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V tomto vydání
Nabídka kompostérů zdarma

Den otevřených dveří v MŠ

Exkurze do České televize

50 let Hvězdárny Fr. Pešty

Hlasujte o Miss Sympatie!

Kulturní a sportovní akce

Martin Doležal
starosta města

 z  odpovědi ministra vnit-
ra i  z  jednání s  policejním 
prezidentem vyplývá, že 
o  zrušení obvodního oddě-
lení Policie ČR na  náměstí 
T. Bati v Sezimově Ústí je již 
rozhodnuto; 

 RM neodsouhlasila záměr 
stavby bezobslužné čerpací 
stanice v areálu OD Renta;

 RM a  vedení města řešily 
stížnosti na  zvýšený výskyt 
potkanů u čp. 630, Dukelská 
ulice;

 RM neodsouhlasila výstav-
bu kanalizačního vedení 
odvádějícího odpadní vody 
z domovních ČOV v lokalitě 
za  viaduktem (vedle kyno-
logického cvičiště) do  Koz-
ského potoka s  tím, že do-
poručuje žadatelům v  této 
i obdobných lokalitách řešit 
odvod splaškových vod na-
pojením do  stávající kana-
lizační soustavy, aby mohly 
být čištěny v AČOV;

 RM a ZM řešily další postup 
města ve věci žádosti p. Po-
dolského o poskytnutí infor-
mace dle zák. 106/1999 Sb.;

 RM projednávala kalkula-
ci zálohové ceny tepla na 
rok 2015, jak ji předložil 
ENERGOINVEST a.s.;

 RM a komise ŽP řešily dvě 
petice za  pokácení stro-
mů v  ul. Lipová (u  čp. 498 
a 603); 

 v projektu cyklostezka a láv-
ka přes Kozský potok byla 
zhotovena železobetonová 
mostovka a nyní probíhá vý-
stavba nájezdů;  

 žádost o  dotaci z  ROP 
na provedení 2. etapy rekon-
strukce Táborské ulice byla 
po  formální stránce přijata 
a postoupila do fáze hodno-
cení. 

HODINY – Jak vidno, hodiny zdobily stávající křižovatku ulic Budějovická – Dukelská – 9. května – Švermova již v r. 1959 a jsou 
dodnes neodmyslitelnou součástí tohoto místa. V rámci rekonstrukce ul. 9. května a úprav křižovatky byly o několik metrů 
přesunuty, aby zde mohly dál sloužit občanům i návštěvníkům našeho města.                      Foto: (1) z archivu R. Procházkové, (2) M. Doležal

Martin Doležal
starosta města

Město Sezimovo Ústí a Správa 
města Sezimovo Ústí (dále 

jen SM) se setkává s  požadavky 
vlastníků jednotek v bytových do-
mech resp. výborů SVJ na prove-
dení oprav a údržby vodovodních 
a kanalizačních přípojek k domům 
s tím, že tyto přípojky jsou uloženy 
na pozemcích města, na veřejných 
prostranstvích.

Vlastnictví vodovodních a  ka-
nalizačních přípojek a jejich opra-
vy a údržbu řeší zákon č. 274/2001 
Sb., o  vodovodech a  kanalizacích, 
v  § 3, odst. 3 a  7. Ze zákona vy-
plývá, že vlastníkem vodovodní 

a  kanalizační přípojky, popřípadě 
jejich částí, je vlastník stavby při-
pojené na takovou přípojku. Opra-
vy a údržbu kanalizačních přípojek 
uložených v pozemcích, které tvoří 
veřejné prostranství, zajišťuje pro-
vozovatel, tj. ČEVAK, ze svých pro-
vozních nákladů.

Město ani SM se nechtějí a ne-
mohou zbavovat své odpovědnos-
ti, ale zajišťování oprav a  údržby 
těch vodovodních a kanalizačních 
přípojek, které jsou umístěny 
na veřejných prostranstvích v po-
zemcích města, ale nejsou ve vlast-
nictví města, nepatří do kompeten-
ce města a SM, ale jsou záležitostí 
vlastníka budovy (tzn. i  přípojky) 
a  uvedeného provozovatele vodo-
vodní a kanalizační soustavy.         

Martin Doležal, starosta města

V souvislosti s přípravou rekon-
strukce 2. etapy ul. Táborská 

v  Sezimově Ústí I  si dovolujeme 
upozornit všechny vlastníky nemo-
vitostí v této lokalitě, že v případě re-
alizace akce nebude možno po dobu 
min. 5 let zasahovat do tělesa komu-
nikace, tj. ani zřizovat nové přípojky. 
Pokud vlastníci uvedených nemovi-
tostí, s ohledem na stále se zpřísňu-
jící podmínky pro vytápění domů 
zejm. tuhými palivy, uvažují o eko-
logizaci svých topenišť, např. po-
řízením plynového kotle, měli 
by s  uvedenou uzávěrou počítat. 
Za  předpokladu, že město obdrží 
dotaci na realizaci projektu, budou 
stavební práce probíhat v  období 
cca duben – polovina srpna 2015. 

Vodovodní a kanalizační 
přípojky v pozemcích města

Neodmyslitelná součást města

Přípojky v ulici 
Táborská
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Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí vyhlašuje výběrové 
řízení na pronájem bytů:

1) Lipová č.p. 602, byt č. 13/602 
v 2. NP o velikosti 1+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.667,- Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

2) Dukelská č.p. 610, byt číslo 
01/610 ve 3. NP o velikosti 2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 4.069,- Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

3) Dukelská č.p. 611, byt číslo 
02/611 ve 2.NP o velikosti 2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 4.144,- Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců
Uzávěrka žádostí je pátek 

6. března 2015 v 11:00 hod.

K příležitosti 70. výročí kon-
ce II. světové války chys-

tá Městské středisko kultury 
a  sportu výstavu. Dovolujeme 
si vás proto požádat o zapůjčení 
starých fotografi í, pohlednic či ji-
ných materiálů, které se k tomu-
to tématu vztahují. Staňte se tak 
součástí kulturního dění ve měs-
tě a přispějte k co nejvěrnějšímu 
přiblížení doby, která se tak kru-
tě zapsala do  historie novodo-
bých dějin lidstva. Kontaktujte 
nás na telefonu: 381 276 707.

V pondělí 26. 1. 2015 proběhlo za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny 
Jana Bartoška jednání starosty a místostarostky našeho města s policejním 
prezidentem Tomášem Tuhým ve věci budoucího fungování obvodního oddělení 
Policie ČR v našem městě.                                                                          Foto: Alena Šatrová, Táborský deník

Petr Klíma
referent životního prostředí

Jak jsme vás již informovali, Se-
zimovo Ústí se přihlásilo do  pro-
jektu „Domácí kompostování 
v  Jihočeském kraji“, týkajícího se 
pořízení 100 kompostérů pro po-
třeby občanů města. Projekt byl 
podpořen a plánovaný počet kom-
postérů město v měsících březen – 
duben obdrží.

Město Sezimovo Ústí proto na-
bízí svým občanům, kteří v našem 
městě vlastní u rodinného domu či 
bytu zahradu, kompostéry. Kom-
postéry obdrží občané zcela zdar-
ma. Podmínkou bude, aby ten, kdo 
si kompostér převezme, byl ocho-
ten instalovat jej na  užívanou za-
hradu v místě bydliště a biologicky 
rozložitelný odpad zde komposto-
val a následně i využíval. Shromáž-
děné odpady nebudou následně 
nikam sváženy. 

Základní podmínky přidělová-
ní kompostérů:
 Kompostéry jsou určeny 

ke  kompostování biologických 
odpadů z  oplocených zahrad/
zahrádek v místě bydliště uživa-
telů. Tím se rozumí u rodinného 
či bytového domu v  zastavěné 
části Sezimova Ústí. 

 Kompostéry budou předány 
uživatelům bezplatně formou 
smlouvy o  výpůjčce, v  níž se 
uživatelé zaváží o kompostér pe-
čovat, umístit jej na své zahradě 
a vzniklý kompost tam i využí-
vat, a to po dobu 5 let. Kompost 
z kompostérů tedy nebude měs-
tem nikam svážen.

 Termín dodání kompostérů 
městu není v  době uzávěrky 
Novinek znám, předpokládá se 
v březnu - dubnu 2015. Jakmile 
budou kompostéry připravené 
k  vyzvednutí, zájemci budou 
informováni (e-mail, telefon). 
Na  základě toho si zájemce 
kompostér vyzvedne v nesmon-
tovaném stavu na Správě města 
v  Průmyslové ulici v  Sezimově 
Ústí II proti podpisu smlouvy 
o výpůjčce.

 Dodává se v  rozloženém stavu, 
vejde se do  osobního automo-
bilu, montáž je jednoduchá bez 
nutnosti nářadí.

 Kompostéry nejsou určeny pod-
nikatelským subjektům.

 Technická specifi kace:
Materiál – recyklovaný vysokohus-
totní polyetylén (recyklovatelný) 
Barva  zelená
Objem      900 l 
Výška      95 cm 
Rozměr podstavy 132 x 132 cm
Hmotnost    25 kg 
Tloušťka stěny      7–8 mm 

Tvar nádoby – kónický šestistěn, 
opatřen víkem s  otočným venti-
lem pro regulaci prostupu vzdu-
chu, horními dvířky umožňují-
cími pohodlné plnění, spodními 
a  bočními dvířky pro vyjímání 
kompostu zespodu a  ze všech 
stran a  otvory po  celém obvo-
du sloužícími k  provzdušňová-
ní, základní nádoba je vybavena 
systémem větrání zabraňujícím 
ucpávání větracích otvorů biolo-
gickým odpadem
Dno kompostéru – provedení 
bez dna kvůli volnému styku 
s půdou

Pro získání kompostéru je nut-
no vyplnit formulář „Žádost o po-
skytnutí kompostéru“, který je 
k dispozici na webových stránkách 
www.sezimovo-usti.eu, na  poda-
telně MěÚ nebo na  Správě města 
Sezimovo Ústí. 

Vyplněný formulář nejpozději 
do 18. 3. 2015:
 zašlete nebo osobně doručte 

na  podatelnu MěÚ, Dr.  E. Be-
neše 21, 391  01 Sezimovo Ústí 
nebo

 doručte na  Správu města, Prů-
myslová 1095, 391 02 Sezimovo 
Ústí nebo

 oskenujte a  zašlete na  e-mail: 
podatelna@sezimovo-usti.cz.



S lítostí oznamujeme, že v neděli 
8. února 2015 zemřela ve věku 

101 let paní Anežka Ermanová, nejstarší 
občanka města Sezimova Ústí.

Jednání zástupců města
s policejním prezidentem

Nabídka kompostérů zdarma

Volné byty
k pronájmu

Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí vyhlašuje výběrové 
řízení na  pronájem nebyto-
vých prostor

1) Lipová č. p. 603 – garáž – 26 m²
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 530,- Kč

2) Nám. Ludvíka Svobody – 
stánek – cca 25 m²

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 3.000,- Kč

 Záměr podnikání
Uzávěrka žádostí je pátek 

6. března 2015 v 11:00 hod.

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.eu 
a  na  úřední a  informačních 
deskách MěÚ, případně Správě 
města Sezimovo Ústí (p.  Bed-
nář 381 200 436, 725 769 860; 
pí Podroužková 381  200  437, 
725 769 857).

Volné nebytové

prostory k pronájmu

Nejstarší občanka

Výzva
Staňte se součástí 
kulturního dění
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Helena Řežábková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Jiřina Kalenská
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Regionální rada regionu sou-
držnosti Jihozápad v rámci Re-

gionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad fi nančně pod-

pořila realizaci uvedeného projek-
tu. Výše podpory představuje ma-
ximálně 10 000 000 Kč, tj. 69,05% 
z  celkových způsobilých výdajů 
projektu, které činí 14 481 546 Kč. 
Kolaudační souhlas s uvedením re-
konstruované ulice do provozu byl 
vydán 18. prosince 2014.                

Aleš Přikryl
správa města

Zimní měsíce jsou na  Správě 
města pravidelně (kromě zim-

ní údržby) vyhrazeny na  prová-
dění údržby veřejné zeleně. Proto 
jste mohli a  stále můžete v  uply-
nulých týdnech vídat pracovníky 
při prořezávání stromů, zkraco-
vání a  zmlazování živých plotů, 
vysazování nových keřů. Velká 

úprava proběhla v  prostoru pod 
Hiltonem, kde bylo pokáceno ně-
kolik stromů (se svolením odboru 
životního prostředí), zlikvidovány 
náletové dřeviny, upraveny keře 
a celý prostor byl vyčištěn a je nyní 
jako stvořený k příjemné procház-
ce. Věříme, že v  takto upraveném 
prostoru se budete cítit příjem-
ně a  za  nějaký čas opět nebude 
„skládkou“. Začíná také příprava 
na jarní výsadbu květin, které oživí 
město v letních měsících.                 

prap. Jiří Matyš

Jako v jiných měsících, tak i v mě-
síci lednu řádil v  našem městě 

zloděj. V podniku Kovosvit se nej-
prve v noci z 9. 1. na 10. 1. vlou-
pal do  skladu, odkud odcizil svá-
řecí agregát v hodnotě 15 000 Kč,
a v noci z 23. 1. na 24. 1. se vloupal 
do  nápojového automatu tamtéž 
a odcizil z něho pokladnu s min-
cemi v  hodnotě přes 8000 Kč. 
V ulicích města Sezimova Ústí do-
šlo také k vandalismu, a to v ulici 

Kánišova vedle podniku Apollo, 
kde pachatel dne 17. 1. rozbil okno 
domu a poškodil žaluzie. Dále dne 
15. 1. v ulici Pionýrů pachatel od-
montoval ze zaparkovaného vozidla 
zn. Mercedes zpětné zrcátko, čímž 
byla způsobena škoda na majetku, 
a  to necelých 5000 Kč. Na  území 
Sezimova Ústí došlo v měsíci led-
nu také k pěti případům přestup-
ku na  úseku občanského soužití, 
především mezi sousedy. Těmito 
přestupky je mnohdy zbytečně 
zahlcována přestupková komise 
Městského úřadu.                             

Martina Sedláková
ředitelka sekce

V  rámci zlepšování svých slu-
žeb připravila Finanční sprá-

va i pro tento rok několik opatření, 
která vycházejí vstříc poplatníkům 
daně z příjmů fyzických osob. Při-
znání k této dani budou vybírána 
nejen na  územních pracovištích 
fi nančních úřadů, ale i  na  obcích 
s  pověřeným obecním úřadem, 
kterou je i Sezimovo Ústí. Nepůjde 
jen o prostý výběr přiznání k dani 
z  příjmů fyzických osob, ale bu-
dou zde poskytovány i  relevantní 
informace potřebné pro jejich vy-
plnění.

V malé zasedací místnosti MěÚ 
v Sezimově Ústí budou pracovníci 
FÚ poskytovat informace k uvede-
né problematice ve středu 18. břez-
na 2015 od 14.00 do 16.00 hodin.  
Připomínáme, že zde nebude 
možné daň zaplatit v hotovosti, ale 
platbu lze provést prostřednictvím 
poštovní poukázky na  pobočkách 
České pošty nebo bezhotovostně 
prostřednictvím bankovního pří-
kazu z bankovního účtu, případně 
formou internetového bankov-
nictví, a to na bankovní účet číslo. 
721-77627231/0710. 

Od 12. února 2015 jsou na MěÚ 
také k dispozici tiskopisy přiznání 
k daním z příjmů a informační le-
táky. 

Pro úplnost připomínáme, že 
podání daňového přiznání (včetně 
jeho příloh) lze učinit též elektro-
nicky formou datové zprávy opat-
řené nebo neopatřené zaručeným 
elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím datové schránky, 
a to ve tvaru a struktuře a za pod-
mínek zveřejněných v  aplikaci 
Elektronické podání pro fi nanční 
správu, která je k dispozici na  in-
ternetových stránkách Finanční 
správy (www.daneelektronicky.cz). 

Více informací najdete na inter-
netových stránkách Finanční sprá-
vy (www.fi nancnisprava.cz).         



Daňová přiznání 

i na MěÚ
Zimní údržba zeleně

Z činnosti Policie ČR

Informace o podpoře projektu
„Stavební úpravy ulice 9. května v Sezimově Ústí“
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Poděkování
Děkujeme panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
a Bohunce Máchové za blaho-
přání a dárky k narozeninám. 
Zdeňka a Jaroslav Novotných

Děkuji panu starostovi a paní 
Veselé za  blahopřání a  dárky 
k narozeninám. Jaroslav Pešat

Děkuji panu starostovi za přá-
ní k  mým kulatým narozeni-
nám.                  Marie Potocká

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Marie Horáková

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.  Danuše Hrachovcová

Děkuji městskému úřa-
du a  panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za milé blahopřání k mým na-
rozeninám.   Eva Benediktová

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

Bohuslav Svoboda

Děkuji panu starostovi za srdeč-
né blahopřání k mým 77. naro-
zeninám.      Veronika Krejčová

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a za milý dárek. Marie Zyková

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Doležalovi a  Mgr. 
J. Hlubinkové za  blahopřání 
a  milou návštěvu s  předáním 
dárku k mým narozeninám.

Alena Doubková 

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a  člence sboru pro občanské 
záležitosti za  milou návštěvu 
a předání dárku. 

František Mrzena

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k narozeninám. 

Růžena Pelikánová 

Předběžné výsledky zápisů dětí 
do ZŠ v Sezimově Ústí pro školní 
rok 2015/16.

Mateřská škola Zahrádka zve 
všechny rodiče, děti a ostatní 

zájemce na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, který se koná v  sobotu                
28. února 2015 od 10 do 16 hodin. 
Přijďte si prohlédnout školku, se-
známit se s možnostmi, které na-
bízí, a podívat se, jakými změnami 
prošla MŠ od roku 1979, kdy byla 
postavena. V uplynulých dvou le-

tech došlo k  celkové rekonstrukci 
– byla opravena střecha, vyměně-
na okna, zmodernizována sociální 
zařízení pro děti, zakoupeno nové 
vnitřní vybavení. Veselými bar-
vami byly vymalovány všechny 
vnitřní prostory i venkovní fasáda. 
„Třešničkou na dortu“ se pak stala 
namalovaná zvířátka, které zrea-
lizovala fi rma Ateliér 24. Majitelé 

fi rmy, manželé Říhovi, nám velmi 
pomohli také s  návrhem fasády, 
za  což jim patří velký dík. Dále 
bychom chtěli poděkovat za spolu-
práci při rekonstrukci Městskému 
úřadu v  Sezimově Ústí, fi rmám 
Hora a  Spilka&Říha, ZŠ Švehlova 
a také všem zaměstnancům mateř-
ské školy.

Nezměnila se jen budova, ale 
také zahrada. Staré kovové průlez-
ky byly v uplynulých letech odstra-
něny a  nahrazeny novými dřevě-
nými prvky z masivního dřeva.

Pro rodiče a  jejich děti, kte-
ré k  nám přijdou 25. a  26. břez-
na 2015 k  zápisu na  školní rok 
2015/2016, máme připravené opět 
jako loni HRAVÉ HODINKY, 
a to vždy ve středu (4., 11., 18. 3.). 
Přijďte si s dětmi pohrát a  sezná-
mit se s  prostředím naší školky. 
Těšíme se na  Vás. Více informací 
na  samostatných plakátech nebo 
na  stránkách naší mateřské školy 
(www.mszahradkasu.cz).               

ZAHRÁDKA U SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – Doma sněhu pomálu, dá se říci jen zbytky, 
a proto se děti z mateřské školy Zahrádka vydaly jako každý rok prozkoumávat 
kopce na Šumavu. Na Nových Hutích prožily týden plný sněhových her, 
plnily úkoly od Sněhové královny a hlavně řádily a bobovaly na svahu.

Den otevřených 
dveří v  Ma-

teřské škole Lipová 
Sezimovo Ústí se 
koná ve  čtvrtek 

12. 3. 2015 od 8.00–11.30 hodin 
a od 14.30–16.00 hodin.

Zápis dětí do  MŠ bude probí-
hat ve dnech 25. a 26. března 2015 
vždy od 10 do 15 hodin.                  

Den otevřených dveří v MŠ Zahrádka

Výsledky zápisů

Školské 
zařízení

Počet 
zapsaných 

žáků do 1. tříd 
na školní

rok 2015/16 
(bez odkladů)

Počet 
odkladů 

školní 
docházky

ZŠ 9. května 489 22 11

ZŠ Školní nám. 628 22 5

ZŠ Švehlova 111 27 9

Den otevřených 

dveří v MŠ Lipová

PŘIVÍTÁNÍ – Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola spolu se starostou Sezimova Ústí 
Martinem Doležalem ve čtvrtek 12. února ofi ciálně přivítali Vojtíška Holušu, prvního 
občánka kraje i našeho města v r. 2015, a poblahopřáli šťastným rodičům.  

Foto: Alena Šatrová, Táborský deník
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Poděkování

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Marie Novotná

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.          Jiřina Zemanová

Děkuji panu starostovi Mgr.
Ing. Martinu Doležalovi  
za blahopřání  a dárek k mým 
85. narozeninám. 

Božena Pechová .

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za milé blahopřání k mým na-
rozeninám.   Jiřina Křiváková

Děkuji za  milé přání k  mým 
70. narozeninám a  zároveň 
chci poděkovat, že Vaší záslu-
hou je naše město stále hezčí. 

Eva Sedláčková

Narození:
Klejnová Barbora

Šohaj Hynek
Pergerová Ema

Voborníková Viktorie
Janurová Tereza
Holuša Vojtěch

Pohlodko Kristián

Zemřelí:
Kabelová Marie

Pavliš Václav
Kuchař Vojtěch
Lipold Rudolf

Šimota František
Mašek Miroslav

Bartošek Miroslav
Bouša Jaromír
Kovařík Josef

Petra Kukačková a Milan Sedliak
tělocvikáři ZŠ školní nám. 628

Letošní turnaj v  přehazované 
5 nejlepších družstev šesťáků 

a  sedmáků v „Nové škole“ měl 
skvělou atmosféru. 

Od  začátku bylo jasné, že 
na sladkou výhru ve tvaru volejba-
lového hřiště si brousí zuby hned 
několik zájemců. K vidění tak byly 
neopakovatelné momenty, kdy se 
původní outsideři rozehráli v prů-
běhu turnaje natolik, že pořádně 
„zatopili“ druhému družstvu sed-
máků. 

Stejně hladce, jako projel nůž 
o 2 hodiny později dortem, prošlo 
turnajem vítězné družstvo kluků 

a holek ze 7. A. Ve svém vítězném 
tažení nezaznamenali ani jednu 
prohru, byli opravdu nejlepší. 

Tělocvikáři-pořadatelé měli 
v  závěru pořádnou honičku, aby 
rozhodli, koho zvolit za  „Štiku 
turnaje“. Adeptů čekalo na  ko-
nečný verdikt opravdu hodně, ale 

nejlepšími „štikami“ byli nakonec 
vyhlášeni šesťáci Jana Přílepková 
a  Marek Kováč a  sedmáci Petra 
Holejšovská a Jirka Šedá. 

Zvítězil sport, dobrá nálada, 
perfektní atmosféra a  vůle něco 
dělat. Bylo nám potěšením, milé 
hráčky a milí hráči.                          

Petra Melichová
ZŠ a MŠ 9. května

Dne 2. února jsme se s  žáky 
9. tříd vydali zjistit v rámci výu-

ky českého jazyka, jak se dělá televize. 
Naším cílem byli Kavčí hory 

– sídlo České televize. S  průvod-
ci jsme prošli bludištěm chodeb 
některých budov, v nichž vznikají 
pořady a fi lmy ČT. Na modelu ce-
lého komplexu ČT nám ukázali, 
kde skrývají tisíce kostýmů, byto-
vých doplňků, nábytku apod., kde 
se točí jednotlivé pořady, upravují 
a stříhají fi lmy, nahrává zvuk, da-
buje, kde sídlí zprávaři, kde hasiči, 
kam ukrývají natočený materiál,  
i to, kam chodí doplňovat energii. 

Následně jsme se přesunuli pří-
mo do  natáčecích studií, kterých 
je na  Kavčích horách pět. Viděli 
jsme, jak se takové studio připra-

vuje na budoucí natáčení pohádky 
Žabí svět nebo hru Míň je víc i na-
aranžované studio k  budoucímu 
sitcomu Rudyho má každý rád. 
Dokonce se nám podařilo zúčast-
nit se přímého natáčení pořadu 
pro děti Kouzelná školka s Majdou 
a Františkem. 

Také jsme doufali, že potkáme 
nějaké hvězdy šoubyznysu a  poda-

řilo se. Na  chodbách jsme potkali 
herečku Evu Holubovou a  Magdu 
Reifovou, herce Jiřího Bábka, Tomá-
še Juřičku a ještě režiséra Karla Smy-
czka (režie pohádky Lotrando a Zu-
bejda nebo seriálu Bylo nás pět). 

Na úplném konci jsme si mohli 
vyzkoušet práci se skutečnými fi l-
mařskými kamerami i čtecím zaří-
zením zprávařů.                                

Jana Mikulenková, 
třídní učitelka ZŠ Švehlova

Ve čtvrtek 29. ledna dostali páťáci nejen svoje 
poslední pololetní vysvědčení na naší ško-

le, ale měli i třídní karneval. Ve víru tance jsme 
mohli vidět kečup, motýla, kočku, lva a  jiné. 
Ty nejhezčí masky si odnesly sladkou odměnu, 
ostatní žáci si mohli vysoutěžit odměnu v taneč-
ních disciplinách. Po  skončení karnevalu byly 
děti příjemně unavené a snad i spokojené.            

Děkujeme hejtmanovi 
Jihočeského kraje Mgr. Jiřímu 
Zimolovi a starostovi města 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za předání dárků u příležitosti 

přivítání našeho syna 
Vojtíška do života.

manželé 
Alena a Petr Holušovi

Společenská kronika

Exkurze do České televize

Sedmáci se radovali z dortu

Karneval v 5. A

od 24. 12. do 30. 1. 2015
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Inzeráty

Pronajmu dlouhodobě garáž 
v  Sezimově Ústí II na  Svépo-
moci, cena 800Kč/měsíc. 

Tel.: 776 049 002

Pronajmu dlouhodobě byt 2+0 
u  zastávky MHD u  Kaufl an-
du. Byt je kompletně zařízen, 
zateplen a nová plastová okna.

Tel.: 606 336 767

Klubíčko Vás zve na
„Dětský karneval“

dne 1. 3. 2015
od 15 do 17 hodin

ve vestibulu I. ZŠ Sezimovo Ústí II.

(ulice 9. května 489, 
naproti obchodu SPAR)

Vstupné: 20 Kč

Na děti se těší pohádkové 
postavy se svými zábavnými 

úkoly. Čeká Vás spousta zábavy, 
legrace i veselé písničky 

s Pepou Lidralem.
V maskách nemusí přijít jen 

děti.

Nezapomeňte 
s sebou dobrou náladu!

V případě dotazů 
se obracejte na:

tel.: 606 88 12 12 
nebo 

e-mail: klubicko@gmail.com

www.klubickosu.cz

Petr Bartoš

V  roce 2015 oslaví hvězdárna 
v Sezimově Ústí již 50. výročí 

svého otevření. Hvězdárna byla za-
ložena Františkem Peštou, po kte-
rém byla později také pojmeno-
vána. V  současné době připravují 
členové hvězdárny oslavy, jejichž 
hlavní část proběhne v říjnu tohoto 
roku. Protože však došlo k otevření 
6. 6. 1965, i na toto datum připad-
ne jedna slavnostní oslavička. Dne 
6. 6. 2015 od  13 hodin proběhne 
v  prostorách hvězdárny setkání 
všech členů a pamětníků. Srdečně 
proto zveme všechny, kteří se po-
díleli na  činnosti hvězdárny v  Se-
zimově Ústí, aby přišli do částečně 
zrekonstruované a přistavěné hvěz-
dárny nejen zavzpomínat. Setkání 
bude také poslední příležitostí, 
jak přispět do připravované pu-
blikace o její historii a o historii 
astronomie v Sezimově Ústí. 

V  té souvislosti probíhá i  již 
zmiňovaná přístavba, rekonstruk-
ce a  drobné opravy, které prová-
zí i  nutnost důkladného úklidu. 
Nabízíme proto za  odvoz desítky 

starších astronomických publika-
cí převážně v  ruštině a  němčině, 
případně publikace, které máme 
ve více výtiscích. 

Vše o  oslavách, rekonstruk-
ci apod. můžete nalézt rovněž 
na  webu hvězdárny: www.hvez-
darna-fp.eu 

Částečné zatmění 
Slunce 20. března 2015
Částečné zatmění uvidíme 

všude na  území České republi-
ky v  celém průběhu. Slunce vy-
chází ve  střední Evropě v  pátek 
20. března v 6 hodin 12 minut. Prv-
ní kontakt temného měsíčního ko-
touče nastane až o tři a půl hodiny 
později, v 9 hodin 37 minut. Slunce 
v té době najdeme 30° vysoko nad 
jihovýchodním obzorem a  Měsíc 
v  té chvíli začne „ukrajovat“ naši 
mateřskou hvězdu z levého horní-
ho okraje. Jak čas poplyne, zatmě-
ní bude výraznější a temná silueta 
Měsíce v  novu se bude postupně 
přesouvat doleva přes horní polo-
vinu Slunce. Maximum úkazu, kdy 
Měsíc ukousne přes 73 procent 
slunečního průměru, se odehraje 
v 10 hodin 46 minut. Slunce do té 

doby vystoupá do  výšky 37° nad 
jiho-jihovýchodní obzor. Nadšenci 
mohou své dalekohledy přesunout 
asi 33° východně od  částečně za-
krytého Slunce k  planetě Venuši, 
která by za  dobrých podmínek 
mohla být viditelná i  pouhýma 
očima. Při své jasnosti -3,9 mag-
nitudy a  velké úhlové vzdálenosti 
od Slunce by to ostatně neměl být 
problém i bez ohledu na probíha-
jící úkaz. Po dosažení maximální-
ho zákrytu se Měsíc začne pomalu 
odsouvat k levému hornímu okra-
ji, kde v 11 hodin 58 minut sluneč-
ní kotouč opustí. Ke  konci úkazu 
pak Slunce vystoupá do výše téměř 
40° nad jižní obzor. 

Opravdu velké nadšence bude 
možná zajímat, že toto zatmění 
bude v Evropě pozorovatelné i jako 
úplné. Pás, z  něhož mimořádný 
úkaz lidé spatří, povede přes Sever-
ní moře. Nejdelší zatmění nastane 
na moři asi 400 km východo-jiho-
východně od pobřeží Islandu a po-
trvá 2 minuty 47 sekund. Z  pev-
niny bude možné úkaz pozorovat 
na Faerských ostrovech a Špicber-
kách. Faerské ostrovy (Dánsko) 
leží na  jižním okraji pásu totality 
a zatmění zde nastane v dopoled-
ních hodinách necelých 20° nad 
jihovýchodním obzorem s délkou 
kolem 2 minut a 15 sekund. V oko-
lí potemnělého Slunce budou té-
měř v rovině s horizontem planety 
Venuše, Mars a Merkur. 

Hvězdárna Františka Pešty bude 
mít tento den (20. 3. 2015) mimo-
řádně otevřeno od 9 do 12 hodin, 
další údaje můžete nalézt rovněž 
na  webu hvězdárny: www.hvez-
darna-fp.eu                                       

Pavla Lenzová
ZŠ a MŠ 9. května

I když prázdniny jsou ještě dale-
ko, někteří rodiče už nyní musí 

naplánovat, jak je jejich děti strá-
ví. Cílem prázdninových aktivit, 
které pořádá naše škola, je nabíd-
nout takový program, který bude 
dostatečně zajímavý a  umožní 
dětem smysluplně využít volný 
prázdninový čas. Je určen všem 
dětem 1.–5. ročníků nejen z naší 
školy, ale i dětem z blízkého okolí 

(Sezimovo Ústí I, II, Sídliště nad 
Lužnicí, Tábor, …). Na družinový 
tábor do  Kunžaku u  Jindřichova 
Hradce vyrazí děti spolu s  vy-
chovatelkami školní družiny od 
29. 6. do 3. 7. 2015. Hned násle-
dující týden od 7. 7. začne první 
týden příměstského tábora a po-
trvá do 10. 7. 2015. Je už zvykem, 
že se zde potkávají děti ze všech 
okolních škol a vyrážejí společně 
na výlety, hrají fl orbal nebo pra-
cují s keramickou hlínou. Děti se 
mohou setkat ještě jednou v  sr-
pnu od 17. do 21. 7. 2015 v budo-

vě naší školy, kde tábor probíhá. 
V  přibližně stejném srpnovém 
termínu se zájemci mohou zdo-
konalit v angličtině na jazykovém 
kurzu, který je rozdělen podle 
věku a  znalostí dětí na  skupiny: 
1.–3. třída, 4.–5. třída a žáci star-
ší, tj. 6.–9. třída.

Pokud vás některá nabídka za-
ujala, budeme rádi, když ji využi-
jete. Sledujte webové stránky školy 
(http://1zs.sezimovousti.cz), kde 
budou v  následujících týdnech 
uveřejněny přesnější informace 
a přihlášky ke stažení.                      

PRODEJ

KOUPĚ

Prodám pozemek 700 m2 

v  Sezimově Ústí u  koupaliště, 
vhodné pro rekreaci i trvalé by-
dlení, cena dohodou. 

Tel.: 602 458 668
Prodám zděnou chatu 3+1 

na Pracově. Pozemek 420 m2, 
el. 230/400 V, studna, rozvod 
vody, bojler. Po úpravách i k tr-
valému bydlení. 

Tel.: 725 255 051

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

PRONÁJEM

Dětský karneval

Prázdninové aktivity ve škole

50 let Hvězdárny Fr. Pešty se blíží
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Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Také vy se můžete podílet 
na osudu přihlášených dívek. 

Svými hlasy můžete rozhodnout 
jednak o tom, která z nich vyhra-
je Miss sympatie www.miss-se-
zimovousti.cz, zúčastnit se však 
můžete také ankety Miss Hitrá-

dia Faktor www.hitradiofaktor.cz 
a Miss čtenářů Táborského dení-
ku www. taborsky.denik.cz. A pak 
už se můžete těšit na fi nálový ve-
čer, kde se dozvíte, jak hlasování 
dopadlo. Jen si dovoluji připome-
nout, že večerem vás bude prová-
zet Vladimír Hron, zpívat bude 
Marek Ztracený a  patronkou 
soutěže je Česká vicemiss 2009 
Tereza Budková. Vstupenky lze 
zakoupit v předprodeji za 180 Kč, 
zamluvit si je můžete na telefonu 
381 276 707.                                    

Hlasujte o Miss Sympatie! 

7

A je to tady. Velké fi nále je tu! Březen bude ve Spektru ve znamení 

volby Miss Sezimovo Ústí 2015.

8 9 10

Jolana Švejdová

3 4 5 6

Barbora Vodehnalová

1

Barbora Macková

2

Sabina Čápová Eliška Maitnerová Magdalena Hašplová

Nikola Voštová Thao Nguyen Barbora Pavlíková Veronika Boháčová
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Pořadatel:

Mediální partneři:

Dopravce projektu: Partneři:

Fotograf 
projektu:
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HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

2., 9., 16., 23. března 
a 30. března   18 hod.
Malý sál Spektrum
Cvičení pod vedením Mgr. Lenky 
Čápové pro zdraví a psychickou 
pohodu, které je vhodné pro všechny 
věkové kategorie včetně seniorů. 
Zbavíte se napětí, bolesti, naučíte se 
správně využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

FINÁLE MISS 

SEZIMOVO ÚSTÍ 2015

21. března   17 hod.
Sál Spektrum
Velké fi nále klání o královnu krásy 
pod záštitou starosty města Martina 
Doležala a místostarostky města 
Ludmily Svatkové. Moderuje Vladimír 
Hron, vystoupí Marek Ztracený. 
Patronkou soutěže je Česká vicemiss 
2009 a Miss sympatie soutěže Miss 
Earth Tereza Budková. 
Vstupné: 180 Kč
..............................................................................................

TANEČNÍ VEČER

27. března   19 hod.
Vestibul Spektrum
K tanci a poslechu hraje skupina 
Klávesy Band.
Vstupné: 80 Kč

DIVADLO

ListOvání.cz: INFERNO

3. března   18 hod.
Sál Spektrum
Čtené divadlo - scénické čtení 
bestselleru Daniela Browna v podání 
herce Lukáše Hejlíka a Věry Hollé.
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

DIVADLO: Marc Camoletti: 

MILÁČEK ANNA

12. března od 19 hod.
Sál Spektrum
Divadlo Palace
Vstupné: 360 Kč

POHÁDKY

ČARODĚJ ČERNOMRAK

11. března   16.30 hod.
Sál Spektrum

Divadélko Múzika
Zkazka o čaroději Černomrakovi 
a Vládci hor, napsaná na motivy 
několika pohádek ze souboru 
Pohádky z Orlických hor Josefa 
Lukáška.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

O HEŘMÁNKOVÉ VÍLE

18. a 25. března   16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum
Divadýlko na schodech
Kam se poděl heřmánek, který 
by mohl uzdravit nemocnou 
princeznu? Nemají v tom prsty čerti? 
A podaří se princi získat léčivou 
bylinku od heřmánkové víly? 
Vstupné: 20 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

KŘESLO PRO HOSTA: 

TEREZA DVOŘÁKOVÁ

RODOKMENY

10. března   18 hod.
Malý sál Spektrum
Jak si sestavit rodokmen pomocí 
internetu? Na cestu po stopách 
našich předků se vydáme 
s Bc. Terezou Dvořákovou.
..............................................................................................

UMÍTE ZACHRÁNIT SVÉ DÍTĚ?

17. března   18 hod.
Malý sál Spektrum
Přednáška zdravotní sestry 
a záchranářky Bc. Valentýny 
Křížové. Přijďte si poslechnout 
a sami vyzkoušet, jak pomoci 
zachránit život nejenom dětem.
Vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

Přednáška: 

POZNÁVÁME KRAJ, 

VE KTERÉM ŽIJEME

19. března   18 hod.
Malý sál
Přednáška Mgr. Josefa Bílka v rámci 
pokračování nového vzdělávacího 
programu o zajímavých místech 
na jihu Čech. Tentokrát budeme 
putovat podél Vltavy z Českého 
Krumlova k Orlíku.
Vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY

HRADNÍ ZŘÍCENINY V JIŽNÍCH 

ČECHÁCH

2. února – 29. března

Galerie Spektrum
Výstava k příležitosti Dnů 
evropského dědictví 2014 
ve spolupráci s NPÚ ú.o.p. České 
Budějovice. Výstava je otevřena 
v době konání kulturních akcí 
MSKS včetně promítání fi lmů nebo 
po domluvě v kanceláři předprodeje.
..............................................................................................

MILAN CHABERA: MALÉ 

A VELKÉ SOUVISLOSTI

19. února – 22. března
Galerie Spektrum – Malý sál
Výstava je přístupná v době konání 
kulturních akcí včetně promítání 
fi lmů nebo po dohodě v kanceláři 
předprodeje.
..............................................................................................

JOSEF RYCHTECKÝ 

- AFRICKÝ SEN

5. března – 12. dubna
Galerie Spektrum
Vernisáž 5. března od 18 hodin
Výstava velkoplošných fotografi í 
WILD LIFE na plátnech fotografa 
Josefa Rychteckého. Na vernisáži 
budete mít možnost se osobně 
setkat s odvážným fotografem 
a poslechnout si jeho vyprávění 
z cest po Ugandě a Keni. Na 
vernisáži vystoupí Uma Jam.
Výstava je přístupná v době konání 
kulturních akcí včetně promítání 
fi lmů nebo po dohodě v kanceláři 
předprodeje.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

26. března–5. dubna
Galerie Spektrum – Malý sál
Vernisáž 26. března od 17 hodin
Tradiční výstava sezimoústeckých 
zahrádkářek. Výstava je přístupná do 
2. 4. denně od 9 do 17 hodin, poté 
v době konání kulturních akcí nebo 
po domluvě v kanceláři předprodeje.

KURZY, DÍLNY

PATCHWORK

7. března     13– 18 hod.
Klubovna Spektrum
Kurz se zkušenými lektorkami 

a vystavovatelkami výrobků 
patchwork Annou Vlčkovou 
a Magdou Frantovou. Naučíte se 
zpracovávat nové vzory a v praxi 
si vyzkoušíte nejnáročnější část 
– zakončování. Veškerý materiál 
v ceně. Kurz je vhodný i pro 
začátečníky. Přihlášky nejpozději 
do 4. 3. na tel. 737 254 684 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 250 Kč
..............................................................................................

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

18. a 25. března   15.30 hod.
Klubovna Spektrum

Výtvarná dílna, kde si děti vyrábějí 
loutky a postavičky z různých 
materiálů na motivy aktuálních 
pohádek Divadýlka na schodech.
Vstupné: 30 Kč

VÝLETY

TEREZÍN

29. března   8 hod.
Odjezd: 8 hod. z parkoviště 
Spektrum S. Ústí, 8.15 hod. 
z parkoviště nádraží 
ČD Tábor
Průvodkyně Tereza Krůčková nás 
zavede do Památníku Terezín, 
památného místa obětí rasové 
a politické perzekuce v letech 
nacistické okupace. Navštívíme  
Malou pevnost, Muzeum ghetta 
a Magdeburská kasárna.
Rezervace do 24. 3. na tel: 
381 276 707, 737 254 684  nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz.
Předpokládaný návrat po 18. hodině. 
Cena: 670 Kč, senioři 620 Kč 
(v ceně průvodce, doprava 
a vstupné do objektu)

KLUBOVNA III. VĚKU

Klubovna v Jiráskově ulici
POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH

2. března   15 hod.
Která kniha vás nejvíce pobavila…
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JABLKO - TRADIČNÍ 

ČESKÉ OVOCE

9. března   15 hod.
Se zajímavými odrůdami jablek nás 
seznámí Ing. Zdeněk Buzek.
..............................................................................................

POSEZENÍ 

S HARMONIKOU

16. března   15 hod.
Zase strávíme odpoledne 
s písničkami.
..............................................................................................

VÍTÁNÍ JARA – LOM SV. ANNA

21. března   13 hod. 
Sraz před hotelem MAS
Výlet s Hankou Kazatelovou.
Sraz před hotelem MAS ve 13 hodin, 
odtud pěšky na Sv. Annu. 
Nazpátek individuálně.
..............................................................................................

NAD KRONIKOU 

KLUBOVNY III. VĚKU 

23. března   15. hod.
Zavzpomínáme, co všechno jsme už 
společně prožili.
..............................................................................................

VELIKONOCE -SVÁTKY JARA

30. března   15 hod.
Připomeneme si velikonoční zvyky 
i symboliku.

PŘIPRAVUJEME 
NA DUBEN: 

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ

1. dubna   16.30 hod.
Sál Spektrum
Pamatujete si ještě na princeznu 
z fi lmu Lotrando a Zubejda? Její 
představitelka Barbora Seidlová 
a její dvě kolegyně z divadla 
Maléhry přijedou do Sezimova Ústí 
s pohádkou o tom, jak je těžké si 
vyčarovat ženicha.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

DO ŽIHLE ZA BÁBOU A DĚDKEM 

11. dubna
Odjezd v 5.45 hod. 
z parkoviště Spektrum 
a v 6.06 hod. z parkoviště 
nádraží ČD Tábor
 S naším známým průvodcem 
Ing. Josefem Jahelkou se vydáme 
do Muzea a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici, prohlédneme 
si zámek Chyše včetně zámeckého 
pivovaru s ochutnávkou a zlatým 

hřebem výletu bude  odpolední 
nenáročná vycházka (cca 4 km) 
za zvláštními geologickými útvary 
v okolí Žihle. Třešničkou na dortu 
bude programové překvapení. 
Rezervace do 7. 4. na tel.: 381 276 707, 
737 254 684 nebo mailem na mexus@
sezimovo-usti.cz.
Cena: 450 Kč (v ceně není zahrnuto 
vstupné do objektů: muzeum 40/20 Kč, 
zámek Chyše 80/60 Kč,  návštěva 
pivovaru s ochutnávkou 60 Kč)
..............................................................................................

NOVOHRADSKO

18. dubna
Odjezd: v 6.45 hod. 
z nádraží ČD Tábor, v 7 hod. 
z parkoviště Spektrum
S odborníkem na jižní Čechy 
Mgr. Josefem Bílkem vyrazíme 
do oblasti Novohradska, kde 
navštívíme např. pramen Lužnice, 
dozvíme se něco o historii 
Českých Velenic a o historii 
sklářství v této oblasti, projdeme si 
přírodní park Terčino údolí s tvrzí 
Cuknštejn a umělým vodopádem, 
prohlédneme si Humenickou 
přehradu, navštívíme údolí dolního 
toku říčky Dračice, podíváme se 
do pískoven v okolí Suchdola nad 
Lužnicí.
Rezervace do 14. 4. na tel: 
381 276 707, 737 254 684 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 380 Kč (průvodce, doprava) 

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Novinky

Camila Läckberg: Andělíčkářka

Detektivka
Anna Gavalda: Báječný únik

Román ze současnosti
Wilbur Smith: Bludný kruh

Dobrodružné čtení
Jennifer Probstová: 

Manželská zkouška

Čtení pro ženy
Jeff ery Deaver: 

Sběratel kůží

Detektivní román
Robert Merle: 

Smrt je mým řemeslem 

Tento světoznámý román je 
sugestivní zpovědí Rudolfa Langa 
(ve skutečnosti Rudolfa Hoesse)
Jiří Hájíček: 

Vzpomínky na jednu vesnickou 

tancovačku

Povídkový výbor z jihočeského 
venkova
Galina Miklínová a Pavel Šrut: 

Lichožrouti navždy

Čtení pro děti

Městská knihovna SÚ II
Novinky

K. Ablow: Psychopat

Psychiatr je povolán FBI k velkému 
případu „ Silničního vraha „.
Ch. Tvedt: 

Prach jsi a v prach se obrátíš

Na samotě u lesa je doslova popraven 
starý muž. Komisař Matre však 
nenachází po vrahovi žádné stopy.
S. Stephensová: 

Její divoká minulost

Příběh plný romantické lásky.
B. Cartland: 

Nebezpečná maškaráda

Román pro ženy.
J. Ashford: Čestný muž

Romantický příběh pro ženy.
J. Zábrana: Vražda pro štěstí

Klasická česká detektivka.
R. Parker: Neviditelné stopy

Tento příběh soukromého detektiva 
patří k nejlepším  z početné řady 
Parkerových románů.
L. Havlíková: 

Barbie a kouzelná dvířka

Příběh o princezně pro děti.
J. Nesbo: Levhart

Případy Harryho Holea.
C. Mannová: Sázka o prsten

Jayne se na cestě životem usadila 
v srdci bolest, nejvyšší čas najít si 
svou vlastní cestu životem...

Akce:

Březen – měsíc čtenářů – registrace 
nových čtenářů zdarma, amnestie 
upomínek...

Výstava „VELIKONOCE 

V KNIHOVNĚ“  tradiční výstava 
velikonočních kraslic a dekorací, vše 
doplněno knihami s velikonoční 
tématikou.

KINO SPEKTRUM

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
(Tinker Bell: Legend Of The Neverbeast)

1. března   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 76 minut
Další ze strhujících dobrodružství 
Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 
Víla Chovatelka Fauna se spřátelí se 

záhadným tvorem Netvorem a musí 
poslechnout své srdce a zariskovat, 
aby ho společně s ostatními vílami 
zachránila.
Režie: Steve Loter 
Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč
..............................................................................................

PROTI PŘÍRODĚ (Mot naturen)

1. března   20 hod.
Drama Nor., od 12 let, titulky, 
80 minut
Film je cestou do drsné norské 
krajiny a do hlavy třicátníka 
Martina. Vyráží sám na výšlap 
do hor a my slyšíme jeho upřímné 
postřehy o jeho spořádaném 
maloměstském životě, od prostých 
dětinskostí až k hlubším dilematům 
lidského života. 
Režie:  Ole Giæver
Hrají:  O. Giæver, R. Nystabakk
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

KÓD ENIGMY (The Imitation Game)

5. března   20 hod.
Životopisný VB/USA, od 12 let, 
titulky, 114 minut
Příběh matematického génia, který 
díky svému úžasnému talentu 
pomohl zkrátit 2. světovou válku 
a zachránil tak tisíce lidských životů. 
Režie: Morten Tyldum
Hrají: B. Cumberbatch, K. Knightley 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

TEORIE VŠEHO 
(The Theory of Everything)

6. března   17.30 hod.
Životop. drama VB, od 12 let, 
titulky, 123 minut
Jeho mysl změnila náš svět. Její 
láska změnila ten jeho. Výjimečný 
a neuvěřitelný životní příběh 
Stephena Hawkinga, který na svém 
velmi nemocném těle nosí jednu 
z nejchytřejších hlav, jakou kdy 
lidstvo poznalo. 
Režie: James Marsh 
Hrají: E. Redmayne, F. Jones, 
E. Watson 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

DIVOČINA (Wild)

6. března   20 hod.
Drama USA, od 15 let, titulky, 
115 minut
Po smrti matky a krachu 
manželství si myslí, že už přišla 
o všechno. S nulovou zkušeností 
s divokou přírodou a s obludně 
těžkým batohem se rozhodne 
zdolat 1770 km dlouhou, nejtěžší 

Kulturní a sportovní akce na měsíc březen
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a nejdivočejší stezku v celé Americe.
Režie: Jean-Marc Vallée 
Hrají: R. Witherspoon, L. Dern 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 

(Astérix: Le domaine des dieux)

7. března   17.30 hod.
Animovaný Fr., přístupný, 
dabing, 85 minut

Píše se rok 50 před Kristem. Celá 
Galie trpí v obležení Římanů... 
Hrstka nepoddajných Galů se ale 
nadále vysmívá přímo do zobáku 
slavného římského orla a odolává 
jeho válečným výpadům. 
Režie: Louis Clichy 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KOBRY A UŽOVKY

7. března   20 hod.
Drama ČR, od 15 let, 111 minut
Drama vypráví o lidech, kteří ze 
zoufalství své existence kupí chybu 
za chybou, přičemž podléhají 
vlastním představám o krásném 
životě.

Režie: Jan Prušinovský 
Hrají: M. Hádek, K. Hádek, J. Šulcová 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
(Tinker Bell: Legend Of The Neverbeast)

8. března   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, dabing, 
76 minut
Vstupné: 120 Kč, děti 100 Kč
..............................................................................................

VIOLETTE (Violette)

8. března   20 hod.
Biogr. drama Fr., od 15 let, titulky, 
139 minut
Violette Leducová se narodila jako 
nemanželské dítě. Celé dětství 
trpěla nízkým sebevědomím. 

Po setkání se slavnou spisovatelkou 
a feministickou ikonou se ale 
z přehlížené dívky stává uznávaná 
a obdivovaná spisovatelka, jež 
ovlivnila další generace autorů. 
Režie: Martin Provost 
Hrají: E. Devos, S. Kiberlain  
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

VETŘELEC (Alien)

13. března   17.30 hod.
Sci-fi  horor VB/USA, od 12 let, 
titulky , 117 minut (Director´s Cut)
Obnovená digitální premiéra 
kultovního sci-fi  se statečnou 
Ripleyovou, která jako jediná 
z posádky vesmírné lodi zůstává 
naživu v souboji s hrůznou bytostí, 
jejíž zárodek se dostal na palubu 
z líhně na neznámé planetě. 
Režie: Ridley Scott
Hrají: S. Weaver, T. Skerritt, J. Hurt
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

KOBRY A UŽOVKY

13. března   20 hod.
Drama ČR, od 15 let, 111 minut
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

14. března     17.30 hod.
Animovaný Fr., přístupný, dabing, 
85 minut
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

AMERICKÝ SNIPER 

(American Sniper)

14. března   20 hod.
Akční/biogr. USA, od 15 let, titulky, 
133 minut
Odstřelovač jednotek SEAL je 
vyslán do Iráku. Je neomylně 
přesný, avšak jeho pověst se donese 
až za nepřátelské linie a stává se 
hlavním terčem povstalců. Navzdory 
nebezpečí se zúčastní čtyř misí.  
Režie: Clint Eastwood
Hrají: B. Cooper, S. Miller
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

VELKÁ ŠESTKA (Big Hero Six)

15. března   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, dabing, 
108 minut
Velká šestka je emocemi nabité 
komediální dobrodružství o malém 
geniálním konstruktérovi robotů, 
který se naučí využívat svůj talent. 
Pomůže mu v tom jeho neméně 
nadaný bratr a  kamarádi. 
Režie: Don Hall, Chris Williams 
Vstupné: 80 Kč

PERNÝ DEN (A Hard Day‘s Night )

15. března     20 hod.
Hud. komedie VB, přístupný, titulky, 
87 minut
John, Paul, George a Ringo v době 
své největší slávy, v době, kdy 
„beatlemánie“ doslova hýbala 
světem a naplno zasáhla životy 
miliónů fanoušků.
Režie: Richard Lester 
Hrají: Th e Beatles, W. Brambell 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

CHAPPIE (Chappie)

26. března   17.30 hod.
Sci-fi  USA, od 12 let, titulky, 
114 minut
Každé dítě má při vstupu na tento 
svět před sebou slibnou budoucnost, 
což platí v případě Chappieho 
dvojnásob: je to génius. Stejně jako 
ostatní děti i on chce být dobrým 
člověkem. Ale v jednom to bude mít 
komplikovanější: je totiž robot. 
Režie: Neill Blomkamp 
Hrají: S. Copley, S. Weaver,
H. Jackman 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL 
(The Gunman)

26. března   20 hod.
Drama USA, od 12 let, titulky, 
105 minut
Napětí jako řemen a hlavní hrdina 
ostrý jako břitva. Vyčerpaný 
bývalý žoldák a zabiják se dostane 
do nečekané šlamastyky, musí očistit 
své jméno a postavit se organizaci, 
pro kterou původně pracoval. 
Režie: Pierre Morel 
Hrají: S. Penn, J. Bardem 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

KONEČNĚ DOMA (Home)

28. března     17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 92 minut

Planeta Země je ovládnuta 
mimozemšťany, kteří hledají nový 
domov, a všichni lidé se museli 
vystěhovat. Jen jedna vynalézavá 
dívka se dokázala zachránit 

a seznámila se s vyhoštěným 
mimozemšťanem. Dva uprchlíci 
zjišťují, že v sázce je víc než 
mezigalaktické vztahy. 
Režie: Tim Johnson 
Vstupné: 125 Kč, děti 105 Kč
..............................................................................................

VYBÍJENÁ

28. března   20 hod.
Komedie ČR, přístupný, 94 minut
Vybíjená je groteskou o přátelství, 

osudových láskách, kráse 
a ošklivosti, alkoholu a hledání 
lidského štěstí. V několika časových 
rovinách vypráví příběh spolužáků, 
kteří spolu prožívají různé životní 
etapy.
Režie: Petr Nikolaev 
Hrají: S. Krainová, M. Suchánek, 
R. Genzer, O. Sokol 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

MY JSME NEJLEPŠÍ (Vi är bäst!)

29. března   17.30 hod.
Komed. drama Švé., od 12 let, 
titulky, 102 minut
Dvě osamělé 13leté dívky založí 
punkovou kapelu, i když neumějí 
na nic hrát. Z nástrojů „vymlátí“ 
hrůznou píseň, ale stále to není ono. 
Když se k nim však přidá slušná 
a věřící Hedvig s výjimečným 
hudebním talentem, jejich hudba 
náhle dává smysl. 
Režie: Lukas Moodysson 
Hrají: M. Barkhammar, 
M. Grosin 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

LÁSKA JE DOKONALÝ ZLOČIN 

(L’amour est un crime parfait)

29. března   20 hod.
Drama Fr., od 15 let titulky, 
111 minut
Horské oblasti mezi Švýcarskem 
a Francií skýtají nejen panensky 
krásnou krajinu, ale také netušené 
možnosti ukrýt pod závějemi sněhu 
nežádoucí důkazy. Snímek přináší 
až hitchcockovské napětí brilantně 
vykreslené zápletky. 
Režie: Arnaud a Jean-Marie Larrieu
Hrají: M. Amalric, K. Viard  
Vstupné: 90 Kč
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o Trápí vás vysoké náklady za vytápění vašeho domu? 
o Když v zimě přes noc vyhasne kotel, máte doma ráno chladno?  
o Máte doma v létě horko a v zimě zimu? 
o Dělají se vám rampouchy na okapech a vzlíná voda po fasádě? 
o Máte doma plísně na stropě a v koutech nad okny? 
o Hledáte řešení jak efektivně zateplit vaší novostavbu? 

 
 Řešením je zateplení stropu foukanou minerální vatou 
    Zateplení stropu je rychlé, čisté a vysoce efektivní 
 
       Úspora za vytápění 20-40%, návratnost 3-5 let! 
 Veškeré konzultace a poradenství provádíme bezplatně 
 
 

  
MACHSTAV s r.o. 
Okružní 374/19 
Dobronín, 588 12 
 
 
Technicko obchodní 

poradce 
 

Bc. Jiří Hůzl 
 

601 568 700 
 
 

izolace@machstav.cz 
 

www.machstav.cz 
 
 

ZAMĚŘENÍ SE 
PROVÁDÍ 

ZDARMA !!! 
 
 

DOPRAVA 
ZDARMA 

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají 
Svářeče 
 s oprávněním 
 ZK 135 nebo ZK 141 

- Nástup IHNED 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

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

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

www.pacovske.cz 
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tel.: 381 201 112
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

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

REGIONTOUR 2015 – Starosta města Sezimovo Ústí Martin Doležal odprezen-
toval na festivalu cestovního ruchu v Brně mimo jiné i nový nástroj propagace města 
– virtuální prohlídku Kozího hrádku. Ta bude spuštěna 1. května 2015 na webu měs-
ta. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout také na velkém přenosném plátně, a to 
v rámci Slavnostního zahájení turistické sezony na Kozím hrádku.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Do březnového Křesla pro hosta 
usedne opět velmi zajímavý 

host. Tentokrát to bude žena, a  to 
Tereza Dvořáková, a mluvit se bude 
na  téma rodokmeny. Zajímá vás, 
kdo byli vaši předkové? Jakého jste 
vlastně původu? Nekoluje ve vašich 
žilách třeba náhodou modrá krev? 
Jak se vlastně takové výlety do vaší 
rodinné historie podnikají? Vě-
děli jste, že si můžete vytvořit svůj 
rodokmen a  přitom se nehnout 
od počítače? Velká část matričních 
knih uložených v archivech je totiž 
digitalizovaná, na internetu najdete 
také seznamy padlých ve  válkách, 
databáze svobodníků, ve stavebním 
katastru pak můžete najít, kde váš 
dům stál anebo dodnes stojí a mno-
ho dalšího. Ovšem, jak říká Tereza 
Dvořáková, postrádá to kouzlo 
oněch starých knih. Každopádně 
se na vás těšíme v úterý 10. března 
od 18 hodin.                                       

Veselá trojka je stále v  kurzu. 
Na  žebříčcích popularity 

hitparád TV Šlágr se umísťuje 
na  těch nejpřednějších příčkách. 
A  tak jsme se rozhodli, že tyhle 
tři veselé chlapíky opět pozveme 
k nám do Sezimova Ústí. Těšit se 
na  ně můžete v  neděli 23. srpna 
2015. Koncert se odehraje v letním 
kině a začne v 19 hodin. Všechno 
vám samozřejmě připomeneme 
v prázdninovém čísle našich No-
vinek.                                           (kn)  

PLES MĚSTA – Poděkování patří těmto fi rmám, které Reprezentační ples města 
Sezimovo Ústí podpořily: VSP Data a. s., Kopos technik s. r. o., Čevak a. s., C-Ener-
gy, s. r. o., ENVI – PUR s. r. o., Rumpold s. r. o., Kovosvit MAS a. s., Daich s. r. o., Spilka 
a Říha s. r. o., DBD Control Systems s. r. o., Pojišťovací makléřství Bohemia – Agentura 
Tábor, Dřevotvar – řemesla a stavby s. r. o.                 Foto: Martin Gargula

LISTOVÁNÍ.CZ – Nenechte si ujít skvělý literárně-dramatický zážitek. Herec Lukáš 
Hejlík, kterého znáte mimo jiné ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě, přijede do Se-
zimova Ústí se svojí hereckou kolegyní Věrou Hollou, aby nás na prknech, která zna-
menají svět, společně vtáhli do děje bestselleru Dana Browna Inferno. 

Pamatujete si princeznu z  fi l-
mu Lotrando a  Zubejda? Tak 

si představte, že její představitelka 
Barbora Seidlová přijede do  Se-
zimova Ústí! Se svými dvěma ko-
legyněmi z divadla Maléhry u nás 
zahrají pohádku o tom, jak je těžké 
si přičarovat ženicha. Jmenuje se 
Ježibaby a  ženichové a  uvedeme 
ji na  Apríla, tedy 1. dubna od 
16.30 hodin. Vstupné zůstává stej-
né jako u našich ostatních středeč-
ních pohádek, tedy 50 Kč.     (kn)    

S nástupem jara jsme pro vás opět 
připravili sérii výletů. Na  své si 

přijdou všichni – aktivní senioři, tu-
risté i rodiny s dětmi. V březnu vás 
vezmeme do Terezína. V dubnu se 
můžete těšit na vašeho oblíbeného 
průvodce Ing. Josefa Jahelku. S ním 
se vydáte do „Žihle za bábou a děd-
kem“. S odborníkem na jižní Čechy 
Mgr. Josefem Bílkem pak navštívíte 
Novohradsko. V  květnu vás opět 
Ing.  Jahelka zavede do  Kostelce 
nad Černými lesy a do Přerova nad 
Labem. Jistě se můžete těšit na jeho 
obvyklá programová překvapení. 
Další květnový výlet bude na  Tře-
boňsko a  to opět s  Mgr.  Josefem 
Bílkem. Bližší informace o jednotli-
vých výletech najdete v programu, 
na webu města a na samostatných 
plakátech a letácích.                (kn)  

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

To je slovo do  pranice! Kolik 
kurzů první pomoci už jsme 

všichni absolvovali! Ale ruku 
na  srdce, uměli bychom pomo-
ci nejen svým nebližším, kdyby 
se opravdu něco stalo? Dokázali 
bychom jim dát umělé dýchá-
ní? Zvládli bychom masáž srdce? 
Uměli bychom jim poskytnout 
první pomoc při popáleninách či 
po  zásahu elektrickým proudem? 
A co teprve když jde o vlastní dítě? 
Zachovali bychom klid a pomohli? 
Jistou sebedůvěru by vám mohl 
dodat náš kurz s  Bc.  Valentýnou 
Křížovou, která jako zdravotní 
sestra působila 12 let na záchran-
ce. Sama je matkou dvou dětí a ví 
moc dobře, jak je důležité být při-
pravený a  nepodcenit osvětu. Její 
přednášku s  praktickými ukázka-
mi jsme pro vás připravili na úterý 
17. března od 18 hodin.                   

Veselá trojka Umíte zachránit 
svoje dítě?

Hurá na výlet

Navštíví nás Zubejda

Rodokmeny


