KRISTYNA) v hodnotě 30 Kč zaslanou na číslo
87 777, příspěvkem na transparentní účet
2900212569/2010 nebo do pokladniček rozmístěných v Táboře, Plané nad Lužnicí, Sezi
mově Ústí a v Praze.

INZERCE

Prodej slepiček

Nejlepší pobočka roku 2015

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu:

Vážení čtenáři,
ráda bych Vás informovala, že pobočka České spořitelny v Sezimově Ústí získala ocenění Nejlepší pobočka roku 2015 mezi pobočkami srovnatelné velikosti.
Tato skutečnost nás velmi potěšila. Velkou zásluhu na tom máte především
Vy, naši klienti, se kterými se denně setkáváme a pomáháme Vám najít nejlepší
řešení na Vaše požadavky a přání. Vážíme si důvěry, kterou nám projevujete
a již nyní se těšíme na další schůzky se všemi stávajícími i novými klienty.
Poděkování patří i mým kolegyním Janě Pospíšilové, Janě Vaňkové, Ivaně Sudové a Pavle Kornherrové za profesionální práci, vstřícnost a spokojené klienty.

Prodej se uskuteční: 4. dubna a 17. května
v Sezimovo Ústí – u vlakového
nádraží od 9.00 hodin.

Ivana Vocílková, vedoucí pobočky

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Tetra hnědá, Dominant – ve všech barvách
Stáří: 14–19 týdnů. Cena: 149–180 Kč/ks.

Při prodeji slepiček –výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.

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

Dále hledáme:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY, SKLADNÍKY

Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ technického zaměření
 aktivní znalost AJ na pokročilé úrovni, znalost RJ, ŠP, NJ
výhodou
 ŘP sk. ,,B", uživatelská znalost práce na PC
 praxe na obdobné pozici výhodou, ale ne podmínkou
 dobré komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost,
samostatnost

www.sezimovo-usti.cz

Nabízíme:
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odpovídající mzdové ohodnocení
příspěvek na závodní stravování
příplatky nad rámec ZP
příspěvek 500 Kč na životní pojištění
jubilejní odměny až 10 000 Kč
příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
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Veselé zoubky

ZUŠ Sezimovo Ústí – co nás do konce roku čeká?

Jana Mikulenková, ZŠ Švehlova

Richard Mlázovský

Nyní mi dovolte, abych vás pozval na nejdůležitější koncerty
a výstavy, které pro vás v nejbližší
době chystáme.
Ve výstavních prostorech Městského střediska kultury a sportu
od 14. března do 24. dubna probíhá
výstava žáků výtvarného oboru.

ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

P

oslední únorový týden zavítaly do 1. třídy „zoubkové víly.“
Každé dítě si na modelu úst mohlo vyzkoušet, jak si správně čistit
zuby. Do pracovních listů plnili

žáci úkoly. Po zhlédnutí pohádky
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ dokazovali na interaktivní
tabuli, že dobře poslouchali a že si
zapamatovali důležité informace.
Odpovědi měli v malíčku, dostali
za ně jedničku. Protože byli všichni prvňáci šikovní, domů si odnesli balíček od DM drogerie s kartáčkem na zuby, pastou, žvýkačkou
a přesýpacími hodinami. Veselé
úsměvy nám tento týden ukázali
i vítězové pěvecké a recitační sou
těže, které na škole proběhly.

Jarní festival

T

ento školní rok se přehoupl
do své druhé poloviny a být
to jindy, napsal bych, že se blíží
dlouho očekávané jaro. Vzhledem
k tomu, že počasí je předjarní už
od prosince, tak si myslím, že se
tato teplá zima přehoupne, podobně jako v minulých letech, opět
přímo do léta.
Než však to pravé léto nastane,
čeká nás ještě období, kdy by naši
žáci měli předvést, co je jejich učitelé naučili, případně co zajímavého vytvořili.
Již v únoru a březnu se žáci
našeho hudebního oboru úspěšně zapojili do soutěží základních
uměleckých škol vyhlášených ministerstvem školství. Řada souborů
a jednotlivců postoupila z okresních do krajských kol a troufnu si
říci, že v tomto ohledu je naše škola na Táborsku nejúspěšnější. Žáci
tanečního oboru se počátkem
dubna zúčastní Krajské přehlídky
scénického tance v Českých Budějovicích. O konečných výsledcích
našich žáků v soutěžích vás budeme informovat v dalších číslech.

V táborském divadle se 13. dubna od 18 hodin uskuteční koncert
žáků našeho hudebního oboru
s názvem „ZUŠ Sezimovo Ústí Koncert pro Světlušku“. Jako vážení hosté programu vystoupí nevidomí studenti pražské Akademie
múzických umění Ráchel Skleničková a Jan Adamec. Výtěžek
koncertu bude věnován na podporu nevidomých a slabozrakých
prostřednictvím nadace Českého
rozhlasu „Světluška“. Záštitu nad

koncertem převzal starosta Sezimova Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal a držitel ceny Olgy Havlové
pan Ladislav Dohnal. O bližších
podrobnostech tohoto koncertu
budeme informovat v dalších tiskovinách.
15. dubna v 19 hodin přivítá své
fanoušky ve společenském centru
Univerzita ve Vančurově ulici kapela „Music Stars ZUŠ Sezimovo
Ústí“ v omlazené sestavě a s novým repertoárem. Jako tradičně
bude jejich vystoupení probíhat
v uvolněné tanečně - koncertní atmosféře!
Žáci tanečního oboru roztančí pódium Spektra v pondělí
23. května. Součástí programu
bude i vystoupení obnoveného
dechového orchestru a premiéra minioperky Svěráka a Uhlíře
„Červená Karkulka“ v podání
našeho pěveckého sboru a malého
žákovského orchestru.
Kromě uvedených akcí, na které
vás co nejsrdečněji zvu, naši žáci
vystoupí na celé řadě vystoupení
v sále naší školy nebo jako hosté
programu jiných pořadatelů.
Přeji vám všem krásné čekání
na léto a těším se na brzkou shle
danou.

Jarmila Hlubinková, sbormistrně
Jarní festival sborového zpěvu je
již 13. ročníkem festivalu pěveckých sborů v Sezimově Ústí. Letos
se uskuteční 8. dubna v 19 hodin
ve Spektru. V rámci výměnných
koncertů vystoupí dva dětské sbory ze ZŠ Protivín, dva naše dětské
sbory Koťata a Nokturňáček, poprvé i dva pěvecké sbory mimo
jihočeský region - Pěvecký sbor
učitelů a přátel školy GML z Brna
a smíšený sbor Harmonie z Loun.
Celý festival zaštítí sbor Nokturno.
Uslyšíme jak ty nejmenší zpěváčky, tak i sbory na vysoké pěvecké
úrovni. Na festivalu zazní skladby
nejrůznějších žánrů, skladby českých autorů, ale i těch světových.
Tradičně nebudou chybět ani
společné písně, které zazní na závěr festivalu. Návštěvníci se tak
mohou seznámit s nejrůznějšími
styly hudby, mohou poznat různou práci sbormistrů i výrazové
prostředky jednotlivých sborů.
Prostřednictvím festivalu můžeme
získat i nové členy, a tím rozšířit
řady našich souborů. Všichni jste

srdečně zváni.
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HH Cup MIX13 softballový turnaj žáků
vlíčkova Brodu. Proti perfektní
obraně těchto hráčů se nám vůbec
nepodařilo skórovat a podlehli
jsme 19:0 a 17:0. Třetí zápas proti
A týmu Trhových Svinů Hladoví
Hroši zlepšili hru v poli, nervozita
opadla a v útoku se podařilo zabodovat. I přes porážku 12:3 byl tým
s výkonem spokojený. V zápase
o celkové pořadí jsme nastoupili
proti mladým nadějím Trhových
Svinů. Zápas měl i zásluhou rodičů
velice bouřlivou atmosféru. Díky

Alena Kalinová, trenérka

S

obota 27. 2. 2016 patřila druhému ročníku halového turnaje
žáků HH Cup MIX13, pořádaného
domácími Hladovými Hrochy. Turnaj se uskutečnil opět v tenisové Enwox aréně v Táboře za účasti 8 týmů.
První dva zápasy byly pro domácí opravdový křest ohněm,
protože nastoupili proti extraligovým týmům z Prahy a Ha-
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dvoumetrovému odpalu Lucky Šedové jsme vyrovnali a v nastavené
směně Monika Deverová odpalem
stáhla vítězný bod. Vítězství nám
zajistilo 7. příčku.
Ve finále se utkaly týmy Hroši
z Havlíčkova Brodu a Žraloci z Ledenic. Hroši jednoznačně ukázali,
že zastupují vyšší soutěž, a po právu vyhráli.
Celkové pořadí
1. Hroši HB /žáci/
2. Žraloci Ledenice
3. Joudrs Praha /starší/
4. Joudrs Praha /mladší/
5. Pigs Trhové Sviny /A/
6. Hroši HB /žákyně/
7. Hladoví Hroši
8. Pigs Trhové Sviny /B/
Hlavní akcí letošní sezóny
jsou oslavy 30. výročí založení
softballového klubu Hladových
Hrochů, které vyvrcholí obnovením Baťova poháru. Turnaj se
uskuteční 22.–24. 7. 2016 za účasti

16 týmů z celé republiky.

www.sezimovo-usti.cz
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Rolničkové dny budou opět pomáhat postiženým The pink day
Ludmila Pokorná
koordinátorka sbírky

Vážení občané Sezimova Ústí,
i v letošním roce pořádá Diakonie Rolnička veřejnou pouliční
sbírku Rolničkové dny. Letošní
ročník bude již patnáctý.

Až ve středu 20. dubna potkáte
v ulicích svého města dobrovolníky
ve žlutých tričkách se zapečetěnou
pokladničkou a oni Vám nabídnou
ke koupi placku s originálním obrázkem z Rolničky, neodmítněte je
prosím. Výtěžek letošního ročníku
sbírky bude použit na zakoupení
vybavení potřebného pro provoz

nové odlehčovací služby. Naše
sbírka je pořádána dle zákona
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a podléhá kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme!
Více informací naleznete na
našich internetových stránkách

www.rolnicka.cz.

Věra Vichrová
Kristýna Trachtová
učitelky angličtiny
ZŠ a MŠ 9. května

V

pátek 12. února se na ZŠ a MŠ
9. května konal „Růžový den“.
Nejen, že žáci mohli projevit svou
kreativitu a vtipnost v růžovém
oblečení a doplňcích, ale jednalo se
hlavně o projektový den v angličtině. Všichni žáci 2. stupně postupně absolvovali speciální výukový
program inspirovaný svátkem
sv. Valentýna. Kromě výroby valentýnského přáníčka a dvou pohybových aktivit na odreagování
pracovali v šesti dílnách zaměřených na poslech, rozšíření tematické slovní zásoby a práci s textem.
Děti šly do všech aktivit naplno
a tento netradiční způsob výuky
je – dle jejich reakcí – opravdu

bavil.

Anglický týden
Jana Junková
ZŠ Školní náměstí

J

iž druhým rokem se koná
na naší škole Anglický týden
(English Active Week). Do školy
přijíždějí anglicky mluvící lektoři,
kteří vedou výuku po dobu jednoho týdne. Děti 4. až 9. ročníku mají
možnost použít své komunikační
dovednosti s rodilým mluvčím,
obohatí svou slovní zásobu a získají motivaci k dalšímu studiu cizího
jazyka. Na konci týdne obdrží dokonce certifikát.
Děti vnímají tuto možnost velmi
pozitivně, lektoři jsou k nim milí,
hrají s nimi různé zábavné hry.
Pokud žáci nerozumí, jsou nuceni
danou situaci opsat a najít společné řešení. Současně se snaží naučit
lektory pár českých slovíček, kdy
zejména výslovnost slov, která obsahují „ř“, vyvolává u dětí úsměvy
na tvářích. Spokojenost dětí naznačuje, že i do budoucna zpestříme
výuku angličtiny touto cestou. 

EW_inz_komiks_tisk.indd 1

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní akce na měsíc duben
OTEVŘENÍ TURISTICKÉ
SEZONY NA KOZÍM HRÁDKU
JARNÍ FESTIVAL
SBOROVÉHO ZPĚVU

8. dubna v 19.00 hod.
Sál Spektrum
Uslyšíme jak nejmenší zpěváčky, tak i sbory na vysoké pěvecké
úrovni. Na festivalu zazní skladby
nejrůznějších žánrů, skladby českých autorů, ale i těch světových.
Tradičně nebudou chybět ani společné písně, které zazní na závěr
festivalu.

PATCHWORK

DIVADLO

1. května 14.00 hod.
NKP Kozí hrádek

HERCI JSOU UNAVENI

Zahájení sezony se zábavným programem pro celou rodinu, kejklíři,
šermíři, dobová řemesla a hry pro
děti. V 15 a v 16 hodin jsou pro
návštěvníky připraveny komentované prohlídky naučné stezky
s Klárou Smolíkovou.
Vstupné: zdarma

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

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

Vyprodáno

KŘESLO PRO HOSTA
MARCELA HOFBAUEROVÁ

TECHNICKÉ PAMÁTKY
JIŽNÍCH ČECH

18. dubna v 18.00 hod.
Sál Spektrum

7. dubna 18.00 hod.
Loutkový sál

Můžete se těšit
nejenom na zajímavé vyprávění o loutkách
a zážitcích loutkového souboru
Divadýlka
na schodech, ale i na ukázku
loutkové hry pro dospělé, na videoprojekci nebo na křest nového
pexesa loutek.

Přednáška Mgr. Josefa Bílka
v rámci pokračování nového vzdělávacího programu o zajímavých
místech na jihu Čech. Posluchači se tentokrát dozví o známých
i méně známých památkách, které
autor zahrnul i do své připravované publikace Technické památky
a zajímavosti jižních Čech.
Vstupné: 40 Kč

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

Z KRKONOŠ DO NEPÁLU

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

5. dubna 2016 18.00 hod.
Sál Spektrum

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
ZABIJÁK JOE
27. 9. 2016 OD 19.00 hod.

Cestopisná beseda NEPÁL 2015
aneb, jak se země zatřásla, která je
součástí vernisáže fotograga a cestovatele Ctibora Košťála.
Vstupné: zdarma
..............................................................................................

LETEM SVĚTEM – POHODÁŘI
– SRÍ LANKA

1. května

12. dubna 18.00 hod.
Sál Spektrum

11.00 hod. – prezence
12.00 hod. – start
13.00 hod. – vyhlášení výsledků
Park před Spektrem – Kozí hrádek
Pátý ročník přespolního běhu
z náměstí T. Bati na Kozí hrádek
v rámci Májových slavností. Pro
účastníky běhu je v cíli v restauraci
na Kozím hrádku připraveno nejenom malé občerstvení, ale také
slavnostní vyhlášení.

Pořad je o zemi Srí Lanka, která
se stala dlouholetým domovem
Arthura C. Clarka, jednoho z největších autorů science-fiction a popularizátora vědy. Spojení velkého
muže vědy se zemí s dva tisíce let
starou psanou historií není náhodné a pomůže nám popsat současný
stav turistického ruchu na Srí Lance, potažmo na celém světě.
Vstupné: 60 Kč

XXIV. ročník

POHÁDKY
Divadelní pohádka:
ANDULKA A LOUPEŽNÍCI
Divadelní spolek Tábor

6. dubna 16.30 hod.
Sál Spektrum

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

Tradiční sezimoústecká akce
ve spolupráci s místními skauty,
stánky, ukázky výcviku psů.
Hraje Swing Band Tábor.

BAŤŮV BĚH

Výstava prací, které se zabývají specifickou textilní technikou
spočívající v sešívání malých barevných kousků látek, což vytváří
neobvykle krásné geometrické
vzory.
Vstupné dobrovolné

21. dubna 19.00 hod.
Sál Spektrum

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

1. května 9.00–12.00 hod.
Park před Spektrem

31. března – 8. dubna
9.00–17.00 hod.
9. dubna – 30. dubna
Galerie Spektrum – malý sál
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Pohádka plná omylů a písniček,
s tlupou loupežníků a hlavně s Andulkou a Aničkou žijícími na zámku. Ale která z nich je princezna?
Vstupné 50 Kč

VERNISÁŽ
Z KRKONOŠ
DO NEPÁLU VERNISÁŽ

5. dubna 18.00 hod.
Spektrum
Vernisáž retrospektivní fotografické výstavy. Hory, krajina, člověk
- dechberoucí fotografie představí
fotograf a cestovatel Ctibor Košťál.
Výstava je přístupná od 5. dubna
do 26. dubna 2016
Vstupné dobrovolné
..............................................................................................

VÝSTAVA ZUŠ
SEZIMOVO ÚSTÍ

Spektrum
Výstava představí výběr z plošných
prací (kresba, grafika, malba) žáků
VO ZUŠ Sezimovo Ústí školního
i předškolního věku. Návštěvníci
uvidí pestrou paletu děl, ve kterých
je zobrazen svět tak, jak ho děti
vnímají a poté kreativně vyjádří
pomocí výtvarných technik.
Výstava potrvá od 14. 3. 2016
do 24. 4. 2016.

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

Loutková pohádka:
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

20. dubna 16.30 hod.
27. dubna 16.30 hod.
Loutkový sál
Dostane se Jeníček s Mařenkou
z perníkové chaloupky od zlého
dědka s bábou? Určitě. Zachrání
je jejich tatínek a bábu s dědkem
potrestá!
Vstupné: 20 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
Výstavy jsou přístupné v době
konání akcí MSKS (vstup hlavním vchodem) nebo po domluvě
v kanceláři předprodeje MSKS.

VÝLETY
VYSOČINA

9. dubna
Odjezd 7.00 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
V kraji Vysočina s průvodcem
Ing. J. Jahelkou navštívíte klášter
Nová Říše, rozhlednu Babylon
u Kramolína, elektrárnu Dalešice
a památník Bible kralické.
Cena: 420 Kč, děti a senioři
400 Kč (cena zahrnuje dopra-

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní akce na měsíc duben
Děti:
Darcey Bussellová: Malá baletka
Čtení pro děti

KLUBOVNA III. VĚKU
vu, vstup do kláštera) Platba hotově nebo převodem na účet:
705978359/0800, variabilní symbol: 904, do pátku 1. 4.

BUĎ FIT

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

Posilujeme tělo s malými míčky
a gumičkou.

VÍTKOV

4. dubna 15.00 hod.
Novinky
Mateřské centrum Klubíčko, v knihovně Sezimovo Ústí II.:
Dospělí:
K Hájence

23. dubna
..............................................................................................
Odjezd 7.30 hod. Spektrum, ZA POZNÁNÍM NAŠEHO
BLÍZKÉHO OKOLÍ
7.45 hod. Tábor ČD
Tentokrát bude hlavním cílem 9. dubna 13:10 hod.
výletu s Mgr. J. Bílkem Národní Sraz před hotelem MAS
památník na Vítkově, navštívíme
Muzeum čs. armády a podíváme se
i do Veletržního paláce, kde shlédneme plátna Muchovy Slovanské
epopeje a podívame se i do zázemí
bývalého Gottwaldova mauzolea.
Cena: 820 Kč, senioři a děti 700 Kč
(cena zahrnuje dopravu, průvodce,
vstupy) Platba hotově nebo převodem na účet: 705978359/0800, variabilní symbol: 2304, do pátku 15. 4.

Odjezd do Tábora MHD č. 11
ve 13:20, přestup na MHD č. 30
a ve 14:03 pak odjezd do Záluží
k zámku a odtud přes obec Smyslov na Knížecí rybník, tam se
občerstvíme. Ze zastávky Knížecí rybník možno odjet MHD
č. 30 do Tábora, anebo pokračovat
ve vycházce přes Kozí hrádek až
domů do SÚ II.
..............................................................................................

HISTORIE SEZIMOVA ÚSTÍ

Připravujeme výlety
NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES

7. května
......................................................................................

PLEŠNÉ JEZERO
A SCHWARZENBERSKÝ
PLAVEBNÍ KANÁL

21. května
......................................................................................

STRAKONICKO

4. června
......................................................................................

ZÁKULISÍ ČESKÉ TELEVIZE
A ATELIÉRŮ BARRANDOV

10. června
......................................................................................

PRAHA + PLAVBA PO VLTAVĚ

25. června

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
11. dubna 15.00 hod.
Spektrum
Ve spolupráci s MSKS shlédneme
historické záběry budování našeho
města.
Vstupné 40 Kč

www.sezimovo-usti.cz

Děti a mládež:
Anna a Elsa: Vzpomínky a kouzla
Příběhy sester z animované pohádky Ledové království.
Ivona Březinová, Helena Zmatlíková: Žofinka Ofinka
Příhody malé Žofinky a jejích kamarádů na školce v přírodě.
Chris Mould:
Děsivé příběhy: dřevěná míle
Jedenáctiletý chlapec se stane dědicem starého sídla, kde straší.

KINO SPEKTRUM

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

DOMÁCÍ PÉČE

18. dubna 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Beseda s Mgr. Ivonou Pikešovou –
vedoucí sestrou oddělení NT Domácí péče Tereza.
..............................................................................................

DIVADLO
OSKARA NEDBALA TÁBOR

25. dubna 14.00 hod.
Divadlo ON, Tábor
Čeká nás nevšední prohlídka zákulisí táborského divadla s průvodkyní.

pátek 1. dubna
sobota 2. dubna
neděle 3. dubna
středa 6. dubna
sobota 9. dubna

20.00 hod.
20.00 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.

Teorie tygra
Road movie / Komedie / Drama
Česko, 2016, 101 min, přístupný,
česká verze
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák, Iva Janžurová,
Arnošt Goldflam
I ochočení muži mohou zdivočet!
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

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

sobota 2. dubna
neděle 3. dubna
čtvrtek 7. dubna
neděle 10. dubna

15.00 hod.
15.00 hod.
17.30 hod.
15.00 hod.

Pat a Mat ve filmu
Animovaný / Rodinný
Česko, 2016, 80 min, přístupný
Neexistuje problém, na který by se
nenašlo řešení!
Vstupné: 110 Kč

SENIOR KLUB
čtvrtek 7. dubna 10.00 hod.
Lída Baarová
Životopisný / Drama / Romantický
Česko, 2016, 110 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Filip Renč
Hudba: Ondřej Soukup
Hrají: Táňa Pauhofová,
Klára Issová, Simona Stašová,
Martin Huba, Lenka Vlasáková,
Pavel Kříž
Příběh ženy, která milovala ďábla.
Vstupné: 100 Kč
60 Kč (senioři)

čtvrtek 7. dubna
sobota 9. dubna
neděle 10. dubna
středa 13. dubna

20.00 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.
17.30 hod.

Spotlight
Životopisný / Historický / Thriller /
Drama
USA, 2015, 129 min, od 12 let, titulky
Režie: Thomas McCarthy
Hrají: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams
Skutečný příběh, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál
zneužívání nezletilých představiteli
místní arcidiecéze.
Vstupné: 120 Kč

pátek 1. dubna 17.30 hod. ..............................................................................................
sobota 2. dubna 17.30 hod. sobota 9. dubna 15.00 hod.
neděle 3. dubna 20.00 hod. Řachanda

KNIHOVNY

4., 11., 25. dubna 18.00 hod. Novinky
v knihovně Sezimovo Ústí I.:
Spektrum
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

Pavel Jansa: Případ Samorost
Česká detektivka.
Jarmila Pospíšilová:
Pod hvězdou bláznů
Michal Hjorth a Hans Rosenfeldt: Němá dívka
Pokračování švédské detektivní
série.

s animací. Ústředním tématem je
hrdinství a smrt, každý příběh však
na ně nahlíží jinak.
Vstupné: 110 Kč

Smrtelné historky
Animovaný / Povídkový
Česko, 2016, 80 min, přístupný,
česká verze
Režie: Jan Bubeníček
Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský,
Jan Bubeníček, Ondřej Trojan,
Ladislav Frej ml., Aleš Najbrt
Trikový povídkový celovečerní
film, který kombinuje hrané akce

Dospělí:
Petr Nazarov: Jižní Afrika
Petr Nazarov: Jižní Amerika
Cestopisy
Caryl Féry: Zulu
Detektivka
Miloš Krč: O sobě a létání
Skutečné události, které se staly u ČSA
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Pohádka
Česko, 2016, 85 min, přístupný,
česká verze
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka,
Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser,
Martin Dejdar, Jan Hrušínský
Tak, jak se chováme k ostatním,
tak se oni chovají k nám.
Vstupné: 120 Kč

XXIV. ročník

duben 2016

Kulturní akce na měsíc duben
a zachytit vzrušující koloběh života v něm, který ohromí dospělé
a i dětské diváky.
Vstupné: 80 Kč

neděle 10. dubna 17.30 hod.
středa 13.dubna 20.00 hod.
Ulice Cloverfield 10
Akční / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller
USA, 2016, 105 min,
od 12 let, titulky
Režie: Dan Trachtenberg
Hrají: Mary Elizabeth Winstead,
John Goodman, John Gallagher Jr.
Monstra mohou mít mnoho podob. Důkazů, že Howard coby
apokalyptický vizionář má pravdu, se postupně objevuje víc a víc.
Stejně jako dokladů toho, že je fakt
pořádný magor…
Vstupné: 120 Kč

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

středa 20. dubna 20.00 hod.
neděle 24. dubna 17.30 hod.

bratra. Spojí své síly s mladíkem,
který by mohl představovat její poslední naději - jen kdyby mu dokázala důvěřovat.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

pátek 15. dubna 17.30 hod.
středa 13. dubna 16.00 hod. úterý 19. dubna 20.00 hod.
..............................................................................................

Tři loupežníci
Animovaný
Česko, 65 min, přístupný, česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší
Projekce za částečného osvětlení.
Vstupné: 30 Kč
..............................................................................................

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
úterý

14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
19. dubna

17.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
17.30 hod.
17.30 hod.

Jak básníci čekají na zázrak
Komedie
Česko, 2016,120 min, přístupný,
česká verze
Režie: Dušan Klein
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek,
Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel
Zedníček, Lukáš Vaculík, Michaela
Badinková, Tereza Brodská
Legenda se vrací po 12 ti letech
na plátna kin! Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami
sebou a nerozlučnými kamarády.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čtvrtek14. dubna 20.00 hod.
sobota 16. dubna 17.30 hod.
Pátá vlna
Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller
USA, 2016, 111 min, od 12 let, titulky
Režie: J Blakeson
Předloha: Rick Yancey (kniha)
Hrají: Chloë Grace Moretz, Nick
Robinson, Maika Monroe, Liev
Schreiber
Film byl natočen podle prvního dílu trilogie Ricka Yanceyho.
Cassie prchá světem a zoufale se
snaží zachránit svého mladšího

XXIV. ročník

Pád Londýna
Akční / Krimi / Thriller
USA, 2016, 99 min, od 12 let, titulky
Režie: Babak Najafi
Hrají: Gerard Butler, Morgan
Freeman, Aaron Eckhart, Radha
Mitchell, Angela Bassett
Akční jízda v ulicích hořícího Londýna, který se zhroutil pod útoky
teroristů. Londýn a západní svět se
během chvíle ocitnou na kolenou.
Záchrana nespočívá v předvídatelných vojenských manévrech, ale
v poctivé ruční práci..
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

Už je tady zas
Komedie / Drama
Německo, 2015, 110 min, od 12 let,
české titulky
Režie: David Wnendt
Předloha: Timur Vermes (kniha)
Hrají: Oliver Masucci, Fabian
Busch, Christoph Maria Herbst,
Katja Riemann
Natočeno podle bestselleru spisovatele Timura Vermese. Nyní se
tato hořká satira dočkala i filmového zpracování.
Vstupné: 110 Kč

SENIOR KLUB
čtvrtek 21. duben 10.00 hod.
Já, Olga Hepnarová
Drama / Historický
Česko / Polsko / Francie / Slovensko,
2016, 105 min, od 15 let, česká verze
Režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda
Hrají: Michalina Olszańska,
Marika Šoposká, Klára Melíšková,
Petra Nesvačilová
Skutečný příběh mladé ženy, která
v roce 1973 nasedla do nákladního
auta a v centru Prahy zabila 8 lidí.
Vstupné: 100 Kč
60 Kč (senioři)

neděle 17. dubna 20.00 hod.
středa 20. dubna 17.30 hod. pátek 22. dubna 17.30 hod.
Nikdy nejsme sami
neděle 24. dubna 20.00 hod.
Drama
Česko, 2016, 105 min, přístupný,
česká verze
Režie: Petr Václav
Hrají: Karel Roden, Lenka
Vlasáková, Miroslav Hanuš
Člověk není nikdy sám sebou. Nikdo není nikdy sám. Byť se může
cítit stokrát opuštěn.
Vstupné: 110 Kč

Dvojníci
Komedie
Česko, 2016, 103 min, přístupný,
česká verze

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

sobota 16. dubna 15.00 hod.
neděle 17. dubna 15.00 hod.
Příběh lesa
Dokumentární
Francie, 2015, 97 min, přístupný,
český dabing
Režie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Díky unikátním metodám natáčení, dokázali autoři převyprávět
příběh nám dobře známého lesa,
od doby ledové až po současnost
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Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák,
Jitka Schneiderová, Petr Nárožný,
Miroslav Etzler, Petr Čtvrtníček,
Milan Šteindler
Potkat svého dvojníka se může hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu
pohledu…
Vstupné: 100 Kč

pátek 22. dubna 20.00 hod.
sobota 23. dubna 17.30 hod.
Lovec: Zimní válka
Akční / Dobrodružný / Drama /
Fantasy
USA, 2016, od 12 let, český dabing
Režie: Cedric Nicolas - Troyan
Hrají: Chris Hemsworth, Charlize
Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain
Měl zavést nejkrásnější dívku
v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo
toho ji zachránil a stal se legendou.
I proto se lovec Erik ze Sněhurky
stal hrdinou svého vlastního filmu,
výpravného fantasy dobrodružství,
ve kterém se bude muset vypořádat se dvěma mocnými královnami a jednou kráskou, která nejde
pro ránu daleko.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

sobota 23. dubna 15.00 hod.
neděle 24. dubna 15.00 hod.
Kniha džunglí
Dobrodružný / Drama / Fantasy
USA, 2016, přístupný,
český dabing
Režie: Jon Favreau Předloha: Rudyard Kipling (kniha)
Hrají: Neel Sethi, Bill Murray, Ben
Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson, Christopher Walken, Jamie
Dornan
Hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda
Kiplinga v sobě přirozeně snoubí
výkony herců s fotorealistickou
počítačovou animací zvířat a prostředí džungle.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

sobota 23. dubna 20.00 hod.
úterý 26. dubna 20.00 hod.
Carol
Drama / Romantický
Velká Británie / USA, 2015, 118 min,
od 15 let, české titulky
Režie: Todd Haynes
Předloha: Patricia Highsmith (kniha)
Hrají: Cate Blanchett, Rooney Mara
Film o citovém vzplanutí a následném mileneckém vztahu dvou žen
v atmosféře 50. let. V době, kdy
jejich osudová a nekontrolovatelná
láska znamenala porušení
zákona.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

úterý 26. dubna 17.30 hod.
středa 27. dubna 20.00 hod.
Kolonie
Drama

www.sezimovo-usti.cz

2016 duben

Kulturní akce na měsíc duben
čtvrtek 28. dubna 17.30 hod. Žilková, Kordula Stropnická, Andrea
pátek 29. dubna 20.00 hod. Kerestešová, Matyáš Bystroň, Marek
sobota 30. dubna 17.30 hod. Majeský, Jana Stryková, Jenovéfa

Německo / Lucembursko / Francie,
2015, 110 min, od 12 let, české titulky
Režie: Florian Gallenberger
Hrají: Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Martin Wuttke,
Vicky Krieps
Film je inspirovaný skutečnými událostmi odehrávajícími se
v chilské kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. Kolonii Dignidad založil a vedl bývalý nacistický
lékař Paul Schäfer. V 70. letech, kdy
z uzavřené kolonie utekli někteří
z členů, se ukázalo, že v sektě docházelo k mučení Pinochetových
odpůrců a k sexuálnímu zneužívání dětí.
Vstupné: 110 Kč

Ani ve snu!
Romantický / sportovní
Česko / Bulharsko / Slovensko,
2016, 79 min, přístupný, česká verze
Režie: Petr Oukropec
Hrají: Barbora Štikarová, Klára
Melíšková, Jan Vondráček, Ivan
Martinka
Režisér a producent snímku Petr
Oukropec o prostředí, do kterého
zasadil svůj snímek, prohlásil: „Je
v něm velký kus romantiky a pochopitelně i vztahů. Urban parkour a freerunning jsme začali více
sledovat a uvědomili si, jak jsou
v něm mladí Češi výjimeční.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čtvrtek 28. duben 20.00 hod.
pátek 29. duben 17.30 hod.
neděle 1. května 20.00 hod.
Jak se zbavit nevěsty
Komedie
Česko, 2016, 89 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Matásek, Veronika

Boková, Lenka Vlasáková
S bývalým manželem má Eva skvělý vztah a dokonce od něj dostane
pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval
a přemýšlí o svatbě... Ale s jinou!
S krásnou, sympatickou a chytrou
klavíristkou Lindou! A ještě chtějí
od Evy upéct svatební dort.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

Režie: Christian Duguay
Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Chatellier, Thierry
Neuvic, Urbain Cancelier
Velké přátelství pokračuje ještě
větším dobrodružstvím. Sebastian
sice vyrostl, je mu už 10 let, ale
nerozlučné přátelství s jeho milovanou fenkou Bellou válečná léta
nijak nezměnila.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

středa 27. dubna 17.30 hod.
sobota 30. dubna 20.00 hod.
Hardcore Henry

sobota 30. dubna 15.00 hod. Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
neděle 1. května 17.30 hod. USA / Rusko, 2015, 90 min,
Bella a Sebastian:
Dobrodružství pokračuje
Dobrodružný
Francie, 2015, 97 min, přístupný,
český dabing

od 15 let, české titulky
Režie: Ilja Najšuller
Hrají: Sharlto Copley, Danila Kozlovskij, Tim Roth, Haley Bennett
Hardcore Henry je první film
na světě natočený kompletně z pohledu první osoby. Přesně jako
počítačové střílečky, které jsou samozřejmě stěžejní inspirací. Hardcore Henry nabízí nekompromisní
zážitek, jaký v kině dosud nikdo
neměl šanci zakusit.
Vstupné: 110 Kč

T

oulava, od Tábora až k nám... je nová turistická oblast v okolí Tábora, která se táhne na sever až k Sedlčanům,
na jih k Soběslavi a Bechyni a na západ k Mladé Vožici. Její součástí je i Sezimovo Ústí. Toulava stojí na spolupráci
obcí, spolků i soukromého sektoru. Jejím cílem je propagovat krásná místa našeho kraje, zvýšit počet turistů, což bude
mít pozitivní ekonomický dopad pro místní podnikatele i města a obce. Více na www.toulava.cz, www.facebook.com/

Toulava.cz. Kontakt info@toulava.cz, tel: 775 012 001.

Váš partner v oblasti
obráběcích strojů, automatizace, slévárenství a hydroenergetiky

POZVÁNKA NA
ZÁKAZNICKÉ
A DISTRIBUTORSKÉ DNY

6.—7. DUBNA 2016
Více informací a potvrzení
účasti na www.kovosvit.cz

www.masmachinetools.com

www.sezimovo-usti.cz
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Marionety poprvé zahrály
v Sezimově Ústí před 60 lety

Svátek práce
bude ve znamení
zábavy a sportu

Romana Krůčková
MSKS

Romana Krůčková, MSKS

L

outkářství má v Sezimově Ústí
dlouholetou tradici, počátky se
datují již od roku 1951. Nejdříve
se hrálo se zapůjčenými loutkami.
Později byly pořízeny vlastní loutky o velikosti 35 cm, takže loutkoherci už nemuseli být odkázáni
na půjčování loutek a maňásků
z mateřské školy. Protože loutky byly příliš lehké a manipulace
s nimi nebyla snadná, byly v roce
1956 nahrazeny 50 cm marionetami. Už první zkouška ukázala, že
se tyto loutky lépe vodí. A tak si
velké marionety, které mají loutkaři ve svém divadýlku dodnes,
poprvé v Sezimově Ústí zahrály
před 60 lety, v dubnu v roce 1956.
A to už je důvod k oslavě! V rámci

S

60. výročí těchto malých společníků vás srdečně zveme na pořad
Křeslo pro hosta, který se bude
konat v pondělí 18. dubna od 18
hodin. Hostem nebude nikdo
jiný než vedoucí souboru Divadýlka na schodech paní Marcela
Hofbauerová, která slavnostně

pokřtí pexeso s nejoblíbenějšími
postavičkami pro naše nejmenší
diváky. Těšit se můžete nejenom
na poutavé vyprávění a čtení, ale
i na ukázku loutkové pohádky pro
dospělé nebo na videoprojekci.
Přijďte a oslavte naše malé dřevěné

herce s námi.

Dětský karneval v Hotelu MAS

váteční den zahájí v 9 hodin
tradiční Májové slavnosti.
Pro děti, ale i dospělé budou
jako obvykle připravena dovednostní, zábavná i naučná stanoviště místních skautů, ukázky
výcviku psů, stánky a chybět
nebude ani Swing Band Tábor.
Na závěr slavností ve 12 hodin
odstartujeme pátý ročník Baťova běhu a cílem bude opět
Kozí hrádek. Prezence závodníků začne o hodinu dříve, tedy
v 11 hodin. V cíli pak bude čekat
běžce malé občerstvení a samozřejmě kapela, která se postará
o dobrou náladu. Slavnostní
vyhlášení Baťova běhu proběhne ve 13 hodin v restauraci
na Kozím hrádku. Od 14 hodin
se můžete těšit v rámci otevření turistické sezony NKP Kozí
hrádek na kejklíře, šermíře, dobová řemesla a jiné středověké
atrakce. A určitě si nenechte ujít
od 15 a 16 hodin komentované
prohlídky naučné stezky okolo
Kozího hrádku s autorkou Klá
rou Smolíkovou.

Do kina
i dopoledne
Romana Krůčková, MSKS

P

Divadlo Hnedle vedle se po roce vrátilo do Sezimova Ústí a opět se postaralo o skvělou zábavu na dětském karnevalu, který se
každoročně koná v hotelu MAS. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

rvní dopolední kinová
představení proběhla dne
10. a 24. března a své diváky si
našla.
MSKS proto zařadilo do své
nabídky pravidelné dopolední
kino dvakrát do měsíce, vždy
ve čtvrtek od 10 hodin. Promítat budeme filmy z aktuální
nabídky a pro seniory je připraveno zvýhodněné vstupné. 

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

www.sezimovo-usti.cz

