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XXVII. ročník

Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

 do výběrového řízení na re-

konstrukci ul. Ke Hvězdárně,
kterou připravuje město spolu s Vodárenskou společností
Táborsko s.r.o., podalo nabídku 5 uchazečů, nejnižší nabídku předložila společnost
DAICH spol. s r.o., Tábor,
nabídková cena 6.405.270 Kč
bez DPH (z toho podíl města
činí 2.931.862 Kč bez DPH);
 stavební úpravy ul. Švermova
se posunuly do fáze stavebního řízení, u rekonstrukce ul.
Prokopa Holého a Klášterní
probíhá územní řízení
pokračování na str. 2

JAPONSKO VE SPEKTRU – Do tajů japonského čajového obřadu zasvětila diváky v sezimoústeckém Spektru česko-japonská umělkyně Adriana Craig se svým manželem (na snímku). Jednalo se o součást vernisáže její výstavy kaligrafií a ikeban. Prezentace kaligrafických děl Adriany Craig je v prostorách Spektra k vidění do 9. února. Současně se zde koná do 14. února výstava
fotografií cestovatelky Hany Vályi s názvem Dobré ráno, Japonsko.

Co je za námi a co nás čeká Nižší ceny tepla snad zahřejí
Martin Doležal
starosta města

R

ok 2018 je spjat nejen s řadou výročí historických
událostí naší země, ale je i rokem
volebním. Po prezidentských
volbách nás na podzim čekají
i volby komunální, volby zastupitelstev obcí a měst. Zastupitelstvo našeho města, vzešlé z voleb
roku 2014, tak má před sebou
posledních osm měsíců funkčního období.
Osobně se snažím pohlížet zejména kupředu a věnovat se činnosti města a jeho plánům a vizím, důležité je ale najít si chvíle
se ohlédnout a provést rekapitulaci toho, co se podařilo, co zatím
ne a proč, a vzít si z toho patřičné
poučení. Na hodnocení celého
funkčního období stávajícího
vedení města je, myslím, zatím
dostatek času. Dovolím si proto
věnovat se pouze krátké rekapitulaci uplynulého roku a tomu, co
nás čeká v tomto roce.

www.sezimovo-usti.cz

Rok 2017 byl z pohledu investiční činnosti v našem městě především rokem, kdy byl vybrán
zhotovitel a zahájena dlouho očekávaná I. etapa výstavby domu
s pečovatelskou službou a denním stacionářem. Jde o stavbu,
co do rozsahu i investičních
nákladů, mimořádnou, která
po dokončení a uvedení do provozu posune Sezimovo Ústí
z pohledu poskytovaných služeb
pro své občany zase o značný kus
vpřed. V loňském roce byla také
provedena přestavba bývalého
bytu v MŠ Lipová na třídu pro
děti mladší tří let, která vycházela
z přání a potřeb řady rodičů těch
nejmladších. V oblasti dopravních staveb pokračovaly nejen
běžné opravy vozovek a chodníků, ale byla provedena například
rekonstrukce lávky pro pěší a cyklo přes silnici I/3, rekonstrukce
ul. Táboritů, včetně výstavby
chodníků a nových parkovacích
stání, dále pak rekonstrukce
chodníků ve vnitrobloku Lípa
pokračování na str. 2

Martin Doležal
starosta města

P

řijatelná cena tepla a zachování
stabilní soustavy centrálního
zásobování tepla v Sezimově Ústí
byly hlavními důvody, proč město
realizovalo v r. 2016 odkup akcií
společnosti ENERGOINVEST, a.s.
(dnes CENTES Sezimovo Ústí, a.s.).
V zimě se do popředí zájmu
zcela pochopitelně dostává tepelná
pohoda v našich domácnostech
a náklady s ní spojené. V rodinných domcích a tam, kde mají samostatné vytápění, je to víceméně
záležitost vlastníků či uživatelů,
v bytech a budovách napojených
na systém centrálního zásobování
teplem však záleží zejména na výrobci tepla, jeho distributorovi
a na počasí.
Dodávky tepla do domácností
probíhaly v uplynulém roce bez
větších výkyvů a naštěstí i bez významnějších havárií. Nad provozními záležitostmi dohlížela správní
rada, která si vzala za své i přípravu
budoucí modernizace soustavy.

Nákupní cena tepla od výrobce
(C-Energy) byla stabilní, o ceně
pro konečného odběratele opět
rozhodovalo město z titulu jediného akcionáře. Cenová politika
je totiž jednou z klíčových kompetencí, kterou si v rámci výkonu akcionářských práv ponechalo zcela
ve svých rukou město, resp. rada
města.
Již v polovině prosince 2017 rozhodovala rada města o kalkulaci
průměrné ceny tepla pro r. 2018.
Ta byla schválena ve výši 589,94 Kč
bez DPH (678,43 Kč vč. DPH)
při uvažované dodávce 65 tis. GJ.
Cena je tak o cca 5 Kč/GJ nižší než
kalkulace pro r. 2017. Položka Zisk
byla v kalkulaci zachována ve stejné výši jako v r. 2016, tj. 2 mil. Kč,
s tím, že tento zisk nebude po zdanění městu vyplacen, ale bude jím
navýšen fond společnosti, určený
k rekonstrukcím a modernizaci
soustavy.
pokračování na str. 2
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Krátce z radnice
pokračování ze str. 1

 RM schválila podmínky do-

tačních programů města na
r. 2018 a podmínky poskytování dotací mimo tyto programy;
 RM znovu vypsala výběrové
řízení na prodej pozemku bývalého volejbalového hřiště;
 RM zrušila výběrové řízení na pronájem reklamních
ploch na lávce (Mládežnická)
s ohledem na přijetí dotace
na její rekonstrukci;
 RM schválila prodloužení
smlouvy o odtahu vozidel se
společností OPAVA assistance s.r.o., Tábor.


Změna obecně
závazné vyhlášky
Petra Nedvědová
vedoucí OSP

Z

astupitelstvo města Sezimovo Ústí schválilo 13. 12.
2017 na svém zasedání nové
znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů. Nejzásadnější změna uvedené vyhlášky spočívá
v tom, že od 1. 1. 2018 již nebudou od tohoto místního poplatku osvobozeni poplatníci,
kteří mají trvalý pobyt na tzv.
ohlašovně, tedy v sídle obecního úřadu – Dr. E. Beneše 21/6,
391 01 Sezimovo Ústí. Poplatníci žádající o osvobození či
úlevu od tohoto poplatku musí
údaje rozhodné pro osvobození či úlevu nahlásit správci
daně nejpozději do 31. 12.
daného roku; v opačném případě nárok bez dalšího zaniká.
Informace lze získat v budově městského úřadu v kanc.
č. 306 u paní Koubové, tel. č.
381 201 129. Úplné znění této
vyhlášky je k dispozici na oficiálních webových stránkách:
http://www.sezimovo-usti.cz/
prilohapdf/ozv-2017-2.pdf,
popř. v listinné podobě v budově městského úřadu v kanc.
č. 112 u Mgr. Petry Nedvědové. 
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Co je za námi a co nás čeká
pokračování ze str. 1

- vodárna, zahájena rekonstrukce
chodníků v ul. Lipová, výstavba
parkovacích stání v ul. Dukelská. Pozornosti některých možná
neušlo, že byl opraven svah nad
softballovým hřištěm.
Činnosti města a jím zřízených
příspěvkových organizací byly
i v loňském roce, dle mého, spolehlivě a bez významnějších problémů zabezpečovány, město zůstává čisté, udržované, bezpečné.
Všechny základní a mateřské školy si zachovávají vysokou úroveň,
řádně fungují, postupně se modernizují, nově vybavují, v případě potřeb opravují či rekonstruují. V oblasti kultury a cestovního
ruchu máme za sebou další velké
množství kulturních a společenských akcí, které si udržují vysokou úroveň a mají nebývalý ohlas.
Bez výkyvů probíhá i zásobování
města teplem zajišťované městem
vlastněnou akciovou společností.

O městském úřadu se nikde moc
nemluví, což, jak věřím a pevně doufám, znamená, že jeho
zaměstnanci všechny činnosti
a agendu řádně zabezpečují, pomáhají řešit problémy a potřeby
občanů či návštěvníků města.
Při pohledu na rozpočet roku,
který právě začal, lze tušit, že půjde o rok poměrně významný.
K dokončení se přiblíží dům s pečovatelskou službou, do fáze realizace by se měly dostat rozsáhlé
rekonstrukce ulic – Ke Hvězdárně, Švermova, Prokopa Holého
a Klášterní, připravují se opravy
v ulicích Švehlova, Bydlinského, Šafaříkova či nové chodníky
a parkovací stání v ulicích Dukelská a Lipová. Projektově se
dokončuje víceúčelové sportovní
hřiště u 2. ZŠ a připravuje rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Švehlova,
město bude pokryto novým bezdrátovým rozhlasem. K realizaci
je také připravena nebo se bude

projektově připravovat řada akcí,
směřujících k dalšímu zlepšení
stavu chodníků, ulic a veřejné
zeleně, k navýšení parkovacích
míst ve městě a k bezpečnosti
provozu. Jejich provedení bude
postupně zařazováno do rozpočtu města. Ke slovu by se měl
postupně dostávat i projekt rozvojové zóny Kociánka a další fáze
jeho přípravy. Pro aglomeraci
Tábor – Sezimovo Ústí – Planá
nad Lužnicí je rok 2018 významný i z pohledu výběru budoucího
provozovatele MHD a budoucího provozovatele soustavy vodovodů a kanalizací.
Čeká nás rok bezpochyby náročný, v případě realizovaných
dopravních staveb pak představující řadu obtíží a omezení, které
budou muset zejména obyvatelé
dotčených lokalit dočasně překonávat. Výsledkem by mělo být zase
o něco krásnější a lépe fungující
město.


Nižší ceny tepla snad zahřejí...
pokračování ze str. 1

Klíčová pro odběratele je však
konečná cena tepla. O té za rok
2017 rozhodovala dne 17. 1.
2018, po předchozím projednání
ve správní radě společnosti, i rada
města. Do ceny se promítly vedle
úprav (nárůst nákladů na opravy
o 0,5 mil. Kč) a důslednější kontroly některých nákladových položek
ze strany správní rady společnosti
i stabilní ceny tepla od výrobce
(C-ENERGY a.s.), zejména nižší
venkovní teploty a tím i vyšší dodávky odběratelům.

Oproti plánu na dodávku 65,0
tis. GJ bylo odběratelům dodáno
68,5 tis. GJ, konečná průměrná
cena tepla za GJ tak činí 572,88 Kč
bez DPH (658,81 Kč vč. DPH).
Položka Zisk byla v kalkulaci pro
r. 2018 i v konečné ceně tepla za r.
2017 zachována ve stejné výši jako
v r. 2016, tj. 2,0 mil. Kč, s tím, že
tyto prostředky po zdanění nebudou městu vyplaceny, ale bude
o ně navýšen fond společnosti,
určený k rekonstrukcím a modernizaci soustavy.

V porovnání s kalkulovanou
cenou je konečná průměrná
cena tepla za r. 2017 nižší o 3,8 %
(o 21,77 Kč/GJ bez DPH, o 25,03
Kč/GJ s DPH), srovnáme-li konečnou průměrnou cenu za r. 2017
s cenou za rok 2016, jde o pokles
o 2,89 %.
To je určitě dobrá zpráva pro
všechny odběratele i pro město
Sezimovo Ústí. Potvrzuje se, že odkup akcií distribuční společnosti
byla rozumná investice a že se daří
naplňovat její smysl a účel.


Prodej stavební parcely

M

ěsto Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje
stavební parcely pro výstavbu
RD v tzv. Baťově kolonii. Jedná
se o prodej pozemku nově zaměřeného jako parc. č. 185/27
o výměře 842 m2 k.ú. Sezimovo
Ústí za minimální kupní cenu
ve výši 1.467.100 Kč. Více informací naleznete na úřední desce
úřadu, popř. na tel. č. 381 201 118
– Bc. Vácha či tel. č. 733 162 847 –
Mgr. Nedvědová.
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Dotační programy pro rok 2018
Martin Doležal
starosta města

R

ada města na svém jednání dne 8. 1. 2018 schválila
podmínky přidělování dotací
z rozpočtu města v r. 2018 pro
nekomerční subjekty působící
v oblasti sportu, sociálních služeb,
kultury, zájmové činnosti a péče
o životní prostředí, tzv. programy.
V rozpočtu města na r. 2018 byla
položka dotace obecně prospěšným a organizacím navýšena na
1,5 mil. Kč. (Pozn. nad rámec těchto dotací jsou v rozpočtu města
zahrnuty dotace na činnost zájmových sdružení, které pracují pod
hlavičkou PO města), v tom smyslu
byl navýšen objem finančních prostředků vyčleněných na jednotlivé
programy. U podmínek programů
nedošlo oproti r. 2017 k žádným
zásadním změnám.
Níže jsou uvedeny základní
charakteristiky programů:
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.

Žadatelem o příspěvek z Programu
může být fyzická nebo právnická
osoba činná na území města a nebo
v zájmu občanů 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 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.
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 13. 2. 2018 do 13. 3. 2017.
Bližší informace o programech
jsou k dispozici na úřední desce
města, na webových stránkách města, u tajemníků příslušných komisí
rady města a tajemnice MěÚ.


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 Životní prostředí
Program je určen k podpoře činností na území města a/nebo v zájmu
občanů města v oblasti péče o životní prostředí a ekologické výchovy.

Zásady pro prodej bytů v r. 2018
Martin Doležal
starosta města

Z

astupitelstvo města na svém
posledním prosincovém zasedání schválilo nové Zásady pro
prodej bytů, platné pro r. 2018.
Jedná se o pravidla pro prodej nájemních bytů ve vlastnictví města
v domech č. p. 493, 497, 535, 601,
603, 604, 606, 608, 621, 622, 661,
675 a 678. Jsou to byty v těch domech, o jejichž privatizaci bylo
rozhodnuto již před 20 lety. Okruh
těchto domů se nerozšiřuje, naopak se postupně snižuje v souvislosti s postupným prodejem bytů.
Ve výčtu předmětných domů tak
již nejsou bytové domy čp. 422,
492, 498, 605, 607 a 624, neboť
město v nich již nevlastní žádný
byt. V současné době zbývá v uvedených domech k prodeji dle Zásad 17 bytových jednotek.
Byty jsou dle Zásad prodávány
mimo výběrová řízení, a to nájem-
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ci bytu, jeho příbuznému v řadě
přímé nebo jeho sourozenci, společně s nimi i manželovi/manželce
kupujícího.
Dle schválených Zásad se zvýšila prodejní cena bytů o cca 20 %
oproti roku 2017. Důvodem je
jednak situace na realitním trhu
a rostoucí ceny bytů, povinnost
města nakládat se svým majetkem
účelně a hospodárně a především
pak skutečnost, že všichni nájemci bytů měli již více než dostatek
času a příležitostí, aby o koupi
bytu město požádali. Koupě bytů
dle Zásad jsou totiž stále častěji
zneužívány a byty jsou mnohdy
kupovány jen se spekulativním
záměrem, zejména je pronajmout
třetím osobám. Původní smysl
a účel Zásad, tj. umožnit dlouhodobým nájemcům a osobám, které
jsou na nájemci závislé, koupi bytu
za zvýhodněných podmínek, tak
není naplňován. I tak zůstává kupní cena dle Zásad nižší ve srovnání
s cenami, za které se v Sezimově

Ústí byty běžně prodávají. Cena
bytu při jednorázové platbě při
podpisu kupní smlouvy činí nově
součet částek 8.400 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 2.900
Kč/m2 podlahové plochy lodžií či
balkónů, sklepů či sklepních kójí.
Obdobně se upravila i kupní cena
v případě úhrady ve splátkách.
V Zásadách se nemění ustanovení o úpravě kupní ceny v souvislosti s technickým zhodnocením
bytu v období pěti let předcházejících datu podání žádosti. V případě, kdy byla u těchto bytů provedena pouze výměna oken, se navýšily
částky, o které se bude upravovat
kupní cena.
V Zásadách zůstává opatření
omezující spekulaci s byty, a to
smluvní pokuta pro případ převodu bytu na třetí osobu v období
dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající 45 % z kupní ceny tohoto bytu.
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Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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
Bc. Veronika Benáková
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
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043
Informační centrum
Tereza Matyásková
736 523 288
Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO
725 769 861
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Inzerce

Stavební práce intenzivně pokračují

KOUPĚ
 Koupím byt 2+1 nebo 3+1
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah
nebo zděný byt se zvýšeným
přízemím (jedny schody),
platba v hotovosti.
Tel.: 773 626 167
 Sháním garáž v Sezimově Ústí, ideálně v lokalitách
NA HILTONU, NA SVÉPOMOCI, platím hotově.
Tel.: 605 416 863
 Koupím garáž na Hiltonu
do 130.000 Kč, platím hotově,
nejlépe blízko řadovek, vše
zajistím. Tel.: 602 463 289
 Koupím
staré
známky,
bankovky, pohledy, mince
i příslušnou literaturu, celé
sbírky, pozůstalosti. Obrazy,
vzduchovky, rádia, hodiny,
porcelán, knihy, šavle, vojenské předměty a jiné staré věci.
Také hračky plastová auta ze
70. let.
Tel.: 722 777 672

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám nebylo zatím nutné přerušovat stavební činnosti při realizaci stavby.
V současnosti probíhá příprava na betonáž stropní konstrukce 1. NP.		
foto:

J. Novotný

Z činnosti Policie České republiky
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:

 Dne 1. 12. v době od 18:10
do 18:20 hodin neznámý pachatel odcizil tašku přes rameno s obsahem volně položenou
na ponku ve slévárně ve firmě
Kovosvit, ve které byla fin. hotovost 200 Kč, vstupní karta do fy
Kovosvit, karta pojištěnce a cestovní pas.
 Dne 02. 12. kolem 23:40 hodin
v ulici Táborská č. p. 45, Sezimovo Ústí na diskotéce Apollo
došlo k vzájemnému slovnímu

XXVII. ročník

 V době od 18:15 hodin dne 12. 12.
do 11:10 hodin dne 13. 12. neznámý pachatel poškodil (poškrábal)
pravý bok OA Škoda Kodiaq,
který byl zaparkovaný v ulici Táborská cca 30 metrů ve směru
od ulice Krakovská, čímž způsobil škodu ve výši 60.000 Kč.
 Dne 13. 12. v době od 18:00
do 18:05 hodin tři mladíci v prodejně Jednota COOP, č. p. 243,
Sezimovo Ústí, odcizili zboží –
cukrovinky - v celkové hodnotě
86,50 Kč, kdy byli na místě zadrženi vedoucím prodejny. Zboží
bylo vráceno prodejně.
 Dne 17. 12. v době okolo 17:50
hodin ve sportovní hale házené po utkání florbalu fyzicky
napadl J. M. svého protihráče
J. P., a to tím způsobem, že ho
udeřil pěstí pod jeho levé oko
a po úderu J. P. upadl na podlahu, kde si narazil pravý loket.
 V době od 07:00 hodin dne 18.
12. do 06:30 hodin dne 19. 12.
neznámý pachatel na dámském
veřejném WC v Sezimově Ústí
II. strhl ze zdi el. vysoušeč rukou
a dva plastové mechanické dávko-

napadení mezi zákazníky a členem security diskotéky Apollo.
To vše kvůli tomu, že je člen
security nechtěl pustit na diskotéku kvůli jejich nevhodnému
chování, kdy poté mělo dojít
k vzájemné slovní rozepři.
 Dne 8. 12. od 16:00 do 18:00
hodin neznámý pachatel v areálu spol. Kovosvit MAS a.s.,
nám. Tomáše Bati čp. 419,
vstoupil do prostoru volně přístupné šatny oddělení slévárny (odd. 206), kde za použití
násilí nezjištěným způsobem
poškodil otočnou závoru, která byla jištěna visacím zámkem, čímž následně odjistil
levé jednokřídlé dveře šatní
skříňky, kde zde odcizil finanční hotovost 550 Kč, český pas
a povolení k pobytu na jméno
poškozeného, sluchátka bluetooth, svazek 2 ks klíčů, čip
zaměstnance MAS a mobilní
tel. zn. Samsung galaxy note 3,
čímž způsobil celkovou škodu
na odcizených věcech ve výši
6.000 Kč. Na poškození skříňky nevznikla žádná škoda.

4

vače mýdla, přičemž došlo k poškození úchytu dávkovačů mýdla.
Následně všechny tyto věci hodil
do odpadkového koše umístěného na uvedeném WC, kdy
poškozenému Městu Sezimovo
Ústí byla způsobena škoda ve výši
1.500 Kč. Dále neznámý pachatel znečistil umyvadlo a podlahu
chodby dámského WC.
 V době od 18:00 hodin dne 22.
12. do 10:00 hodin dne 23. 12.
neznámý pachatel nezjištěným
předmětem poškrábal lak karoserie osobního motorového
vozidla zn. VW Golf, barvy
červená základní, které bylo zaparkováno na parkovišti v ulici K Hájence, před restaurací
U Lípy čp. 680, kdy na přední
částí kapoty motoru způsobil
dvě vodorovné rýhy tl. 1 mm
a délek 65 a 70 cm. Způsobená
škoda je ve výši 4.000 Kč.
Rovněž z měsíce prosince je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku, které jsou převážně
z restauračních zařízení, a několik
přestupků proti majetku.
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Volný byt k prodeji

Poděkování
 Srdečně děkuji panu starostovi
za blahopřání k narozeninám.
Miloslava Čančurová

M

ěsto Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města Sezimovo Ústí vyhlásilo výběrové řízení
na prodej bytu v měsíci únoru 2018:
Táboritů č. p. 608, byt č. 608/11
v 5. NP o velikosti 3+1

 Děkuji srdečně panu starostovi
za blahopřání k mému výročí
narození a paní Richterové
za milou návštěvu a předání
dárku. Ing. Rudolf Mrázek

 Minimální výše kupní ceny
ve výši 1.590.000 Kč
 Splatnost kupní ceny je stanovena nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy
Bližší informace naleznete

na webu www.sezimovo-usti.cz
a na úřední desce a informačních
deskách MěÚ, případně Správě
města S. Ú. (p. Stejskal 381 200 436,
725 769 860; pí Podroužková
381 200 437, 725 769 857)


Kronika představuje

 Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a paní Evě Veselé za milou návštěvu a předání dárku.
Jaroslav Procházka
 Děkujeme panu starostovi
za blahopřání k našim narozeninám.
manželé Mihulovi
 Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám a paní Novákové za milou návštěvu
a předání dárku.
Marie Svatková
 Děkuji panu starostovi za blahopřání k narozeninám a paní
Veselé za předání dárku a milou návštěvu.
Josef Liškař
 Srdečně děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám
a paní Hlubinkové za milou
návštěvu a předání dárku.
Marie Bláhová
 Děkuji zaměstnancům Městského úřadu v Sezimově Ústí
za dárek k Vánocům a milé
přání do nového roku.
Anna Rathouská
 Děkuji srdečně panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za srdečné blahopřání k mým
narozeninám. Jana Čechová

Společenská kronika
od 15. 11. do 24. 12.
Narození:
Hroníková Nela
Pečenková Kamila
Poláček David
Urbanová Eliška

Fotografie z velké slávy, kdy 15. května 1938 po jedné hodině polední zastavil první vlak jedoucí od Tábora v nově vybudované
zastávce Sezimovo Ústí. Povšimněte si okolí zastávky - pole, louky.

www.sezimovo-usti.cz
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Zemřelí:
Folkmanová Marie
Klekner Oldřich
Mikolášová Anna
Novák František
Pazourková Marie
Vyskočilová Vlasta
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Hvězdárna Františka Pešty

Vánoční pohár
Zdena Kašíková, trenérka

P

oslední setkání mužské části
oddílu proběhlo při tradičním
oddílovém závodě v pondělí 18.
12. 2017. Vánoční pohár si odnesl Jan Klečacký, který získal nejvíc
bodů ze všech kategorií. Celkem
se zúčastnilo 30 chlapců v 6 kategoriích. Nanukové dorty se snědly
všechny, žádný v tělocvičně nezůstal. To byla sladká tečka za uplynulým rokem.
Začínám od nejmenších:
Minižáci 1. (2011 - 2013)
1. Chramosta Čeněk
2. Zvěřina Mikuláš
3. Černý Antonín
4. Novotný Ondřej
Minižáci 2. (2010 - 2011)
1. Pekarovič Jakub
2. Laštovička Filip
3. Strnad Vojtěch
4. Karpíšek David

Nejml. žáci 1 (2009 - 2011)
1. Mairych Gabriel
2. Budík Lukáš
3. Špak Petr
4. Kubát Antonín
5. Machotka Martin

o se děje na obloze v únoru? Tak se na to podíváme.
Skupina nejdůležitějších zimních
souhvězdí (Orion, Býk, Vozka,
Blíženci, Velký a Malý pes) se
proti lednu výrazně přesunula
směrem k západu. Orientační
zimní trojúhelník (Betelgeuse-Prokyon-Sirius) se nyní nachází
nad jihem. Přímo nad námi, v zenitu, najdeme souhvězdí Vozky
s jednou z nejjasnějších hvězd
oblohy Capellou, která patří
do našeho nejbližšího hvězdného
okolí.
Nad jihem je nejnápadnější
Orionův pás, kde vlevo od něj
v souhvězdí Velkého psa září další
nejjasnější hvězda naší oblohy Sirius, která při východu nad obzor
oznamovala povodně ve starém
Egyptě.

Saturn vychází ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem.
Uran je v únoru pozorovatelný
po setmění vysoko na západem
v souhvězdí Ryb.
Merkur, Venuše a Neptun jsou
nepozorovatelné.
Slunce vstupuje do znamení Ryb
18. 2. v 18 hod. V únoru přibývá
dne o 1 hod 34 min. Pozorujeme jej
v odpoledních hodinách. Nyní je
ve fázi klidného Slunce, tedy téměř
beze skvrn a erupční aktivity.
PEČÍRKŮV Národní kalendář
před 100 lety v r. 1918 - ÚNOR
Vládcem obyčejného roku 1918
je Mars.
Na Hromnice silně mrzne, pak
sněží a zase několik silných mrazů. Uprostřed měsíce obleva, tání
a několik teplých dnů. Pak znova
přituhne a teprve ke konci měsíce
zima poleví. V únoru, když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru, když slunce hřeje, stodola prázdnotou zeje.

Pozorování planet
Mars je viditelný ráno nad jihovýchodním obzorem.
Jupiter se nyní nachází ve společnosti Marsu a spatříme jej ráno
nad jihovýchodním obzorem.

Významné události
8. 2. 1828 se narodil Jules Verne,
francouzský spisovatel dobrodružné literatury, jeden ze zakladatelů
žánru sci-fi literatury. Na jeho počest je na odvrácené straně Měsíce

Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

C

pojmenován kráter Jules Verne.
19. 2. 1473 se narodil Mikuláš
Koperník, polský astronom a matematik. Odmítal teorii, že je Země
středem vesmíru.
22. 2. 1923 se narodil Josip Kleczek, významný český astronom
a sluneční fyzik.
V Astronomickém ústavu AV
ČR v Ondřejově se věnoval především sluneční aktivitě a využití
sluneční energie na Zemi. Napsal
řadu odborných a populárně-vědeckých publikací, odborných
slovníků a knih pro mládež - edice
OKO.
,,Pečlivý slovníkář se nezapře.
Jsou to kvarky, ne škvarky.“
Doc. Josip Kleczek
Zajímavé akce a přednášky najdete také na našich stránkách
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo
aktuálně přímo ve hvězdárně.
Pozorování oblohy probíhá
po celý rok za jasného počasí. Při
nepřízni počasí nabízíme náhradní audiovizuální program a besedy
nejen o vesmíru.
Kontakt:
Zdeněk Soldát, tel.: 731 329 451
Vlastislav Feik, tel.: 602 422 166 

Nejml. žáci 2 (2009 - 2010)
1. Novotný Kryštof
2. Straka Matyáš
3. Donát Radim
4. Míka Vilém
5. Jech Dalibor
Nejm. žáci 3 (2008)
1. Klečacký Jan
2. Ludvík Matyáš
3. Kulhavý Antonín
4. Machotka Jindřich
5. Černý Martin
6. Sycha Šimon
Mladší žáci ( 2006 - 2007)
1. Hnízdil David
2. Donát Čeněk
3. Dráek Kristián
4. Kohout Daniel
5. Koreš Jakub
6. Novotný Vít

XXVII. ročník



OSLAVA – Knihovna slavila 1. narozeniny v nových prostorách, a tak nechyběl ani dort, který rozkrojila paní místostarostka.
Pan starosta ocenil nejpilnější dětské čtenáře v soutěži Lovci perel. Na prvním místě se umístila Ema Ryzková, na druhém Barča
Novotná a na třetím Tonda Kulhavý.
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Naše paní
učitelka je anděl

Ohlédnutí za adventem

S
Sezimák zpívá gospel

Folklorní soubor Dubínek

Vánoční trhy – výtvarná dílna

Živý Betlém

Slavnostní nasvícení města

Česko zpívá koledy

N

aše paní učitelka je anděl,
když zvládne třídu plnou
čertíků. A my, žáci 2. B, nejsme
čertíci jen 5. prosince. Většinou nám to vydrží celý rok.
A možná, že právě na Mikuláše se z nás stávají andělé. Jako
letos, kdy k nám do třídy přišli
s nadílkou naši čertovští páťáci.
Moc jim děkujeme za nadílku
i za trošku strašení. Za sladkosti
děkujeme i naší paní ředitelce.
Žáci II. B, ZŠ Švehlova


Mikuláš naděluje
talo se již tradicí, že v předvánoční čas navštíví naší
školu Mikuláš, aby potěšil děti
svoji nadílkou, a nejinak tomu
bylo i letos 5. prosince. Tak jako
vždy Mikulášovu družinu s anděly a čerty vytvořily děti z nejstarší 5. třídy p. uč. Marešové.
Mikuláš s anděly pak naděloval dětem dárkové balíčky
a těm zlobivým k tomu čerti
přidali ještě vstupenku do pekla. Mikulášské
nadělování
a čertovské rojení se nám letos
protáhlo skoro na celé dopoledne a všechny děti odcházely
domů předvánočně naladěny.
ZŠ Švehlova


Malé ohlédnutí za vánoční výstavou Mikulášský běh do pohádkového lesa
Anna Vlčková,
Komise žen ČZS

J

sme moc rády, že výstava zahrádkářek byla hojně navštívená a zápisy v kronice, ale i ohlasy
veřejnosti byly velice pozitivní.
Zasloužily se o tu krásu členky
našeho klubu: Vlasta Šedivá,
Ludmila Krejčová, Růžena Šedivá, Jitka Natafalušiová, Miluše
Vodehnalová, Marie Smutníko-

www.sezimovo-usti.cz

vá, Hana Bártů, Jana Tomášková, Eva Tomášková a my, ostatní,
jsme pomáhaly. Vždy míváme
na oživení milé hosty – tradiční
Josef Lhotka, děvčata z Roudné
Jana Ryjáčková, Kristýna Malenická, Věra Pejšová a Jan Řezáč.
Dále Josef Macek a Renata Stradová. Chtěla bych touto formou
„děvčatům“ i hostům z celého
srdce poděkovat. Nám všem přeji
dobré zdraví a veselou mysl v roce

2018.

Výbor ASPV

U

hájenky Nechyba se 2. prosince uskutečnil již 31. ročník mikulášského běhu. Pro 185
účastníků byly připraveny dvě
trasy, na které se vydali již za tmy
s baterkami. Na zastaveních
u pohádkových postav plnili děti
i rodiče různé úkoly. Na konci každé cesty čekal Mikuláš s čertem
a andělem. Za odvahu a odříka-
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nou básničku dostaly děti nadílku. U ohně se pak všichni mohli
ohřát a dát si občerstvení.
Akci pod hlavičkou TJ Spartak
MAS Sezimovo Ústí oddíl „Sportu pro všechny“ organizačně zajišťovalo 50 dobrovolníků, kteří
dlouhou dobu dopředu vymýšleli
úkoly a připravovali si kostýmy.
Organizátoři děkují za podporu
České unii sportu, Lesům města
Tábora a cukrárně U Josefa v Sezimově Ústí.
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Kulturní akce na měsíc únor
MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@sezimovo-usti.cz

Hrají: J. Schmödl, J. Konrád,
R. Kotápišová, I. Nemravová,
A. Kolibíková, J. Jakšič, M. Krejči,
V. Jakšič, D. Remiš
vstupné: 100 Kč

potrápit hlavu a vyrábět si.
Tentokrát na téma zimní
olympiády.
ŠTRÚDLOVÁNÍ
17. února 16 hod.
Spektrum

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
27. února 19 hod.
sál Spektrum
Bernard a Phillippe jsou nejlepší
přátelé, a přece tolik rozdílní.
Bernard pracuje
na skvělém postu v rodinném
podniku své ženy Nelly, zároveň
doplácí na svou vášeň sukničkáře.

KINO – POKLADNA
381 275 805, 734 790 037
kultura4@sezimovo-usti.cz
KANCELÁŘ
381 276 707
mexus@sezimovo-usti.cz
GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii Spektrum jsou
přístupné v otevírací době infocentra
nebo v době konání kulturních akcí)

kultura1@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM
(SPEKTRUM)
736 523 288 (předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ
8-12 | 13-16
ÚTERÝ
8-12 | 13-17
STŘEDA
8-12 | 13-16
ČTVRTEK
8-12 | 13-17
PÁTEK
8-12 | 13-16
PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK
www.kultura.sezimovo-usti.cz
MASOPUST
13. února 10 hod.
náměstí Tomáše Bati

Tradiční sezimoústecký masopust
ve spolupráci se ZŠ a MŠ 9. května
Sezimovo Ústí. Průvod masek
vyjde v 10 hodin od ZŠ 9. května,
projde ulicí 9. května na náměstí
Tomáše Bati, kde se uskuteční
představení masek.

Přijďte strávit příjemné
odpoledne se Staropražskými
pardály a ochutnat domácí
jablečné záviny. Nenechte se
pobízet a zapojte se do naší
soutěže o nejlepší sezimácký
i mimosezimácký štrúdl. Stačí,
když v sobotu 17. února do 15
hodin přinesete svoji vlastnoručně
upečenou pochoutku. Přihlášku
je možné podat do 11. února
osobně v informačním centru
nebo telefonicky na čísle
736 523 288, případně e-mailem:
infocentrum@sezimovo-usti.cz.
Vítěz si odnese zajímavou cenu.

Svou milenku dokonce přivede
do jiného stavu. Kdyby se o tom
dozvěděla jeho manželka, přišel
by o všechno. Proto požádá
o pomoc svého kamaráda
Phillipea, dobráka od kosti, který
žije spořádaně se svou přítelkyní
Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se
roztáčí vynalézavý kolotoč situací
a zápletek, na jehož konci není
vůbec jisté, zda se Phillippeovi
nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda
Bernardovi všechny jeho lži
projdou...
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch,
Tereza Kostková, Nela Boudová,
Michaela Sejnová / Lucie Okonová
vstupné: 370 Kč

DIVADLO
ZÁMEK
DIVADELNÍ SOUBOR TÁBOR
12. února 19 hod.
sál Spektrum
Ponurý a temný Kafkův svět je
obrazem minulosti, přítomnosti
a zřejmě i budoucnosti.
Rozpoznáme nebezpečí, nebo
budeme nuceni prožít vše znova?
Děsivý démon samoty a odcizení
až na dřeň, koloběh strachu
a boje s marností. Lze někomu
věřit, nebo je vše jen chorobná
představa? Bojujeme s okolím
a systémem, nebo sami se sebou?
Sen se mění ve skutečnost tak
nepostřehnutelně, že mu musíme
nezbytně podlehnout. Ale je to
konec? Nebo začátek…?

POHÁDKY
KUBA A TŘI ČERTI
DS TÁBOR
11. února 15 hod.
sál Spektrum
Příběh vypráví o velké lásce
Aničky a Kuby, kterou se snaží
překazit závistivý Francek. Aby
získal Aničku pro sebe, zaprodá
duši čertu a nechá odnést Kubu
přímo do ohnivého pekla. Co
ale netuší, je to, že v pekle narazí
na čerty, kteří nejsou vůbec zlí.
Naopak. Jsou to veselí dobráci,
kteří si rádi hrají a udělají všechno
pro to, aby Kubovi pomohli vrátit
se zpátky na svět k jeho Aničce.

HRAVÉ ODPOLEDNE – ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY
15. února 13 - 16 hodin
Městská knihovna 2
Sezimovo Ústí
Přijďte si do knihovny zasoutěžit,
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Že to všechno nakonec dopadne
dobře, je jisté. Jako v každé, i v této
veselé pohádce dobro zvítězí a zlo
je spravedlivě potrestáno.
Hrají: V. Novák ml., K. Mašková,
J. Kaiser, V. Švarcová, J. Kotek,
L. Moniak, V. Novák st., J. Nováková
vstupné: 50 Kč
O DVOU HÁDAVÝCH
PRINCEZNÁCH
DIVADÝLKO NA SCHODECH
21. a 28. února 16.30 hod.
loutkový sál
Starý král je nešťastný, protože se
jeho dvě královské dcerky pořád
hádají. Kašpárek poradí zavolat
hejkala, aby se princezny trochu
polekaly. To nepomůže. Ani
z čertů si princezny nic nedělají.

Nakonec přiletí drak, a když
chce tu nejhezčí a nejchytřejší
princeznu, rázem je po hádkách…
vstupné: 20 Kč

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Datumy budou upřesněny na
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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

www.sezimovo-usti.cz
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VÝSTAVY A VERNISÁŽE
JAROSLAV KUČERA - OBRAZY
BORIS BRANKOV - GRAFIKA
VERNISÁŽ – 10. února v 16 hod.
Výstava je přístupná do 30. března.
galerie Spektrum
Jaroslav Kučera studoval
pedagogickou fakultu
na Univerzitě Karlově v Praze,
v současnosti se zabývá malbou
a působí na Výtvarné škole
Václava Hollara. Jeho výstavy
zdobily např. Staroměstskou
radnici, Pálffyho palác v Praze,
vystavoval také v Mnichově
a New Orleans. Pražský výtvarník
Boris Brankov pracuje už 30 let
v oblasti litografie. Umělec vždy
experimentuje a zároveň hledá
rovnováhu mezi klasickými

KLUBOVNA III. VĚKU

Výstavy jsou přístupné
v otevírací době informačního
centra a v době konání
kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem).

SEBEOBRANA NA INTERNETU
5. února 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Jak se bránit internetovým
šmejdům s radním Martinem
Klímou.

PŘEDNÁŠKY
KOREA – 646 POHLEDŮ
Z JV ASIE
Konto BARIÉRY
19. února v 19 hod.
sál Spektrum
Čtyři měsíce v Asii nezažije každý.
Petr při tom zvládl nejen studovat,
ale i procestovat kus Filipín,
Japonska a hlavně do hloubky
poznat život v Jižní Koreji.
Víte, jak v Koreji nejlevněji
přenocovat? Co musí korejský
kluk zařídit, když chce jít
na rande? Proč si Korejci doma
nevaří? Petrova cesta měla navíc
úžasný lidský přesah – ale ten už
vám poví sám.
vstupné: dobrovolné

TVOŘÍME Z RUČNÍKŮ
12. února 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Tentokrát tvorba medvídků
z ručníků.
KVALITA ŽIVOTA
A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY
SENIORŮ
19. února 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Společně se zamyslíme
a pohovoříme o těchto
problémech.
POSEZENÍ
S HARMONIKOU
26. února 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Dnes si zazpíváme a oslavíme
MDŽ s harmonikou
Mgr. Jaroslava Pokuty.

KARNEVAL
litografickými metodami z doby
Aloise Senefeldera a novými
možnostmi této techniky.
Výsledkem jeho experimentů
jsou mnohobarevné expresivní
litografie, interpretující témata
vesmíru, krásy světa, hodnot
a filosofie lidského života nebo
mytologie.
HELENA ŠANDOVÁ - OBRAZY
VERNISÁŽ – 16. února v 17 hod.
Výstava je přístupná do 18. března.
galerie Spektrum
Prodejní výstava obrazů Heleny
Šandové. Na vernisáži bude také
k vidění a zakoupení batika Niny
Klestilové a kabelky Zuzany
Havelkové. Zahrají a zazpívají
Míra Kněz, Betty Cooper a Nina
Klestilová.

4. března od 15 hodin
Spektrum

PŘIPRAVUJEME
Byt na inzerát – divadlo
19. března
Vernisáž velikonoční
výstavy
20. března

www.sezimovo-usti.cz
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Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Jojo Moyesová:
Krasojezdkyně
Další román oblíbené autorky
Kristina Ohlssonová: Hořící
stromy
Severský temný thriller
Petra Stehlíková: Faja
Pokračování českého fantasy románu
Vlastimil Vondruška:
Husitská epopej VI
Za časů Jiřího z Poděbrad
Miroslav Zikmund: Století
Miroslava Zikmunda
Cestopis životem
Děti a mládež:
John Flanagan: Turnaj na Gorlanu
První roky Hraničářova učně
Cube Kid: Deník malého
Minecrafťáka
Neoficiální dobrodružství ze světa
Minecraftu
Sarah Mlynowski:
Kouzla vzhůru nohama
Škola je těžká, když nemůžeš
zůstat člověkem
Dav Pilkey: Nejmocnější robot
Rickyho Ricotty
Příběh brýlatého myšáka Rickyho
a jeho kamaráda Nejmocnějšího
robota
Rick Riordan: Temné proroctví
Pokračování série Apollónův pád

KNIHOVNY

KINO SPEKTRUM

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 1
Henning Mankell: Psi z Rigy
Krimi román
Roman Cílek: Království
věčného ticha
Česká detektivka
Jaroslav Kmenta: Boss Babiš
Reportážní kniha o světě A. Babiše
Erin Watt: Prokletý princ
Romantické čtení
Jana Klimečková:
Kočárová cesta
Historický román
Renata Fučíková: Shakespeare
12 převyprávěných her
František Kalenda: Pes, kocour
a sirotek
Dobrodružné čtení pro děti
Alena Bláhová: Kapičkové
pohádky
Pohádky pro nejmenší

čt 1. února 17:30 hod.
so 3. února 17:30 hod.
ne 4. února 20:00 hod.
so 10. února 20:00 hod.
PREZIDENT BLANÍK
komedie
ČR, 2018, 90 minut, 15 let
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Marek Daniel, Michal
Dalecký, Halka Třešňáková a další
Celovečerní film Prezident Blaník
vypráví příběh lobbisty Antonína
Blaníka, který se rozhodne
kandidovat na prezidenta České
republiky.
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Hlavní hrdina Tonda Blaník
ohlásil prezidentskou
kandidaturu, v kampani slíbil
například máslo a lithium
do každé rodiny nebo korupci
dostupnou pro všechny a sehnal
i sto tisíc podpisů. Kandidaturu
na Hrad však nakonec nepodal,
když se jeho asistentovi Žížalovi
nepodařilo doručit včas podpisové
archy na ministerstvo vnitra.
Přesto Tonda Blaník pokračuje
ve snaze zachránit českou zemi
a ukázat jejím obyvatelům, jak se
mít líp. Celovečerní film navazuje
na úspěšný seriál Kancelář Blaník.
vstupné: 120 Kč
pá 2. února 20:00 hod.
st 7. února 20:00 hod.
NIT Z PŘÍZRAKŮ
drama
USA, 2017, 130 min, 12 let,
české titulky
Nit z přízraků vypráví příběh
muže posedlého zničující
dokonalostí. Muže natolik
soustředěného na každičký
detail, že mu unikalo vše
podstatné. Muže, kterého zničila
láska. Nebo zachránila. Záleží
na úhlu pohledu. Úspěšný tvůrčí
tandem Paul Thomas Anderson
a Daniel Day-Lewis si zopakovali
spolupráci a po oscarové lahůdce
Až na krev stvořili další film, který
se zařadí mezi nezapomenutelné.
vstupné: 110 Kč
pá 2. února 15:00 hod.
so 3. února 15:00 hod.
ne 4. února 15:00 hod.
ČERTOVINY
Pohádka
ČR, 2018, 101 min, přístupný
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick
Benedikt, Karel Dobrý, Sara
Sandeva, Richard Jaroslav Müller,
Oldřich Navrátil
vstupné: 110 Kč

předfilm: Týden ve filmu 1948, č. 10.
Vrcholí druhá světová válka.
Skupina partyzánů je během
hustého sněžení zatlačena do hor.
Několik zraněných a ošetřujících
se skryje v zemljance, kde však
brzy dochází zásoby a obklíčení
je blízko. Dramatický válečný
film vykresluje intenzivní
prožitky slovenských partyzánů,
ohrožených nejen německou
armádou, ale i hladem a vlastními
strachy.
vstupné: 50 Kč

105 min, přístupný, český dabing
Režie: Lee Unkrich
PŘEDFILM:
V krátkém filmu
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ:
VÁNOCE S OLAFEM
od Walt Disney Animation
Studios prožívají sněhulák
Olaf a sob Sven veselé vánoční
dobrodružství.
vstupné: 110 Kč
st 7. února 16:00 hod.
ZIMNÍ PUTOVÁNÍ
ZA POHÁDKOU
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší. Broučci – Loučení,
Lyšajův sen, Broučci - A byla zima
Dva mrazíci, Jak Mikeš zachránil
Bobeše, Vánoční stromeček, Jak
jedli vtipnou kaši, Rézi a Brok
na vánočním trhu
vstupné: 30 Kč

čt 1. února 20:00 hod.
ne 4. února 17:30 hod.
ne 11. února 20:00 hod.
st 14. února 20:00 hod.
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI

st 7. února 17:30 hod.
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
dobrodružný, akční, komedie
USA, 2017, 111 min.,přístupný,
český dabing
vstupné: 100 Kč

Česká republika, 2017, 83 minut,
12 let
Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Lenka
Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena
Procházková, Pavel Kříž, Martin
Kraus, Petr Vacek, Matouš Ruml,
Aneta Krejčíková, Václav Vašák,
Alice Bendová a další.
vstupné: 130 Kč

čt 8. února 10:00 hod.
CESTA ČASU
dokument/2016
USA, Německo, 2016, 90 min.,
12 let, české titulky
Režie: Terrence Malick
Hrají: Cate Blanchett (vyp.)
„Fantastická výprava k počátku
všeho.” Bezmála čtyřicet let se
ve vizionářské mysli jednoho
z nejvýznamnějších amerických
režisérů Terrence Malicka rodila
myšlenka na ambiciózní esej,
která nakonec dostala tvar filmu
Cesta času. Snímek se nezabývá
ničím menším vznikem, vývojem
a zánikem známého vesmíru,
životním cyklem sluneční
soustavy.
vstupné: 60 Kč

so 3. února 20:00 hod.
HAPPY END
Francie, 2017, 107 minut, 15 let,
české titulky
režie Michael Haneke
hrají Isabelle Huppert, Jean-Luis
Trintingnant, Mathieu Kassovitz,
Fantine Harduin, Toby Jones,
Frantz Rogowski a další…
vstuné: 80 Kč
út 6. února 17:30 hod.
ne 18. února 15:00 hod.
COCO
pohádka

čt 8. února 17:30 hod.
pá 9. února 20:00 hod.
so 10. února 17:30 hod.
so 17. února 20:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
erotický thriller
USA, 2018, 105 min, 15 let,
české titulky
Režie: James Foley
Hrají: Jamie Dornan, Dakota

pá 2. února 17:30 hod.
út 6. února 20:00 hod.
BÍLÁ TMA
válečné psychologické drama
Československo 1948, 102 minut,
12 let
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Johnson, Marcia Gay Harden,
Eric Johnson, Rita Ora
Nenechte si ujít vyvrcholení
Fenomén Padesát odstínů
vstupuje do třetí, závěrečné fáze.
vstupné: 140 Kč
pá 9. února 17:30 hod.
so 10. února 15:00 hod.
st 14. února 17:30 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
animovaná dobrodružná komedie
Rusko, 2016, 89 min, přístupný,
český dabing
Režie: Alexey Tsitsilin
V českém znění: Ondřej Rychlý,
Martin Písařík, Marta Sovová,
Filip Tomsa, Tereza Bebarová, Jana
Altmannová, Jiří Knot
Pokračování populární animované
série je opět plné dobrodružství,
humoru i kouzel.
vstupné: 120 Kč
čt 8. února 20:00 hod.
út 13. února 20:00 hod.
POTVORA
Drama
Dánsko, 2017, 86 min,
české titulky
vstupné: 90 Kč
út 13. února 17:30 hod.
st 21. února 17:30 hod.
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ

Poetický, rodinný
ČR, 2016, 110 min, přístupný
Režie: Jana Studničková, Otakáro
Maria Schmidt
Hrají: Viktorie Stříbrná, Bolek
Polívka, Veronika Žilková,
Mikuláš Matoušek, Tereza
Taliánová, Jana Studničková, Jana
Pidrmanová, Jiří Dvořák, Simona
Postlerová
Poetické vyprávění malé dívky,
která jako Alenka v říši divů
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čt 22. února 17:30 hod.
so 24. února 15:00 hod.
ne 25. února 15:00 hod.
PRAČLOVĚK
animovaná dobrodružná komedie
Francie, 2018, přístupný,
český dabing
Režie: Nick Park
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

putuje krajinou svého dětství jako
kouzelným labyrintem a pozoruje
a zaznamenává svět.
vstupné: 110 Kč
st 14. února 16:00 hod.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ II
Animovoaný, loutkový, 69 minut,
príštupný
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší. Sněhulák, Dvanáct
měsíčků, Krakonoš a mistr
Jehlička, Uršula a trpaslíci, Veselé
Vánoce anebo Karlíkovo zimní
dobrodružství, Čarovná rybí
kostička
vstupné: 30 Kč
čt 15. února 10:00 hod.
OPAKOVÁNÍ FILMOVÉ
HISTORIE MĚSTA SEZIMOVO
ÚSTÍ 1. DÍL
Zrození města, Setkání tří
generací, Naše vánoce, Silniční
motocyklové závody, Stihli to!
vstupné: 40 Kč
čt 15. února 17:30 hod.
ne 18. února 17:30 hod.
EWA FARNA 10:
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Dokumentární
Česko / Polsko, 2017, 90 min
Režie: Martin Linhart
Hrají: Ewa Farna, Tomáš Klus,
Matěj Ruppert
vstupné: 110 Kč
čt 15. února 20:00 hod.
pá 16. února 17:30 hod.
BLACK PANTHER
akční, dobrodružný
USA, 2018, 132 min, 12 let,
český dabing
Režie: Ryan Coogler
Hrají: Chadwick Boseman, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai
Gurira, Martin Freeman, Daniel
Kaluuya, Letitia
vstupné: 120 Kč
pá 16. února 20:00 hod.
DARKLAND
Akční / Drama / Thriller
Dánsko, 2017, 112 min,
české titulky
Režie: Fenar Ahmad
Hrají: Dar Salim, Stine Fischer
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Christensen, Dulfi Al-Jabouri,
Jacob Ulrik Lohmann, Christopher
Læssø, Ali Sivandi, Dya Josefine
Hauch, Magnus Bruun, Maria
Erwolter
vstupné: 90 Kč

čt 22. února 20:00 hod.
pá 23. února 17:30 hod.
ne 25. února 17:30 hod.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
komedie
Česká republika, 2018,
92 minut, 12 let
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma
Cibulková, Saša Rašilov, Sára
Sandeva, Natalie Germani, Jiří
Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž
vstupné: 130 Kč

ne 18. února 20:00 hod.
st 21. února 20:00 hod.
TVÁŘ VODY
fantasy / drama
USA, Kanada, 2017, 15 let,
české titulky
Režie: Guillermo del Toro
Hrají: Sally Hawkins, Octavia
Spencer, Michael Shannon, Richard
Jenkins, Doug Jones, Michael
Stuhlbarg
vstupné: 120 Kč

pá 23. února 20:00 hod.
VNITŘNÍ SLUNCE
Francie, 2017, 92 minut,
české titulky
Režie: Claire Denis
Hrají: Juliette Binoche, Gérard
Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi,
Nicolas Duvauchelle, Claire Tran
vstupné: 100 Kč

út 20. února 17:30 hod.
OPAKOVÁNÍ FILMOVÉ
HISTORIE MĚSTA SEZIMOVO
ÚSTÍ 1. a 2. DÍL
vstupné: 80 Kč
út 20. února 20:00 hod.
so 24. února 17:30 hod.
HMYZ

so 24. února 20:00 hod.
st 28. února 17:30 hod.
AKTA PENTAGON:
SKRYTÁ VÁLKA
drama, životopisný, historický,
thriller
USA, 2018, 116 min, 12 let,
české titulky
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Hanks, Meryl Streep
Film líčí příběh novinářů deníků
The Washington Post a The
New York Times, kteří zveřejnili
tajnou zprávu označovanou jako
Pentagon Papers o angažovanosti
americké vlády během války
ve Vietnamu. Snaha o ututlání
skutečností trvající čtyři
prezidentská období donutila
první americkou vydavatelku

ČR, Slovensko, 2018, 12 let, 98 min
Režie: Jan Švankmajer
Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava,
Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila
Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel
Nový
vstupné: 110 Kč
čt 22. února 10:00 hod.
OPAKOVÁNÍ FILMOVÉ
HISTORIE MĚSTA SEZIMOVO
ÚSTÍ 2. DÍL
1. Máj 1952, Stavba hvězdárny,
Letečtí modeláři 1953, 70. výročí
zalození požárniho sboru, Podzim
1953, Bouráni statku ,,Velký
dvůr",Masopust, 10 let...
vstupné: 40 Kč
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Kate Graham (Meryl Streep)
a ambiciózního šéfredaktora Bena
Bradleeho (Tom Hanks) z deníku
The Washington Post vyhlásit
vládě bezprecedentní válku
o zveřejnění tajné vládní zprávy
Pentagon Papers.
vstupné: 110 Kč
ne 25. února 20:00 hod.
DAREBÁK A ZÁVODNICE
drama, krimi
Belgie, Francie, 2017, 130 min,
české titulky
Režie: Michaël R. Roskam
Hrají: Matthias Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos, Igor van Dessel,
Jean-Benoît Ugeux, Sam Louwyck,
Corentin Lobet, Gaël Maleux

Gino potkává Bénédicte a je to
z toho láska. Veliká. Spalující.
Jenže Gino má taky tajemství.
Takové, které je nebezpečné pro
něj i pro jeho okolí. S Bénédicte
budou muset za svůj vztah
bojovat: proti všemu a proti všem,
a zároveň tak trochu i sami se
sebou.
vstupné: 90 Kč
st 28. února 20:00 hod.
HORA
Drama
Norsko, 2011, 73 min, české titulky
Režie: Ole Giæver
Hrají: Ellen Dorrit Petersen, Marte
Magnusdotter Solem
Nora a Solveig se znají dostatečně
dlouho na to, aby dokázaly
vnímat pocity a odhadnout
nálady té druhé. Nyní se vydávají
na cestu do hor, která však,
jak se postupně ukazuje, nemá
za cíl jen procházení malebnou
přírodou. Přes všechny spory,
jimiž obě ženy během výletu
projdou, je zřejmé, že zde
nejde o umanutou hru jedné
či druhé, ale o zásadní událost,
která bude mít i podstatný vliv
na jejich budoucnost. Prostředí
liduprázdných, chladných hor je
ideálním místem k tomu, aby si
bez jakýchkoli rozptýlení ujasnily,
jak pokračovat.
vstupné: 80 Kč

XXVII. ročník

únor 2018

Reprezentační ples města

Reprezentační ples města Sezimovo Ústí se konal v sobotu 20. ledna 2018 v Hotelu MAS. Naše poděkování patří firmám, které i letos ples podpořily: ČEVAK a.s.,
Generální ředitelství České Budějovice, VHS spol. s.r.o. České Budějovice, Hochtief CZ a.s., C-Energy Bohemia s.r.o., VSP Data a.s., KOVOSVIT MAS a.s., KOPOS technik s.r.o.,
Oberbank AG – pobočka Česká republika, HES stavební s.r.o., Rumpold s.r.o., Geodetická kancelář Dvořáček, Bohemia - pojišťovací makléřství, DBD Control systems
spol. s.r.o., A-Z EKO s.r.o. Děkujeme všem za návštěvu a na shledanou se můžeme těšit 19. 1. 2019 v 19 hodin opět v Hotelu MAS.

Masopustní průvod a shromáždění
pobaví Sezimovo Ústí
Josef Musil

M

asopust je veselý lidový svátek, kterým končí poslední
ozvěny vánočního času a křesťané
se chystají na půst, aby se duchovně
připravili na Velikonoce. I lidé, kteří se hlouběji nezajímají o význam
církevních svátků, si mohou tuto
tradiční událost po svém užít. Třeba jako projev veselí, kdy si člověk
s radostí zařádí, aby se v následujícím období ztišil a nacházel v sobě
to dobré, co třeba dříve přehlížel.
Také v Sezimově Ústí se takový
masopust koná k radosti účastníků i přihlížejících. V úterý
13. února v 10 hodin vykročí průvod
masek od Základní školy 9. května, projde ulicí 9. května a shroNovinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

XXVII. ročník

máždí se na náměstí Tomáše Bati,
kde se uskuteční představení masek a krátké vtipné výstupy. Akci
pořádá Městské středisko kultury
a sportu Sezimovo Ústí ve spolupráci se zdejší Základní školou
a Mateřskou školou 9. května.
Právě díky řediteli těchto škol
Petru Peroutkovi se v Sezimově
Ústí od roku 2007 obnovila tradice
masopustního průvodu a zábavy.
„Pocházím z Počátek na Vysočině, kde každoroční masopustní
veselice patří k nedílné součásti
společenského života. Když jsem
se přestěhoval do Sezimova Ústí,
překvapilo mě, že se zde na tuhle
tradici zapomnělo. Byla to škoda,
už kvůli dětem, které tím přicházely o zajímavé zážitky,“ vzpomíná
Petr Peroutka.

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Spolu s kolegou Jaroslavem
Menglerem a ve spolupráci s tehdejší ředitelkou školy Hanou
Hojsákovou a ostatními pedagogy uspořádali v letech 2005
a 2006 masopust v prostorách
školy, jehož přehlídka masek se
odehrávala v tělocvičně. Děti
akce prožívaly a byly nadšené.
„A tak jsme si řekli, že podobně
nadšení by mohli být i obyvatelé
Sezimova Ústí a následujícího
roku jsme poprvé uspořádali veřejný masopustní průvod masek
se zakončením na náměstí Tomáše Bati. Jádro průvodu tvoří naši
žáci, k nimž se přidávají školáci
z dalších škol. Vedení města tuto
akci přivítalo, někteří jeho pracovníci se od té doby zúčastňují
průvodu.“

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

S technickým zabezpečením
akce už od prvního ročníku pomáhalo městské středisko kultury
a sportu. Postupně zcela převzalo péči o technickou, propagační
a částečně organizační stránku, aby
se aktéři masopustu mohli v klidu
věnovat vytváření masek a vymýšlení scének.
Letos 13. února se tedy koná
masopustní průvod a představení
masek v Sezimově Ústí po dvanácté. „Přijďte spolu s námi podpořit
tuto místní znovuzrozenou tradici,“ zve ředitel školy Petr Peroutka
a jako správný pedagog opakuje
důležitá fakta: „V úterý 13. února,
v deset od školy v ulici 9. května s následným shromážděním
na náměstí Tomáše Bati. Dobrou
náladu s sebou!“


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

www.sezimovo-usti.cz

