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Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města

 k  projednání ZM v břez-
nu t. r. se připravuje návrh 
na uzavření smlouvy o koupi 
akcií společnosti ENERGO-
INVEST, a.s. městem, dosa-
vadní nájemní smlouva byla 
prodloužena do 31. 5. 2016; 

 připravují se žádosti o  do-
tace na  vybudování zaříze-
ní pro péči o  děti do  3 let 
věku v  prostorách MŠ Li-
pová, na  rekonstrukci vstu-
pu do  budovy pošty v  SÚ 
II a  rekonstrukci lávky přes 
E55 (Mládežnická);

 probíhá výběr dodavatele 
stavby Rekonstrukce MŠ Li-
pová;

 k  projednání ZM je připra-
ven strategický plán města 
na r. 2016-2022;

 k  projednání ZM je připra-
veno schválení refi nancová-
ní úvěru Vodárenské společ-
nosti Táborsko, s.r.o., a jeho 
nové zajištění zástavními 
právy k  obchodním podí-
lům všech tří měst aglome-
race;  

 u  soudně vymáhaných po-
hledávek peněžitého plnění 
bude město od  1. 1. 2016 
nově nárokovat i úrok z pro-
dlení.                                       

Romana Krůčková
Msks

Reprezentační ples města Se-
zimovo Ústí se nesl v  duchu 

dobré nálady, hudby, jídla a  zá-
bavy.  K  tanci a  poslechu hrála 
po celý večer hudební skupina Mé-
dium, v salonku to roztáčeli Hudci 

z Kyjova. O taneční vystoupení se 
postaraly mažoretky a  roztleská-
vačky ze Základní školy Školní 
náměstí , taneční skupina CROCK 
14 a pro všechny byla připravena 
ochutnávka vín a občerstvení.

Ples se konal v  sobotu 23. led-
na 2016 v Hotelu MAS a naše po-
děkování patří  fi rmám, které i le-
tos ples podpořily: VHS spol. s.r.o. 

ČB, Kovosvit MAS, a.s., MH odpa-
dy s.r.o., Silon s.r.o., VSP Data a.s., 
Čevak a.s. GŘ ČB, C-Energy Bo-
hemia s.r.o., Rumpold s.r.o., Kopos 
technik s.r.o., Spilka a  Říha s.r.o., 
Brisk Tábor a.s., Comett Plus s.r.o., 
Betvar, DBD Control systems s.r.o, 
T.O.D.O.K. s.r.o., GK Dvořáček  
a  Bohemia pojišťovací makléř-
ství.                                              

Reprezentační ples města

PRVNÍ OBČÁNEK SEZIMOVA ÚSTÍ V  RO-
CE 2016 – Stal se jím Martínek Klíma, 
který přišel na svět v táborské porodni-
ci v neděli 3. ledna. Na snímku je s ma-
minkou Petrou krátce poté, co je oba 
na  radnici přivítali starosta a  místosta-
rostka města, popřáli jim a předali dárky 
od města. 

na pracovní místo

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Město Sezimovo Ústí, zastou-
pené tajemnicí Městského úřadu 
Sezimovo Ústí, vyhlašuje v souladu 
s přísl. ust. zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samospráv-
ných celků a  o  změně některých 
zákonů, v platném znění,  výběrové 
řízení na pracovní místo 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Bližší info na webu města
www.sezimovo-usti.cz

http://www.sezimovo-usti.cz/
prilohapdf/socialni-pracovnice-

vyberove-rizeni.pdf

Petr Klíma
odbor stavebního úřadu  

Záměrem města Sezimovo 
Ústí je podle zpracovaného 

projektu provést rekonstrukci 
lávky pro cyklisty a  chodce přes 
silnici E 55. U  lávky je zapotřebí 
rekonstrukcí odstranit závady, 
kterými dochází k  poškozování 
jejích stavebních prvků (porušená 
hydroizolace, prosakování vody, 
koroze ocelových nosníků) a  tím 
zajistit do budoucna odpovídající 

stavebně-technický stav. Rekon-
strukce lávky bude řešit: komplet-
ní opravu hydroizolace a  novou 
vozovku, úpravu povrchu ocelo-
vých nosníků, vytvoření nového 
povrchu římsy, opravu zábradlí, 
dilatace, nové nátěry stávajících 
konstrukcí, vedení inženýrských 
sítí na lávce. 

S projektem je možné se blíže se-
známit nahlédnutím do projektové 
dokumentace na stavebním úřadě 
Městského úřadu v  Sezimově Ús-
tí, č. dveří 214 (Ing.  Prokop), do 
31. 3. 2016.                                        

Rekonstrukce lávky pro 
cyklisty a chodce přes E 55VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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Ondřej Kalivoda
správce webu 

Internetové stránky města Sezi-
movo Ústí jsou v  sekci Správa 

města Sezimovo Ústí rozšíře-
ny o  nový odkaz Hlášení závad 
online. (www.sezimovo-usti.cz/
sprava-mesta-hlaseni-zavad) Zde 
naleznete odkaz na webovou apli-
kaci pro hlášení závad ve  městě 
s jednoduchou obsluhou.

Po  otevření odkazu kliknete 
na  „Nahlásit závadu“ a  otevře se 
Vám formulář k  vyplnění. Postu-
pujete následovně:

1. Vyplníte rubriku název závady.
2. V  rubrice kategorie vyberete 

kategorii, do které závada patří.
3. V popisu problému podrobně 

popíšete zjištěnou závadu či 
problém.

4. Do přílohy můžete vložit i pří-
padné foto.

5. V  mapě vyberete přesné 
umístění (mapu lze zvětšovat, 
posouvat) a do kolonek se au-
tomaticky vypíší případné sou-
řadnice GPS.

6. Do  rubriky e-mail a  telefon 
můžete zapsat kontaktní e-mail 
či telefon, na  kterých Vás mů-
žeme případně kontaktovat 
s řešením závady.

7. Vše ukončíte stisknutím tlačít-
ka odeslat.

Po odeslání je závada nahlášena 
ŘSM a  odpovědným technikům 
naší organizace dle jednotlivých 
kategorií. Po potvrzení Vaší nahlá-
šené závady administrátorem se 
v  souhrnné tabulce hlášení objeví 
Váš požadavek a následně můžete 
sledovat stav i způsob nápravy. 

Další nový odkaz s  názvem 
Ohlášení poruch najdete v hlavní 
sekci Město. 

(www.sezimovo-usti.cz/mesto-
-ohlaseni-poruch). Ten obsahuje 
důležitá kontaktní telefonní čísla 
pro případ havárie vody, plynu, elek-
třiny a dalších energetických sítí.   

Společenská kronika

od 21. 12. 2015 do 22. 1. 2016

Poděkování

Narození:
Klíma Martin, Pěknice Jonáš

Zemřelí:
Čtvrtníková Ludmila, Klejnová 

Jana, Kohout Jaroslav, 
Krejčí Jiří, Novák Jiří, 

Novotná Ludmila, Pečenka 
Jan, Poláková Ludmila, 

Soukupová Lenka,
Stuchlík Bohumil

 Děkuji panu starostovi a Sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za  gratulaci a  dárek k  mým 
narozeninám. 

Zdeněk Vobinuška
 Děkuji panu starostovi za pí-

semné blahopřání k mým na-
rozeninám. 

Růžena Pelikánová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
                    Ladislav Štiller
 Děkuji panu starostovi a paní 

Haně Novákové za  přání 
k  mým kulatým narozeni-
nám.       Naděžda Růžičková

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým 70. narozeni-
nám.                   Josef Svačina

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  písemné blahopřání 
k mým narozeninám. 

Alena Staňková
 Děkuji panu starostovi 

za  hezké blahopřání k  mým 
narozeninám.     Jana Šťastná

 Děkuji panu starostovi a Sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za  milou návštěvu a  dárek 
k mým 85. narozeninám.

Irena Permedlová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k životnímu jubileu.
Miroslav Lapka

 Děkujeme panu starostovi 
a všem, kteří se o nás starají 
a dělají nám radost, za přání 
a dárek k narozeninám. 

manželé Klejnovi
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za milé blahopřání a paní 
Hlubinkové za  návštěvu 
a předání dárku k mým naro-
zeninám.     Jiřina Ledvinová

Nové sekce na webu města

V úterý 9. února 2016 nás 
ve věku 85 let navždy opustil 

pan Václav Kalina, 
s jehož jménem byl dlouhá 
léta neodmyslitelně spjat 

kulturní a společenský život 
v našem městě. 

Čest jeho památce.

Zápisy do  mateřských škol 
zřizovaných městem Sezimo-
vo Ústí proběhnou ve  dnech 
16. - 17. března 2016. 

Těší se na Vás:
 MŠ Zahrádka
 Mateřská škola Sezimovo Ústí,
 Kaplického 1037

 MŠ Žlutá
 Základní škola a Mateřská
 škola Sezimovo Ústí,
 9. května 600

 MŠ Sluníčko
 Mateřská škola Sezimovo Ústí,
 Lipová 649                                      

Martin Doležal
starosta města

Ve  dnech 21. a  22. 1. 2016  
proběhly zápisy do  prvních 

tříd základních škol zřizovaných 
městem Sezimovo Ústí pro školní 
rok 2016/2017. Do škol bylo zatím 
zapsáno celkem 99 dětí, rodiče dal-
ších 14 dětí požádali o odklad.

Výsledky zápisů:  
 Základní škola 
 a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 

9. května 489, okres Tábor 
 – 21 dětí
 Základní škola Sezimovo Ústí, 

Školní náměstí 628, okres Tábor
 – 43 dětí
 Základní škola Sezimovo Ústí, 

Švehlova 111, okres Tábor 
 – 35 dětí                                         

Zápisy prvňáčků

Zápisy do MŠ

Vzpomínáme
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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
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
Bc. Kristýna Mrázová
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

Martina Sedláková
ředitelka sekce

V  rámci 
zlepšo-

vání svých 
služeb Fi-

nanční správa připravila pro le-
tošní rok opět řadu opatření, která 
vycházejí vstříc poplatníkům daně 
z příjmů fyzických osob. Přiznání 
k  této dani budou vybírána nejen 
na  územních pracovištích fi nanč-
ních úřadů, ale i na obcích s pově-
řeným obecním úřadem.

Na  uvedených obcích přitom 
nepůjde o  prostý výběr přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob, ale 
budou zde poskytovány i relevant-
ní informace potřebné pro jejich 
vyplnění.

V  malé zasedací místnosti 
Městského úřadu v Sezimově Ústí 
budou pracovníci Finančního úřa-
du pro Jihočeský kraj, Územního 

pracoviště v  Táboře poskytovat 
informace k uvedené problematice 
dne 23. 3. 2016 (středa) od 14.00 
do  16.00 hodin. Připomínáme, 
že zde nebude možné daň zaplatit 
v  hotovosti, ale platbu lze provést 
poštovní poukázkou na  poboč-
kách České pošty, v  hotovosti 
na vybraných územních pracoviš-
tích nebo bezhotovostně prostřed-
nictvím bankovního příkazu, 
případně prostřednictvím interne-
tového bankovnictví, a to na ban-
kovní účet č. 721-77627231/0710, 
variabilní symbol rodné číslo po-
platníka.

Od  9. února 2016 budou 
na  Městském úřadu v  Sezimově 
Ústí k  dispozici tiskopisy přizná-
ní k daním z příjmů a informační 
letáky. 

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). 

Pokud má daňový subjekt nebo 
jeho zástupce zpřístupněnu da-
tovou schránku nebo zákonem 
uloženou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, je 
povinen podání daňového přizná-
ní učinit pouze datovou zprávou 
ve  formátu a  struktuře zveřejně-
né správcem daně, podepsanou 
uznávaným elektronickým pod-
pisem, odeslanou prostřednictvím 
datové schránky nebo s ověřenou 
identitou podatele způsobem, kte-
rým se lze přihlásit do jeho datové 
schránky.

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

Pracovníci fi nančních úřadů budou 
pomáhat daňovým poplatníkům

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v  měsíci prosinec šetřeno několik 
přestupků a trestných činů na úze-
mí Sezimova Ústí. Krátce jen něko-
lik případů:

 Od prosince 2015 do ledna 2016 
neznámý pachatel v  prostorách 
servisního střediska VSP data 
a. s. v  ulici Průmyslová dosud 
přesně nezjištěným způsobem 
odcizil různé náhradní díly 
k mobilním telefonům zn. HTC, 
které následně nabízel na  ba-
zarovém serveru bazoš, čímž 
způsobil fi rmě škodu nejméně 
40.000 Kč. 

 V době od 6. 1. do 17. 1. nezná-
mý pachatel za  použití násilí 
vypáčil celkem tři mincovní au-
tomaty u veřejného WC v ulici 
Rudé armády č. p.  683, které 
poškodil, a  ze schránek odcizil 

fi nanční hotovost cca 2.700 Kč 
v  mincích, kdy způsobil celko-
vou škodu i s poškozením auto-
matů ve výši 32.700 Kč. 

 Dne 7. 1. v  době od  05:30 
do 18:30 neznámý pachatel ne-
zjištěným způsobem překonal 
zámek vchodových dveří u bytu 
ve  2. patře domu č. p.  1112, 
do kterého následně vnikl, zpře-
házel majitelce osobní věci a byt 
opustil, aniž by cokoliv odcizil.  

 V noci z 16. 1. na 17. 1. na dis-
kotéce Apollo v  ulici Kánišova 
neznámý pachatel zatajil nález 
peněženky s  fi nanční hotovostí 
ve výši 40.000 Kč a 200 EUR.

 Dne 21. 1. v  době před ukon-
čením prodejní doby prodejny 
ASTRA na nám. T. Bati odcizil 
mladík R. M. sladkosti v hodno-
tě přes 150 Kč. Mladíka vedoucí 
prodejny s  obsluhujícím per-
sonálem ještě před odchodem 
z prodejny zadrželi. 

 Dne 25. 1. okolo jedenácté ho-
diny dopolední si pan M. J. 
odstavil své pánské jízdní kolo 
zn. Rockmachine do  kolostavu 
u střediska Zdravex v ulici Rudé 
armády, kdy kolo nijak neza-
bezpečil proti odcizení. Tohoto 
ihned pohotově využil zloděj, 
který kolo ukradl a způsobil ma-
jiteli škodu ve výši 2.000 Kč.  

 Dne 29. 1. v odpoledních hodi-
nách mladý muž D. H. odcizil 
v  prodejně ASTRA na  nám. 
T. Bati z  regálu láhev Pražské 
vodky, kterou si ukryl pod 
bundou, a následně byl vedou-
cím prodejny zadržen již za po-
kladnou. Škoda činí necelých 
200 Kč. 

 Rovněž z  měsíce ledna je v  še-
tření několik přestupků proti 
občanskému soužití a  proti ve-
řejnému pořádku, které jsou 
převážně z  restauračních zaří-
zení, a  několik přestupků proti 
majetku.                                           

Z činnosti Policie ČR
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Martina Suková
zástupkyně velitele

MINCOVNÍK
Pracovník Správy města Sezi-

movo Ústí nahlásil zjištěné poško-
zení mincovníku u vstupních dveří 
do  veřejného WC na  ulici Rudé 
armády. Věc byla pro podezření ze 
spáchání trestného činu předána 
Policii České republiky.

KRÁDEŽ
Vedoucí prodejny Astra na  ná-

městí Tomáše Bati oznámil krádež 
zboží a hlídce městské policie pře-
dal videozáznam zachycující od-
cizení produktů. Policii České re-
publiky bylo podezření z trestného 
činu předáno z důvodu kriminální 
recidivy pachatele.

ZTRÁTA ORIENTACE
Na základě telefonického ozná-

mení byla hledána dezorientovaná 
paní netrefící domů. Místním šet-
řením byla žena nalezena a předá-
na svému manželovi. 

OPILEC
Bylo přijato telefonické ozná-

mení na  žebrajícího muže před 
prodejnou Astra na  náměstí To-
máše Bati. Ten byl vyzván k opuš-
tění lokality. Na  totožnou osobu 
přijala městská policie následují-
cího dne oznámení pro její silně 
podnapilý stav. Přivolaná Rychlá 
záchranná služba vyloučila poško-
zení zdraví a opilec byl eskortován 
do protialkoholní záchytné stanice 
v  Českých Budějovicích na  dobu 
nezbytnou pro odeznění akutní in-
toxikace.                                            

Kronika představuje 

Anna Slunečková
kronikářka

Farář Michal Pulec je 44letý 
mladý muž, který se narodil 

v  Hluboké nad Vltavou, vystu-
doval Střední průmyslovou školu 
strojní v  Českých Budějovicích, 
odsloužil si vojenskou službu 
a  začal pracovat v  bankovnictví. 
Ale hledal stále něco víc a skončil 
na  Teologické fakultě v  Českých 
Budějovicích. Hluboké obrácení 
se k  Bohu zažil v  rumunských 
Karpatech, a tak následovala Teo-
logická fakulta Univerzity Karlo-
vy v Praze a seminář. Po vysvěce-
ní na jáhena nastoupil do Tábora, 
kde působil dva roky. Po  kněž-
ském vysvěcení následovalo ko-
lečko – J. Hradec, po 2 letech Su-
šice a  po  dalším roce Vimperk.  
Tam se mu zalíbilo, učarovaly mu 
lesy, hory, Šumava, ta naše i ta ty-
rolská, zajímá ho ornitologie, rád 
plave, rád čte a miluje hudbu. Svět 
bez hudby by byl svět bez ducha. 
Mahler, Mozart, Bach, Brahms, 
Dvořák, ale i  Petr Eben s  jeho 
úžasnou Truvérskou mší, to je 
hudba, která bere dech. 

Pan farář Pulec nastoupil 
z  Vimperka do  Tábora v  listo-
padu 2014, aby tak vystřídal 

předchozího faráře Petra Plášila, 
který byl „převelen“ do Bechyně. 
Do  vínku dostal povinnost pas-
toračně se starat o děkanský kos-
tel v Táboře na Žižkově náměstí, 
klášterní kostel na  náměstí Mi-
kuláše z  Husi, kostel v  Sezimově 
Ústí, kostel v  Plané nad Lužnicí 
a  kostel v  Malšicích. Bohoslužby 
slouží sám, pomáhá mu kaplan 
Dominik, který má být vysvěcen 
na  kněze v  červnu. Potom bude 
více času na farníky, aby se kon-
takt s nimi rozšířil na víc než jed-
nu hodinu týdně při nedělní mši 
svaté. Jeho přáním je uspořádat 
první táborský farní koncil, aby 

tak zjistil, co může udělat pro oži-
vení farnosti a  působení církve 
ve  městě. Má v  úmyslu v  tábor-
ském kostele vybudovat koutek 
pro děti, aby i  ony mohly přijít 
s  rodiči na  bohoslužbu a  prožít 
čas hrami, kreslením. Koutek by 
měl být příjemný a  měl by „za-
padnout“ do  interiéru chrámu. 
Protože táborská fara je stále ješ-
tě staveništěm, užívá pan farář 
pěkný malý byt v podkroví  fary 
v Sezimově Ústí. Z farnosti v Tá-
boře, ale i v okolních městech mu 
svěřených do  péče je cítit velký 
potencionál. Tábor má církev-
ní školu Orbis Pictus, chrámový 
sbor, varhanního virtuosa pana 
Ladislava Šotka, v  Plané hra-
je na  varhany učitel hudby pan 
Ladislav Dohnal. I  tam existuje 
chrámový sbor a sbor Harmonie, 
který je nakloněn jakékoliv akti-
vitě. Dobrá spolupráce je i v Mal-
šicích, a  tak jsem využila situace 
a pozvala pana faráře do sezimo-
voústeckého pěveckého sboru pro 
navázání kontaktu. Však i  No-
kturno si rádo zazpívá v  našem 
kostele Povýšení svatého Kříže 
- naposledy to bylo o  Vánocích 
nebo o Noci kostelů. 

Co popřát panu faráři závěrem? 
Aby se mu dařilo mezi farníky a aby 
se mu dařilo i v civilním životě za-
pojit se do života všech měst, které 
má ve své kompetenci, aby  prostě 
byl váženým občanem města.

A  abych nezapomněla - mám 
vyřídit pozvání pana faráře na 
28. 3. 2016 od  10.15 do  našeho 
malého kostelíka v Sezimově Ústí 
na mši na Boží hod velikonoční. 

Farář Michal PULEC

M. Klímová
R. Panská
třídní učitelky
ZŠ Školní náměstí

Jednoho krásně mrazivého led-
nového dne, přesně 22. 1. 2016, 

jsme vyrazili pěšky za panem sta-
rostou Doležalem. Za  necelou 
půlhodinu jsme byli na místě. Pan 

starosta nás přivítal a uvedl do své 
kanceláře, kde jsme se pohodlně 
usadili. Dozvěděli jsme se zajíma-
vosti z historie našeho města, zjis-
tili původ městského znaku - zla-
tomodré růže ve zlatomodrém poli 
- mluvili jsme o současnosti města, 
a dokonce jsme nahlédli i do méně 
či více vzdálené budoucnosti. Pan 
starosta dětem zodpověděl i mno-
ho zvídavých otázek a dal každému 

refl exní pásek se znakem Sezimova 
Ústí.

To ale nebylo vše. Ještě nás če-
kala zajímavá návštěva Městské 
policie Sezimovo Ústí. Zde jsme 
se dozvěděli něco o  obecně zá-
vazných vyhláškách města a jejich 
dodržování, ale především jsme si 
mohli prohlédnout místo, odkud 
se obsluhuje městský kamerový 
systém. 

Tady bychom se spoustou otá-
zek vydrželi opravdu dlouho, ale 
čas nás tlačil, a tak jsme se rozlou-
čili a  vyrazili opět do  mrazivého 
slunečného dne na  zpáteční cestu 
do školy.

Návštěva městského úřadu byla 
velmi zajímavá a  poučná a  děku-
jeme tímto ještě jednou panu sta-
rostovi za jeho pozvání.



4. A a 4. B na návštěvě na Městském úřadě

Mám dojem, že dříve platilo, že mezi vážené občany obce patřil 

starosta, učitel, farář, a pokud tam byl, tak i doktor. Doba se 

změnila, ale myslím, že by to mohlo platit i dnes. Já bych vám 

ráda nyní představila jednoho z těchto vážených občanů, 

a to našeho nového katolického faráře pana Michala Pulce. 

Krátce z událostí 

městské policie
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PRODEJ

Inzerce

 Prodám byt 3+1 v  Sezimo-
vě Ústí, OV, panelový dům 
po rekonstrukci. 

Tel.: 602 327 060

 Prodám starší funkční se-
kačku na trávu - Mountfi eld, 
cena 500 Kč. 

Tel.: 723 894 200

 Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v  Sezimově Ústí 2, 
s výtahem nebo zvýšené pří-
zemí (jedny schody), OV.

Tel.: 773 626 167

 Koupím garáž u  Hiltonu 
v Sezimově Ústí. 

Tel.: 724 846 557

 Pronajmu dlouhodobě ro-
dinný dům v Sezimově Ústí 
2, Budějovická ul., pro byd-
lení nebo kancelář.  Nevolat 
RK.               Tel.: 605 260 365

PRONÁJEM

Petra Melichová
ZŠ a MŠ 9. května
 

Naše základní škola se v  letoš-
ním školním roce zapojila 

do  projektu MŠMT s  podporou 
EU s  názvem „Čtenářské dílny 
a  zahraniční stáže učitelů“, kte-
rý má zvýšit zájem dětí o  četbu. 
Využili jsme fi nance a  zakoupili 
do  tříd knihovničky, které jsme 
zaplnili množstvím zajímavých 
knih vhodných pro různé ročníky. 
Kromě klasické literatury najdou 
žáci v knihovničkách hlavně novo-
dobou populární beletrii. Celkem 
jsme pořídili více než 650 knih. 
S knihami žáci pracují o hodinách 
literatury a  zároveň si je mohou 
půjčovat i domů.  

Počet přečtených knih u  mno-
hých narostl o  sto i  více procent, 

jiní vůbec poprvé sáhli po  kníž-
ce.  Jejich zájem o  četbu jsme se 
rozhodli podpořit i malou odmě-
nou a nejaktivnější čtenáři od nás 
v  pololetí získali dárkový poukaz 
v hodnotě 200 Kč na nákup knihy. 

Zkusme tedy děti dál podporo-
vat v  četbě a  vzít si k  srdci slova 
Jana Ámose Komenského: „Ten, 
kdo nemiluje knihu, nemilu-
je moudrost. Ten, kdo nemiluje 
moudrost, stává se hlupákem.“      

Čtení nás baví! 

Jana Mikulenková
učitelka ZŠ Švehlova

Školní rok se přehoupl do druhé 
poloviny a na naší škole oprav-

du krokem tanečním.
Zástupci Taneční školy Atak Tá-

bor předvedli žákům v tělocvičně 
školy ukázky street dance. Děti 
odpovídaly na  otázky z  oblasti 
hudby a  některé soutěžily i  v  ta-
nečních dovednostech. V  období 
karnevalů se i ve škole děti před-

vedly v  úžasných maskách. Letos 
kralovaly princezny z  Ledového 
království a  modely z  říše zvířat. 
Tanec byl opět hlavní soutěžní dis-
ciplínou. 

Prvňáci pololetí zakončili 
svým prvním vysvědčením. Cesta 
k němu byla náročná, ale i dobro-
družná. Nejdříve luštili křížovku, 
vypočítali zašifrované příklady 
a  chodbou školy došli ke  kouzel-
níkovi Didaktisovi, u  kterého po-
depisovali listinu. Všichni si samé 
jedničky opravdu zasloužili.           

Kamila Gatialová
MŠ Zahrádka

Na  konci ledna se děti ze Za-
hrádky již tradičně vydaly 

na Nové Hutě na Šumavu. Počasí 
jim přálo, takže si dosyta užily bo-
bování a hry na sněhu, dokonce se 
jim podařilo vystopovat a uzdravit 
Sněžného muže! Ani když začalo 
sněhu ubývat, neztrácely dobrou 
náladu. Překonávaly strach při pl-
nění bobříka odvahy, vydováděly 
se na karnevalu. Odměnou za spl-
nění všech úkolů, které jim uložil 
Yetti, byl poklad ukrytý hluboko 
pod sněhem. A  co v  něm bylo? 
No přece vše, co mají děti rády. 
Ledové bonbóny, sladkosti a dary 
od  Yettiho. Poslední den zbývalo 
jen zabalit kufry, rozloučit se se Šu-
mavou, zamávat penzionu U Zpě-
váků a hurá domů!                             

Kamila Gatialová
MŠ Zahrádka

Děti z MŠ Zahrádka absolvova-
ly od 11. do 15. ledna týdenní 

školičku lyžování. Každý den pil-
ně trénovaly se svými instruktory 
na Monínci. Zpočátku sice musely 
bojovat s deštivým počasím, přesto 
prožily výjimečný týden plný zá-
bavy, nových zkušeností a  dobré 
nálady. V pátek pak mohly ukázat 
svým rodičům, jak bravurně do-
kážou sjet na lyžích kopec, někteří 
šikulové zvládli dokonce i  velkou 
sjezdovku.                                          

Vesele pro 1. vysvědčení

NEJAKTIVNĚJŠÍ ČTENÁŘI

Výprava za Yettim

A pak že není zima

KOUPĚ
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Kolektiv MŠ Lipová

V  naší školce se snažíme pře-
devším prohlubovat lásku 

k přírodě a všemu živému. Učíme 
se zodpovědnému chování k  ní. 
Osvojujeme si základní ekologická 
pravidla. Ve  třídách třídíme pa-
pír. Zúčastňujeme se sběru papíru 

a  plastových víček. Upřednostňu-
jeme zdravý životní styl. V  tom 
nám pomáhají i  různé akce, které 
pořádáme.

Díky příznivé poloze naší škol-
ky, kdy máme na dosah les, houby, 
rybníky i oboru s daňky, vyrážíme 
často na  výlety do  přírody. Na-
posledy jsme si vyšli krmit právě 
daňky a naše svačinka jim opravdu 

moc chutnala. Také nás navštívil 
pan hajný, který nám o lese a zví-
řátkách v  něm poutavě vyprávěl. 
Na  návštěvu také již dříve zavítal 
pán s dravými ptáky.

Našimi kamarády jsou i domá-
cí zvířátka. Tento školní rok nás 
byl navštívit pejsek canisterapeut 
a na jaře se můžeme těšit na ukáz-
ku agility a dogfrisbee.

Zkrátka v naší školce „ to žije“. 
Tímto bychom všechny rádi po-
zvali na  DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, který se koná 1. 3. 2016 
od 8.00 do 9.30 hod. a dále od 14.30 
do 16.00 hod., a následně na zápis 
do MŠ, a to 16. a 17. 3. 2016, vždy 
od 13.00 do 16.00 hod. Těšíme se 
na Vás. Naší prioritou je probudit 
a posilovat u dětí lásku k přírodě. 

Pavel Hrdina, PR manažer ČSA

Máš za sebou úspěšnou extra-
ligovou sezonu s Eagles, letos ale 
budeš hrát ve 2. lize. Co tě k tomu 
vede?

Vždycky jsem chtěl hrát doma 
a  postupně jsme vychovali po-
měrně slušnou základnu mladých 
hráčů. Jsou to lidi, se kterými tré-
nuju, znám je od dětství, jsou to mí 
přátelé a chci klukům pomoct hrát 
soft ball na slušné úrovni.

Ty ale osobně půjdeš hrát 
o úroveň níž. To ti nevadí?

Vadí, nevadí. Většina rozhod-
nutí má svoji světlou i  tmavou 

stránku. Asi nejhorší na tom je, že 
opouštím po sedmi letech skvělou 
partu, se kterou jsem zažil spoustu 
skvělých sezon včetně titulu v roce 
2009. Pomohli mi na vrchol a teď 
si vyber (smích). Druhá strana věci 
je, že se soft ballem jsem začínal 
na  Sezimáku, a  nebýt toho, třeba 
bych ho nikdy nehrál. Mám ten 
tým rád, postavili nám skvělé hři-
ště. Teď se u nás bude hrát druhá 
liga, takže kdy jindy. 

Jak reagovalo na tvoje rozhod-
nutí okolí? Věděli tví spoluhráči 
z Eagles, že jakmile Hladoví Hro-
ši vybojují dvojku, vrátíš se tam?

Nikdy jsem nepřestoupil, vždyc-
ky jsem měl jen hostování. Už jen 

tohle jim mohlo naznačit, že to 
tak jednou dopadne. Po  sezoně 
2014, kdy to konečně vypadalo, 
že na Sezimáku složíme tým, kte-
rý bude moct hrát ofi ciální soutěž 
(3. ligu), jsem jim natvrdo řekl, že 
pokud postoupí, jdu hrát dvojku. 
Samozřejmě nemůžu říct, že se 
jim to líbilo. Je to ale moje rozhod-

nutí, a tím pádem s tím nemůžou 
nic dělat. Taky existuje možnost, 
že se v  sezóně 2017 zase vrátím, 
respektive k  tomu všechno smě-
řuju. Letos chci, aby na Sezimáku 
byl kvalitní tým, který by za  rok 
hrál v pohodě druhou ligu i beze 
mě. Je tam spousta mladých klu-
ků a jim chci pomoct zvyknout si 
na mužský soft ball. Od délky zápa-
su, k systému soutěže až po kvalitu 
hry.

Figuruješ v  širší nominaci 
na ME jako jeden ze tří catcherů. 
To se asi s 2. ligou moc neslučuje.

Byl jsem stejného názoru. Když 
byl první posezónní sraz repre-
zentace, mluvili jsme o  tom s To-
mášem a  ten mi moji domněnku 
potvrdil. Takže vlastně už v nomi-
naci na  ME nefi guruji. Zároveň 
ale věřím, že pokud půjdu zpátky 
do Extraligy a budu podávat kva-
litní výkony, můžu v  reprezentaci 
dostat šanci zase za  rok. Furt jdu 
do  soft u naplno, mám tu hru rád

Řízek se vrací domů, bude hrát za Hladové Hrochy 

Foto: Jan Beneš

Bartoloměj Řízek patřil v posledních letech k základním stavebním 

kamenům pražských Eagles. Vyhrál s nimi titul v roce 2009 a loni týmu 

pomohl k bronzovým medailím. Svými výkony v Extralize si vysloužil 

nominaci na zlaté mistrovství Evropy 2014. Pro letošní sezonu pro 

něj ale nejvyšší soutěž ani národní dres nejsou prioritou. Nejslavnější 

odchovanec Hladových Hrochů Sezimovo Ústí se vrací domů pomoci 

svému klubu uchytit se v druhé lize.

Jaká je naše školka Lipová
MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

pokračování na str.: 7 
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Nabízíme: 
 odpovídající mzdové ohodnocení    
 příspěvek na závodní stravování  
 příplatky nad rámec ZP    
 příspěvek 500 Kč na životní pojištění 
 jubilejní odměny až 10 000 Kč 
 příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

personalni@pacovske.cz 
Tel: +420 724 589 699 
      +420 565 410 213 

 

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

www.pacovske.cz 
 

 

 

     Hledáme: 

 

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

samostatnost   

    PACOVSKÉ STROJÍRNY 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

Centrum pro děti a rodiče 
KLUBÍČKO SEZIMOVO  ÚSTÍ

pořádá

D Ě T S K Ý  B A Z Á R E K
v pátek dne 18. 3. 2016 od 17 do 19 hodin.

V prostorách jídelny I. ZŠ SÚ II. (ulice 9. května 489, naproti obchodu SPAR)

Koupit nebo prodat můžete dětské oblečení, boty, autosedačky, kočárky a potřeby pro děti. 
Věci si prodává každý sám. Nezapomeňte si vzít drobné na vracení peněz a viditelně ocenit věci.

a dělám ji pro radost. Nezáleží mi 
na tom, jestli hraju Extraligu, nebo 
2. ligu.

Plánuješ, že se objevíš letos 
na  Poháru ČSA nebo na  Super 
Cupu jako pick-up?

Zatím mě nikdo neoslovil, takže 
nevím. Ale ta možnost tu určitě je. 
Hodně taky záleží, jak vyplýtvají 
pick-upy kluci v Krči, protože jsme 
loni vybojovali místo na  Super 
Cupu.

Myslíš, že si Eagles poradí i bez 
tebe a  seženou adekvátní náhra-
du? Budeš jim v  sezoně držet 
palce?

Palce jim rozhodně držet budu. 
Mají Honzu Svatoně, což je hodně 
kvalitní hráč. Ten si s  tím poradí 
a  navíc je v  jednání, že bychom 
jim jako druhého catchera půjčo-
vali Ondru Koubu od nás. Taky je 
možnost, že už někoho sehnali, ale 
to si nemyslím.

Hladoví Hroši byli před pár 
lety tým, který jezdil jen na Inter-
poháry a často třeba jen v sedmi 
hráčích. Teď to ale vypadá, že vám 
tam vyrostl docela solidní kádr.

No jo. Dorostli nám někteří ka-
deti a ještě jsme nahostovali kluky 
z Brna a Lednice, kteří nemají co 
hrát. Víceméně jsme s  bratry Ka-
linovými věděli, že jestli jednou 
chceme hrát doma kvalitní soft , 
musíme si hráče vychovat sami. 
A to se nám zatím docela daří.

Bude to velká sláva, až se popr-
vé představíte v druhé lize doma?

Jasně!!! Já osobně se na to hroz-
ně těším. Jsem hrozně zvědavý, jak 
se všem u nás na hřišti bude líbit 
vzhledem k tomu, že spoustu věcí 
jsme tam postavili sami. Další věci 
je, že klub Hladoví Hroši byl zalo-
žen Alenou Kalinovou v roce 1986, 
takže určitě víš, co to znamená pro 
historii klubu. Nevím, jestli můžu 
mluvit za všechny, ale myslím si, že 
všichni jsme jak na trní.                  

Řízek se vrací domů, bude hrát 

za Hladové Hrochy 
 pokračování ze str.: 6

INZERCE

INZERCE

18. 3. 2016 16:30 PŘÍJEM VĚCÍ DO PRODEJE
INFO – rezervace STOLŮ POUZE: e-mail: klubicko@gmail.com
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TANEČNÍ VEČER

11. března 20.00-23.00 hod.
Spektrum

Kapela Bedaband hraje k tanci 
a poslechu písně z 60. až 90. let 
ve stylu rock, pop, country, latina 
i lidové písně. Zpěv, kytara –  
Ladislav Rauch, klávesy 
a zpěv – Jiří Kolář, oba bývalí 
členové kapely TOKS.
Vstupné: 70 Kč

KARNEVAL PRO DĚTI

13. března 14.00 hod.
Hotel MAS

Karnevalové odpoledne plné 
naživo hraných písniček, vtipných 
básniček a skečů, zábavy, her 
a soutěží s divadlem Hnedle vedle.
Vstupné: 50 Kč

VERNISÁŽ

VÝSTAVA ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ

14. března 17.00 hodin
Galerie Spektrum – malý sál
Zahájení výstavy dětí 
školního i předškoního věku 
z VO ZUŠ Sezimovo Ústí 
pod vedením  Mgr. Hany 
Masopustové a Mgr. Alžběty 
Horynové. 

MICHAL JE KVÍTKO

19. března 16.30 hod.
Sál Spektrum

Zábavné představení pro 
děti s populárním Michalem 
Nesvadbou. Během představení 
rozkvete celé jeviště, tančit budou 
nejen děti, ale i květiny!
Vyprodáno

VERNISÁŽ

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

21. března 18.00 hod.
Galerie Spektrum – malý sál
Tradiční výstava sezimoústeckých 
zahrádkářek, kterou zahájí dětský 
folklórní soubor Dubínek ze 

Základní školy Školní náměstí 
Sezimovo Ústí pod vedením 
p. Lacinové.

VERNISÁŽ PATCHWORK

30. března 18.00 hod.
Galerie Spektrum – malý sál
Zahájení výstavy prací 
sezimoústeckých žen, které se 
zabývají specifi ckou textilní 
technikou spočívající v sešívání 

malých barevných kousků látek, 
což vytváří neobvykle krásné 
geometrické vzory.

DIVADLO

ORDINACE V RAJSKÉ ZAHRADĚ

Divadélko Múzika 
1. března 19.00 hod.
Sál Spektrum
Pohádková férie na motivy 
úspěšného televizního seriálu 
v podání Divadélka Múzika, 
které se kromě pohádek nově 
pustilo i do večerních představení. 
V inscenaci vystupují sice 
pohádkové postavy, které se však 
chovají nepohádkově, avšak 
komicky – ostatně tak, jak to 

v životě chodí.
Vstupné: 50 Kč

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 

„JEDNOTLIVĚ“

Divadelní společnost Háta
14. března 19.00 hod.
Sál Spektrum
I prostorná exkluzivní ložnice 
s velikou kruhovou postelí 
může být náhle těsná. Přesně 
takové „převýšení poptávky nad 
kapacitou“ nastane v bláznivé 
komedii známých anglických 
dramatiků.
Hrají: L. Vaculík, dále v alternacích 
M. Zounar, P. Nečas, F. Tomsa, 
M. Bočanová, K. Špráchalová, 
A. Gondíková, I. Andrlová, 
Z.  Pantůček...
Vyprodáno

POHÁDKY

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

O SMUTNÉM KLAUNOVI

Divadýlko na schodech
23. března 16.30 hod.
30. března 16.30 hod.
Loutkový sál
Co se stane, když klaun zaspí 
odjezd svého cirkusu a zůstane 
sám? Pomůže mu kašpárek! Spolu 
se zvířátky založí nový cirkus 
v lese a všichni společně zahrají 
pro děti veselé představení!
Divadýlko na schodech
Vstupné: 20 Kč

VÝSTAVY

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Galerie Spektrum – malý sál
Tradiční výstava sezimoústeckých 
zahrádkářek. Můžete si 
prohlédnout klasickou 
velikonoční výzdobu, ruční 
práce, suchou vazbu, háčkované 
výrobky....to vše s velikonoční 
tématikou.
Výstava je přístupná od 22. 3. 
do 28. 3. 2016 denně od 9.00 
hod. do 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné

PATCHWORK

Galerie Spektrum – malý sál
Výstava prací sezimoústeckých 
žen, které se zabývají specifi ckou 
textilní technikou spočívající 

v sešívání malých barevných 
kousků látek, což vytváří 
neobvykle krásné geometrické 
vzory.
Výstava je přístupná od 31. 3. 
do 30.4. 2016.
Vstupné dobrovolné

NEZNÁMÉ HODNOTY: 

JIHOČESKÁ ARCHITEKTURA 

20. STOLETÍ

Galerie Spektrum
Cílem výstavy je upozornit 
veřejnost na významné stavby 
postavené na území jižních 
Čech během 20. století. Pomocí 
bohatého obrazového materiálu 
(současných a historických 
fotografi í, archivních plánů 
a skic) a doprovodných textů 
budou představeny více než dvě 
desítky známých i méně známých 
moderních staveb.
Výstava trvá do 31. března.

VÝSTAVA ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ

Galerie Spektrum
Výstava představí výběr 
z plošných prací  (kresba, grafi ka, 
malba) žáků VO ZUŠ Sezimovo 
Ústí školního i předškolního 
věku. Návštěvníci uvidí pestrou 
paletu děl, ve kterých je zobrazen 
svět tak, jak ho děti vnímají 
a poté kreativně vyjádří pomocí 
výtvarných technik.
Výstava potrvá od 14. 3. 2016 
do 22. 4. 2016.

VÝLETY

PRAŽSKÁ DIVADLA

5. března
Odjezd 7.30 hod. 
Spektrum, 7.45 Tábor ČD
Návštěva Stavovského divadla, 
Národního divadla a Státní opery 
s komentovanou prohlídkou. 
Cestou do Státní opery se dozvíte 
zajímavosti o dalších významných 
památkách, které budete míjet 
(Akademie věd, nakladatelství 
Albatros, Jungmannovo 
nám., kostel P. Marie Sněžné,  
Františkánská zahrada …).
Cena: 870 Kč, 670 Kč děti, 
senior (cena zahrnuje: dopravu, 
průvodce, vstupy),
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359/0800,
variabilní symbol: 503
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VYSOČINA

9. dubna
Odjezd 7.00 hod. Spektrum, 
7.15 hod. Tábor ČD
V kraji Vysočina navštívíme 
klášter Nová Říše, rozhlednu 
Babylon u Kramolína, elektrárnu
Dalešice a památník Bible 
kralické. 
Cena: 400 Kč děti, senioři, 
420 Kč ostatní 

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

7. března 18.00 hod.
21. března 18.00 hod.
28. března 18.00 hod.
Spektrum
Cvič ení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
Vstupné: 60 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

POSEZENÍ S HARMONIKOU

7. března 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Hudební dárek nejen k MDŽ 
a nejen pro ženy.

BŘEZEN JE MĚSÍC KNIHY

14. března 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Naším hostem bude knihovnice 
Městské knihovny v Sezimově Ústí 
Bc. Kristýna Mrázová.

VÍTÁNÍ JARA V LOMU 

NA SV. ANNĚ

19. března 15.00 hod.
Sraz před hotelem MAS
Přes Kozský potok k Čápovu 
dvoru a na Sv. Annu. V Lomu nás 
bude čekat program, začátek 
v 15 hodin.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

21. března 15.00 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Seznámíme se s další uměleckou 
technikou.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí I.
Dospělí:
M.J. Arlidge: Ententýky

Th riller
Natalia S. Fonollera: 

Procitnutí slečny Primové

Příběh o lásce a přátelství
Leo Kessler: Kladivo bohů

Válečný román
Katherine O´Neal: 

On, a žádný jiný

Romantické čtení

Děti:
Rachel R. Russell: 

Deník mimoňky

Čtení pro děti

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí II.
Dospělí:
Michal Viewegh

Biomanžel

Pokračování úspěšné knihy 
Biomanželka.
E.L. James – Grey

Padesát odstínů šedi z pohledu 
hlavního hrdiny.
Henning Mankell – Firewall

Další případ komisaře Wallandera.
Jan Cimický – Ve stínu draka

Nový detektivní případ 
oblíbeného českého autora.

Děti a mládež:
Jim Smith – Já nejsem trapnej

Deníček Barryho Trappneyho 
pro všechny čtenáře Malého 
poseroutky.
Kerstin Gier – Rudá jako rubín

První díl romantické trilogie 
o cestování časem.

KINO SPEKTRUM

středa 2. března 16.00 hod.
Pohádková škola

Animovaný
Česko, 77 min., přístupný, 
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší
Krakonoš a škola, O chlapečkovi, 
který se stal kredencí, Pan Tau jde 
do školy, O Matyldě s náhradní 
hlavou, O parádivé Sally
Projekce za částečného osvětlení. 
Vstupné: 30 Kč

Koncert v kině
středa 2. března 17:30 hod.
Imagine Dragons: 

Smoke + Mirrors Live

Hudební
Kanada, 2015, 94 min., přístupný, 
originální znění
Režie: Dick Carruthers
Celosvětově, poprvé v historii, 
uvidíte a v perfektní zvukové 
kvalitě uslyšíte záznam koncertu 
Smoke + Mirrors Live.
Vstupné: 190 Kč

Dokument
středa 2.března 20.00 hod. 
pátek 4. března 17.30 hod.
čtvrtek 10. března 10.00 hod.

Zkáza krásou

Dokumentární
Česko, 2015, 90 min., 
přístupný, česká verze
Režie: Helena Třeštíková, 
Jakub Hejna
Hrají: Lída Baarová (a.z.), Zorka 
Janů (a.z.), Vladimír Borský (a.z.), 
Václav Krška (a.z.)
Dokument o Lídě Baarové je 
ideálním materiálem pro ty 
diváky, kteří se o osudech lidí 
dozvídají nejraději přímo od nich 
a jejichž životní příběhy si rádi 
nechají vyprávět jejich vlastními 
slovy. Vzrušující zážitek.
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč

čtvrtek 3. března 17.30 hod.
sobota 5. března 17.30 hod.
neděle 6. března 20.00 hod. 
Ave, Caesar!

Komedie / Drama / Muzikál
USA, 2016, 106 min., od 12 let, titulky
Režie, Scénář: Ethan Coen, Joel Coen
Hrají: Josh Brolin, George Clooney, 
Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, 
Christopher Lambert, Dolph Lundgren
Geniální sourozenci Joel a Ethan 
Coenové natočili svěží retro 

komedii, v níž si dělají srandu 
ze světa, v němž se léta úspěšně 
pohybují. Zavtipkovat na vlastní 
účet se s nimi rozhodla asi 
nejsilnější herecká sestava, jakou 
se podařilo v posledních pár 
letech do jednoho fi lmu dostat. 
Vstupné: 110 Kč 

čtvrtek 3. března 20.00 hod.
neděle 6. března 17.30 hod.
úterý 8. března 20.00 hod.
Polednice

Horor
Česko, 2016, 90 min., od 12 let, 
česká verze
Režie: Jiří Sádek
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína 
Lipowská, Daniela Kolářová, 
Jiří Štrébl, Tomáš Bambušek 
Eliška s malou dcerkou se 
po mnoha letech vrací do rodné 
vesnice svého muže, aby se zde 
pokusila o nový začátek. Kromě 
vlídného přijetí sousedů ji tu však 
čeká i setkání s místní podivínkou, 
ženou, která ve své pomatené 
mysli vleče tíhu vlastního dávného 
neštěstí. Podaří se Elišce zachránit 
sebe i dceru před mysteriózním 
zlem dřív, než ji zcela ovládne stín 
Polednice a nebo vlastní šílenství?
Vstupné: 140 Kč

pátek 4. března 20.00 hod.
sobota 5. března 20.00 hod.
Revenant Zmrtvýchvstání

Dobrodružný / Drama / Western
USA, 2015, 156 min., od 15 let, 
titulky
Režie: Alejandro González Iñárritu
Předloha: Michael Punke (kniha)
Hrají: Leonardo DiCaprio, 
Tom Hardy, Domhnall Gleeson, 
Will Poulter
Hluboko v americké divočině 
zůstává lovec Hugh Glass 
(Leonardo DiCaprio) sám, těžce 
zraněn a opuštěn mužem z jeho 
vlastní skupiny, proradným 
Johnem Fitzgeraldem (Tom 
Hardy). Jedinou zbraní mu je 
vlastní vůle. Díky ní Glass překoná 
nepřátelskou krajinu, brutální 
zimu a bojovné kmeny, to vše 
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v neúnavné snaze přežít a pomstít 
se Fitzgeraldovi.
Vstupné: 100 Kč

sobota 5. března 15.00 hod
neděle 6. března 15.00 hod.
středa 9. března 17.30 hod. 
Zootropolis: Město zvířat

Animovaný / Akční / 
Dobrodružný
USA, 2016, min., přístupný, dabing
Režie: Byron Howard, Rich Moore

Moderní metropole zvířat 
Zootropolis je město jako žádné 
jiné. Je to velkolepé velkoměsto, 
ve kterém žijí pospolu zvířata ze 
všech koutů světa. Ne vše je ale 
takové jak vypadá…
Vstupné: 130 Kč

Dokument
úterý 8. března 17.30 hod.
Girl Power

Dokumentární
Česko, 2015, 92 mi, přístupný, 
česká verze
Režie: Jan Zajíček, Sany
Hrají: Sany
Tento dokumentární fi lm 
představí graffi  ti writerky 
z patnácti měst světa. Zachycuje 
příběhy žen, které v převážně 
mužském graffi  ti světě obstály.  
Vstupné: 90 Kč

středa  9. března 16.00 hod.
Rosa & Dara a jejich velká 

dobrodružství

Animovaný
Česko, 62 min., přístupný, 
česká verze
Pásmo animovaných fi lmů pro děti.
Projekce za částečného osvětlení.
Vstupné: 40 Kč

středa 9. března 20.00 hod.
sobota 12. března 17.30 hod.
Dánská dívka

Drama / Životopisný
Velká Británie / Německo / USA, 
2015, 120 min., od 15 let, titulky

Režie: Tom Hooper
Předloha: David Ebershoff  (kniha)
Hrají: Eddie Redmayne, Alicia 
Vikander
Oscarový režisér Tom Hooper 
natočil podle stejnojmenné knihy 
křehký a přitom neobyčejně silný 
příběh inspirovaný skutečným 
životním osudem dánské malířky 
Gerdy Wegener a jejího partnera 
Einara. Ten zjistí, že je ženou 
v mužském těle a jako první 
na světě podstoupí operaci 
vedoucí ke změně pohlaví.
Vstupné: 100 Kč

čtvrtek 10. března 17.30 hod.
neděle 13. března 20.00 hod. 
úterý 15. března 20.00 hod.
Grimsby

Komedie
Velká Británie, 2016, 82 min., 
od 15 let, titulky
Režie: Louis Leterrier
Hrají: Sacha Baron Cohen, Mark 
Strong, Rebel Wilson, Isla Fisher, 
Penélope Cruz
Za každým velkým špiónem se 
skrývá nevydařený sourozenec.
Sacha Baron Cohen, tvůrce 
Borata, Bruna, Diktátora a Aliho 
G je zpátky v nejbláznivější 
komedii roku! Tentokrát jako 
nepříliš povedený bratr jednoho 
z nejlepších špiónů světa. 
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 10. března 20.00 hod.
sobota 12. března 20.00 hod.
úterý 15. března 17.30 hod.
Rudý kapitán

Krimi / Th riller
Česko / Slovensko / Polsko, 2016, 
od 15 let, česká verze

Režie: Michal Kollár
Předloha: Dominik Dán (kniha)
Hrají: Maciej Stuhr, Oldřich 
Kaiser, Michal Suchánek, Marián 
Geišberg, Zuzana Kronerová, 
Ladislav Chudík, Martin Pechlát 
Drsná detektivka jako ze 
Skandinávie se může odehrávat 
i u nás. Příběh na motivy 
skutečných událostí podle 
bestselleru Dominika Dána, 
reálného policisty a knižního 
fenoménu s utajenou identitou, 
který prodal už 700 000 knih. 
Mnohé z toho, o čem píše, zažil. 
Mnohé vyšetřoval...
Vstupné: 120 Kč

pátek 11. března 17.30 hod.
neděle 13. března 17.30 hod.
Bohové Egypta

Dobrodružný / Fantasy
USA, 2016, 128 min., od 12 let, 
dabing
Režie: Alex Proyas 
Scénář: Alex Proyas, Matt Sazama, 
Burk Sharpless
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau, 
Gerard Butler, Geoff rey Rush, 
Brenton Th waites, Courtney Eaton
Bitva o trůn začíná. Osud 
starého Egypta a celého lidstva 
visí na vlásku. Fantasy epos 
„Bohové Egypta“ je akční fantasy 
dobrodružství, které se inspirovalo 
klasickou mytologií starověké 
egyptské říše.
Vstupné: 110 Kč

sobota 12. března 15.00 hod.
pátek 25. března 15.00 hod.
Řachanda

Pohádka
Česko, 2016, 104 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka, Vilma 
Cibulková, Oldřich Kaiser,  Martin 
Dejdar, Jan Hrušínský, Martin 
Pechlát, Vlastimil Zavřel, David 
Novotný,  Petr Čtvrtníček
Tak, jak se chováme k ostatním, 
tak se pak oni chovají k nám. 
Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. 

Ale co by to bylo za příběh, kdyby 
kromě ponaučení, zábavy a milých 
postav chyběla láska?
Vstupné: 120 Kč

středa 16. března 16.00 hod.
Pohádky pro kočku

Animovaný
Česko, 76 min, přístupný, 
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší
Kotě, O kočičce, myšičce a červené 
slepičce, Kočičí škola, Kocourek 
Modroočko, Malování pro kočku, 
Kocourek Mňouk
Projekce za částečného osvětlení. 
Vstupné: 30 Kč

středa 16. března 17.30 hod. 
čtvrtek 17. března 17.30 hod.
Decibely lásky

Komedie / Muzikál / Romantický
Česko, 2016, 85 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Miloslav Halík
Hudba: Michal David
Hrají: Rudolf Hrušínský nejml., 
Rudolf Hrušínský ml., Ladislav 
Potměšil,  Jitka Čvančarová, Lucie 
Vondráčková, Bolek Polívka
Hudebně taneční, rodinný, 
romantický příběh s hudbou 
Michala Davida, Joe Cockera, 
Westlife, Barry Whitea, Seala, 
H. Lewise. 
Vstupné: 90 Kč

středa 16. března 20.00 hod.
čtvrtek 17. března 20.00 hod.
neděle 20. března 20.00 hod. 
Lída Baarová

Životopisný / Drama / Romantický
Česko, 2016, 110 min., od 12 let, 
česká verze
Režie: Filip Renč
Hudba: Ondřej Soukup
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára 

Kulturní a sportovní akce na měsíc březen
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Issová, Simona Stašová, Martin 
Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž
Příběh ženy, která milovala ďábla. 
Vstupné: 100 Kč

pátek 18. března 17.30 hod.
neděle 20. března 15.00 hod.
Kung Fu Panda 3

Animovaný / Akční / Dobrodružný 
/ Komedie / Rodinný
USA / Čína, 2016, 94 min., 
přístupný, dabing
Režie: Jennifer Yuh, 
Alessandro Carloni
Těžká váha se blíží! Jedna 
z nejúspěšnějších animovaných 
sérií na světě se vrací a v jejím čele 
nestojí nikdo jiný než slavný kung-
fu bojovník, tak trochu do šířky 
urostlý panda Po.
Vstupné: 125 Kč

pátek 18. března 20.00 hod.
sobota 19. března 20.00 hod.
neděle 20. března 17.30 hod.
čtvrtek 24. března 17.30 hod.
Dvojníci

Komedie
Česko, 2016, 103 min., 
přístupný, česká verze
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, 
Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, 
Miroslav Etzler, Petr Čtvrtníček, 
Milan Šteindler
Je lepší vyhořet než potkat 
dvojníka. Každý člověk prý má 
někde na světě dvojníka. Potkat 
ho se může docela dobře hodit, 
ale také nemusí. Záleží na úhlu 
pohledu…
Vstupné: 130 Kč

Dokument
úterý  22. března 17.30 hod.
středa  23. března 20.00 hod.
čtvrtek 24. března 10.00 hod.
Trabantem do posledního dechu

Dokumentární / Road movie
Česko, 2015, 95 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Dan Přibáň
Kromě unikátního cestovatelského 
zážitku nový Přibáňův dokument 
ukazuje, že svět se dá projet 
netradičně v posádce dvou 
trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, Jawy a dokonce dvou 
invalidních vozíků, jejichž majitelé 
byli členy týmu. 
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč

úterý 22. března 20.00 hod.
středa 23. března 17.30 hod. 
Rodinný fi lm

Drama
Česko, 2015, 95 min., od 12 let, 
česká verze
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Karel Roden, Vanda 
Hybnerová, Jenovéfa Boková, 

Daniel Kadlec, Martin Pechlát, 
Eliška Křenková
Jak se vypořádají s nečekanou 
svobodou dva teenageři, jejichž 
rodiče se vydali na plavbu jachtou 
po oceánu?
Vstupné: 100 Kč

čtvrtek 24. března 20.00 hod.
sobota 26. března 20.00 hod.
neděle 27. března 17.30 hod.
čtvrtek 31. března 20.00 hod.
Čarodějnice

Horor
USA / Kanada, 2015, 90 min., 
od 15 let, titulky
Režie: Robert Eggers
Hrají: Anya Taylor-Joy, Ralph 
Ineson, Kate Dickie, Julian Richings 
Pokud si myslíte, že jste odkojení 

Perníkovou chaloupkou a tím 
pádem připravení na ledacos, 
nemůžete se víc mýlit. 
Jeden z nejoriginálnějších 
a nejděsivějších hororů posledních 
let přichází do kin. 
Vstupné: 110 Kč

pátek 25. března 17.00 hod.
pátek 25. března 20.00 hod.
Batman vs. Superman: 

Úsvit spravedlnosti

Akční / Dobrodružný / Fantasy / 
Sci-Fi
USA, 2016, 151 min., od 12 let, 
dabing
Režie: Zack Snyder
Předloha: Jerry Siegel (komiks), 
Joe Shuster (komiks)
Hrají: Ben Affl  eck, Henry Cavill, 
Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane 
Lane, Laurence Fishburne, Jeremy 
Irons
Poprvé se na stříbrném plátně 
setkají Batman / Bruce Wayne 
a Superman / Clark Kent. V roli 
Batmana uvidíme držitele Oscara 
Bena Affl  ecka a roli Supermana 
ztvárnil Henry Cavill 
Vstupné: 110 Kč

sobota 26. března 15.00 hod.
neděle 27. března 15.00 hod.
Robinson Crusoe: 

Na ostrově zvířátek

Animovaný 
Francie, 2015, 90 min., přístupný, 
dabing
Režie: Vincent Kesteloot, Ben 
Stassen
Připravte se na konečně pravdivý 
příběh Robinsona Crusoe a jeho 
nejvěrnějšího přítele – papouška 
Úterý.
Vstupné: 100 Kč

sobota 26. března 17.30 hod.
neděle 27. března 20.00 hod. 
středa 30. března 17.30 hod. 
Deadpool

Akční / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 103 min., od 15 let, 
titulky
Režie: Tim Miller

Hrají: Ryan Reynolds, Morena 
Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, 
Gina Carano, Brianna Hildebrand
Je tak cool, že každej vool 
skončí vejpool. Nejnetradičnější 
komiksový anti hrdina společnosti 
Marvel vyzbrojený novými 
schopnostmi a zvráceným černým 
humorem, pronásleduje muže, 
který mu téměř zničil život.
Vstupné: 110 Kč

úterý  29. března 17.30 hod.
středa  30. března 20.00 hod.
Já, Olga Hepnarová

Drama / Historický
Česko / Polsko / Francie / 
Slovensko, 2016, 105 min., 
od 15 let, česká verze
Režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda
Hrají: Michalina Olszańska, 
Marika Šoposká, Klára Melíšková, 
Petra Nesvačilová, Juraj Nvota, 
Pavel Neškudla, Roman Zach, 
Martin Pechlát
Film Já, Olga Hepnarová je 
příběhem mladé ženy, která v roce 
1973 nasedla do nákladního auta 
a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj 
čin považovala za akt pomsty 
společnosti, která jí podle ní celý 
život ubližovala, a v roce 1975 
byla jako poslední žena na území 
Československa popravena. 
Vstupné:  110 Kč

úterý 29 března20.00 hod.
čtvrtek 31. března 17.30 hod.
Suburra

Krimi / Th riller / Drama
Itálie / Francie, 2015, 135 min., 
od 15 let, titulky
Režie: Stefano Sollima
Hrají: Pierfrancesco Favino, Elio 
Germano, Claudio Amendola, 
Greta Scarano
Stefano Sollima, režisér 
mafi ánského seriálu Gomorra, 
se ve svém novém fi lmu Suburra 
vrací k tématu italské mafi e. 
Neapol tentokráte vystřídá Řím 
a boj o přístav v Ostii, který se má 
změnit v evropské Las Vegas.
Vstupné: 110 Kč

Kulturní a sportovní akce na měsíc březen
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Jitka Švecová
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Město Sezimovo Ústí neručí 
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Romana Krůčková
Msks

V  sobotu 30. ledna se mezi 
devatenácti přihlášenými 

bábovkami volila ta nejlepší. 
Porota hodnotila vzhled, řez 
a  nakonec chuť bábovky, což 
nebylo vůbec jednoduché. Body 
navíc pak dostávaly bábovky 
upečené z poctivého másla. Ví-
tězkou se po pečlivém zhodno-
cení stala paní Anna Vlčková ze 
Sezimova Ústí se svou kynutou 
bábovkou s  makovou náplní 

s brusinkami, na druhém místě 
se umístila paní Miluše Vode-

hnalová a třetí místo bylo paní 
Zdeňky Jůzové.                          

Bábovkování – zvítězila kynutá 
bábovka s makovou náplní

Kristýna Mrázová
Knihovnice

V rámci každoroční akce „ 
Březen – měsíc čtenářů“ 

přichystaly knihovny měs-
ta Sezimovo Ústí pro dětské 
čtenáře do  15 let čtenářskou 
soutěž. Nasbírejte s  námi co 
nejvíce perel! Půjčte si knihy 
ze speciálního seznamu per-
lorodek, po  přečtení vyplňte 
pracovní list a  získejte tak 
perlu. Čtenáři s nejvíce perla-
mi vyhrají hodnotné ceny.
Datum konání soutěže: 
1. 3. 2016 až 31. 12. 2016
Více informací v knihovnách 
a na webových stránkách.     

Letošní masopust se konal v úterý 9. února a opět se vydařil. Průvod, ve kterém bylo více než sedm stovek pestrých masek, vyšel 
v 10 hodin od ZŠ a MŠ 9. května směrem k náměstí T. Bati a nakonec se vydal k ZŠ Školní náměstí. Na náměstí děti předvedly svá 
poctivě nacvičená vystoupení, aby pobavily sebe i všechny přítomné. Vždyť masopust je období hodování a veselí!

Sezimácký masopust

Romana Krůčková
Msks

Pro všechny příznivce tan-
ce a  hudby máme dobrou 

zprávu! V  pátek 11. 3. 2016  
od  20.00 do  23.00 hodin mů-
žete protančit večer s  kapelou 
Bedaband a písněmi z let 60. až 
90. ve stylu pop, rock, country, 
latina.  Věříme, že tento večer 
bude mít stejně velký úspěch 
jako v minulých letech a že se 
tak stane vaší oblíbenou kul-
turní akcí.                                   

Taneční večer 
ve Spektru

Soutěžte s knihovnou!

„ Lovci perel“


