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Měsíčník

Městská knihovna 2 ocenila účastníky čtenářských soutěží. Dospělí plnili Čtenářskou 
výzvu – během roku museli přečíst 20 knih odpovídajících zadaným kritériím. Dětští 
čtenáři se stali lovci perel a během čtení odpovídali na otázky v pracovních listech. 
Obě soutěže pokračují i v letošním roce, více informací se dozvíte v knihovně.

Čtenáři byli oceněni
Martin Doležal, starosta města

 probíhá kolaudační řízení no-
vého domu s  pečovatelskou 
službou a denním stacionářem, 
noví nájemci podporovaných 
bytů si vybírají byty v  pořadí 
dle počtu získaných bodů;

 dokončuje se výstavba nové 
střechy ZŠ Švehlova a  opravy 
vnitřních prostor ve 3. a 2. NP;

 práce na  stavebních úpravách 
ul. Švermova, Prokopa Holého 
a Klášterní probíhají v návaz-
nosti na  povětrnostní pod-
mínky;  

 výstavba víceúčelového spor-
tovního hřiště u  2. ZŠ byla 
v  zásadě dokončena, jakmile 
počasí dovolí, budou odstra-
něny vady a nedodělky;

 s ohledem na nedávné havárie 
kanalizačních přípojek u  MŠ 
Lipová a č.p. 619 se připravují 
komplexní revize kanalizač-
ních přípojek k nemovitostem 
ve vlastnictví města.                    

Martin Doležal, starosta města

Přijatelná cena tepla a  zajištění 
stability centrálního zásobo-

vání tepla v  Sezimově Ústí byly 
hlavními důvody, proč město re-
alizovalo v  r. 2016 odkup akcií 
společnosti ENERGOINVEST, 
a.s. (dnes CENTES Sezimovo Ústí, 
a.s.). Dodávky tepla ze soustavy 
do  domácností probíhaly v  uply-
nulém roce bez větších výkyvů 
a naštěstí i bez významnějších ha-
várií. Nad provozními záležitost-
mi dohlížela správní rada, která si 
vzala za  své i  přípravu moderni-
zace soustavy. Nákupní cena tepla 
od výrobce (C-Energy Planá s.r.o.) 
byla stabilní, o ceně pro konečné-
ho odběratele opět rozhodovalo 
město z titulu jediného akcionáře. 
Cenová politika je totiž jednou 

z  klíčových kompetencí, kterou 
si v  rámci výkonu akcionářských 
práv ponechalo zcela ve svých ru-
kou město, resp. rada města. 

V  polovině prosince 2018 roz-
hodovala rada města o  kalkulaci 
průměrné ceny tepla pro r. 2019. 
Ta byla schválena ve výši 589,97 Kč 
bez DPH (678,46 Kč vč. DPH) 
při uvažované dodávce 65 tis. GJ. 
Cena se tak oproti kalkulaci pro r. 
2018 liší pouze o 0,03 Kč. Položka 
Zisk byla v  kalkulaci zachována 
ve  stejné výši jako v  r. 2018, tj. 2 
mil. Kč s  tím, že tento zisk nebu-
de po  zdanění městu vyplacen, 
ale bude o něj navýšen fond spo-
lečnosti, určený k  rekonstrukcím 
a modernizaci soustavy. 

Klíčová pro konečného odbě-
ratele a  tím i  naše domácnosti 
je však konečná cena tepla. O  té 
za  rok 2018 rozhodovala rada 

města dne 14. 1. 2019. Společnost 
se musela v uplynulém roce vypo-
řádat s  poklesem množství pro-
daného tepla v  důsledku vyšších 
venkovních teplot, zejména v top-
né sezóně. Oproti plánu na  do-
dávku 65,0 tis. GJ bylo prodáno 
pouze 63,4 tis. GJ. Tento pokles 
byl kompenzován nižšími nákla-
dy na spotřebu elektrické energie 
a  nedočerpáním položek režií. 
Výrazný nárůst položky na opra-
vy a  údržba (opravy teplovodu 
Lipová) byl dle předchozí dohody 
mezi společností a městem pokryt 
snížením položky Zisk. Konečná 
průměrná cena tepla za  GJ činí 
589,94 Kč bez DPH (678,43 Kč vč. 
DPH). Položka Zisk byla v koneč-

né průměrně ceně tepla za r. 2018 
ponížena na 867,0 tis. Kč s tím, že 
tyto prostředky po  zdanění ne-
budou městu vyplaceny, ale bude 
o  ně navýšen fond společnosti, 
určený k rekonstrukcím a moder-
nizaci soustavy.

V  porovnání s  kalkulovanou 
cenou se tak konečnou průměr-
nou cenu tepla za  r. 2018 podaři-
lo udržet ve  stejné výši, jako byla 
cena kalkulovaná, což jistě pozi-
tivní zpráva pro všechny odběra-
tele. Porovnáme-li tuto konečnou 
průměrnou cenu za r. 2018 s cenou 
za předchozí roky 2016 a 2017, tak 
jde o cenu obdobnou, jako v roce 
2016 (589,44 Kč bez DPH), oproti 
r. 2017 jde o nárůst o 2,98 %. 

Potvrzuje se tak i nadále, že od-
kup akcií distribuční společnosti 
byla rozumná investice a že se daří 
naplňovat její smysl a účel.              

Ceny tepla odpovídají kalkulaci

Martin Doležal
starosta města

Zastupitelstvo města na  svém 
posledním prosincovém za-

sedání schválilo nové Zásady pro 
prodej bytů, platné pro r. 2019. 
Jedná se o pravidla pro prodej ná-
jemních bytů ve  vlastnictví města 
v domech č. p. 493, 497, 535, 601, 
603, 604, 606, 621, 622, 661, 675 
a 678. Jsou to byty v těch domech, 
o  jejichž privatizaci bylo rozhod-
nuto již před 20 lety. Okruh těchto 
domů se nerozšiřuje, naopak se 
postupně snižuje v souvislosti s po-
stupným prodejem bytů. Ve výčtu 
předmětných domů tak již nejsou 
bytové domy čp. 422, 492, 498, 605, 
607, 608 a 624, neboť město v nich 
již nevlastní žádný byt. V současné 
době zbývá v  uvedených domech 
k  prodeji dle Zásad 16 bytových 
jednotek.                                             

Zásady pro prodej 
bytů v roce 2019
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Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Jedním ze základních doku-
mentů města je jeho rozpočet. 

Rozpočet je plán hospodaření 
města na  jeden rok, který v  sobě 
zahrnuje jak příjmy, tak výdaje. 

Do  příjmů se počítají především 
daně (pro r. 2019 činí daňové pří-
jmy cca 76 % celkových příjmů), 
dále příjmy z vlastní činnosti (vý-
znamně zastoupené pronájmy 
bytových a  nebytových prostor) 
a  přijatými dotacemi. Rozpočet 
města je dokumentem dynamic-
kým, což znamená, že v  průběhu 

roku dochází v závislosti na vývoji 
ekonomiky k jeho změnám. Pravi-
dla pro úpravu rozpočtu schválilo 
zastupitelstvo města jako součást 
dokumentu. 

Celé znění rozpočtu včetně pří-
loh je zveřejněno na  webových 
stránkách města www.sezimovo-
-usti.cz, ekonomické informace.   

Tř. Název třídy 
položky

Rozpočet 
schválený 

(tis. Kč)

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 470,00

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 409,30

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 855,70

Celkem příjmy 144 735,00

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 107 999,50

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 39 540,00

Celkem výdaje 147 539,50

Saldo příjmů a výdajů -2 804,50

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlásilo výbě-
rové řízení na pronájmy bytů 
a nebytových prostor:

1) Lipová č. p. 602 byt č. 602/04 
v 1. NP o velikosti 1+1

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 1.667 Kč.

 Délka platebního období je 
stanovena na 3 měsíce.

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán dvanáctináso-
bek nabízeného měsíčního 
nájemného)

2) Lipová č. p. 491 byt č. 491/10 
ve 2. NP o velikosti 2+1

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 3.771 Kč.

3) Průmyslová č. p. 1111 byt 
č. 1111/04 v  1. NP o  veli-
kosti 2+1

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 3.751 Kč.

4) Průmyslová č. p. 1111 byt 
č. 1111/46 v  6. NP o  veli-
kosti 3+1

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 5.103 Kč.

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán dvanáctináso-
bek nabízeného měsíčního 
nájemného)

5) Nebytový prostor – Velká 
výkladní skříň č. 1, nám. 
Tomáše Bati č. p. 663

 Minimální roční nájemné 
ve výši 1.500 Kč.

 Nebytový prostor je vhodný 
k  propagaci podnikatelské 
činnosti pro fyzické nebo 
právnické osoby.

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.cz, 
na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případně 
Správě města Sezimovo Ústí 
(pí Podroužková 381 200 437, 
725  769  857 nebo p.  Stejskal 
381 200 436, 725 769 860).         

Saldo příjmů a výdajů bude pokryto ze zůstat-
ku volných finančních prostředků na běžných 
účtech města, stejně jako splátky dlouhodo-
bých úvěrů ve  výši 9,6 mil. Kč (přijaté úvěry 
na  rekonstrukci Táborské ulice vč. vodovodu 
a  kanalizace, II. etapa a  na  výstavbu Domu 
s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
stacionářem, Sezimovo Ústí).

PD – projektová dokumentace

Volné byty 
a nebytové 
prostory

Rozpočet města na rok 2019

Popis
Rozpočet
schválený

(tis. Kč)

Investiční transfer ZŠ Školní nám. 628 – server 120,00

Investiční transfer MŠ Zahrádka – nový zahradní domek 60,00

Investiční transfer MŠ Lipová – myčka nádobí 52,00

Indikátory topných nákladů 61,00

Městský kamerový dohlížecí systém 500,00

Rekonstrukce stávajících příček kabinetů v budově ZŠ Školní náměstí 400,00

Rekonstrukce kuchyně – ZŠ Švehlova 3 310,00

Územní plán – aktualizace 144,00

Dům s pečovatelskou službou 15 000,00

Spisová služba – město Sezimovo Ústí 400,00

Komunikace Švermova 7 100,00

Komunikace Prokopa Holého, Klášterní 6 000,00

Komunikace Šafaříkova, 1. část (PD) 300,00

Komunikace Pod Vrbou, 1. část (PD) 300,00

Rekonstrukce Hromádkova ulice, 1. část (PD) 300,00

Komunikace K Vodárně, 1. část (PD) 100,00

Cesta Soukeník vč. oplocení 420,00

Komunikace Lipová – chodník + parkovací stání 3 900,00

Komunikace Dukelská – chodník + parkovací stání (část PD) 300,00

Zasíťování pozemku "šikmý chodník" 400,00

Zateplení budovy MěÚ, 1. část (PD) 185,00

Klimatizace - prostory budovy MěÚ 108,00

Rybník Kozský mlýn, 1. část (PD) 60,00

Protihlukový val Kozí hrádek, 1. část (PD) 20,00

CELKEM 39 540,00

Seznam investičních akcí

ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ PRO ROK 2019 V ČÍSLECH

Číselné vyjádření rozpočtu 2019

Celkové příjmy v grafickém znázornění Celkové výdaje v grafickém znázornění

DAŇOVÉ PŘÍJMY

110 470,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

28 409,30
PŘIJATÉ TRANSFERY

5 855,70
BĚŽNÉ VÝDAJE

107 999,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

39 540,00
(tis. Kč)(tis. Kč)
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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
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Mgr. Kristýna Mrázová

603 257 500
Informační centrum

736 523 288
Ředitel správy města

Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
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

Martin Doležal, starosta města

Rada města již pravidelně 
na  svém prvním jednání v  no-

vém roce schvaluje podmínky při-
dělování dotací z  rozpočtu města. 
V pondělí 14. 1. 2019 tak byly schvá-
leny dotační programy pro r. 2019 
pro nekomerční subjekty působící 
v  oblasti sportu, sociálních služeb, 
kultury, zájmové činnosti a  péče 
o  životní prostředí. V  rozpočtu 
města na r. 2019 je v položce dotace 
obecně prospěšným a  organizacím 
vyčleněno 1,5 mil. Kč., shodně jako 
v  r. 2018. Nad rámec této položky 
jsou v rozpočtu města na r. 2019 za-
hrnuty dotace na činnost zájmových 
sdružení, které pracují pod hlavič-
kou příspěvkových organizací měs-
ta. U podmínek programů nedošlo 
oproti r. 2018 k  žádným zásadním 
změnám s  výjimkou zjednodušení 
vyúčtování dotací do 5.000 Kč.

Níže jsou uvedeny základní 
charakteristiky programů:

Program Sport 
a tělovýchova
Program je určen k  podpoře 

činnosti tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů registrovaných 

na  území města Sezimovo Ústí 
(dále jen „města“), jakož i dalších 
nekomerčních tělovýchovných 
a sportovních aktivit občanů, pře-
devším dětí a mládeže. Žadatelem 
může být fyzická či právnická oso-
ba s bydlištěm či sídlem na území 
města Sezimova Ústí, působící 
v oblasti tělovýchovy a sportu.

Program Sociální služby 
Program je určen k  podpoře 

činností spolků a  sdružení, které 
vykonávají činnosti pro občany 
města v  oblasti sociální sféry. Ža-
datelem může být fyzická či práv-
nická osoba působící v oblasti so-
ciální sféry na území města a/nebo 
v zájmu občanů města.

Program Kultura 
Program je určen k  podpoře 

činnosti souborů a spolků na úze-
mí města, předmětem jejichž pů-
sobení je kulturní činnost či po-
řádání kulturních akcí. Žadatelem 
může být fyzická či právnická oso-
ba s bydlištěm či sídlem na území 
města, působící v  oblasti kultury 
na území města.

Program Zájmová činnost 
Program je určen k  podpoře 

činnosti souborů a spolků na úze-
mí města, předmětem jejichž pů-
sobení je zájmová a spolková čin-
nost. Žadatelem může být fyzická 
či právnická osoba s  bydlištěm či 
sídlem na  území města, působící 
v oblasti zájmové činnosti na úze-
mí města.

Program Životní prostředí
Program je určen k  podpoře 

činností na  území města a/nebo 
v  zájmu občanů města v  oblasti 
péče o životní prostředí a ekologic-
ké výchovy. Žadatelem o příspěvek 
může být fyzická nebo právnická 
osoba činná na  území města a/
nebo v zájmu občanů města. 

Žádosti o  přidělení prostřed-
ků z  programů lze podat jen 
na  předepsaném formuláři, kte-
rý je k  dispozici na  webu města  
www.sezimovo-usti.cz, u  tajemní-
ků příslušných komisí rady města 
či na podatelně MěÚ, a to v termí-
nu od 15. 2. 2019 do 15. 3. 2019.

Bližší informace o  programech 
jsou k  dispozici na  úřední desce 
města, na webu města, u tajemní-
ků příslušných komisí rady města 
nebo u  referentky oddělení PLA 
MěÚ Ing. Krejčí, tel. 381201137.   

Dotační programy města pro rok 2019

Byty jsou dle Zásad prodávány 
mimo výběrová řízení, a  to ná-

jemci bytu, jeho příbuznému v  řadě 
přímé nebo jeho sourozenci, spo-
lečně s  nimi i  manželovi/manželce 
kupujícího.

Dle schválených Zásad se zvý-
šila prodejní cena bytů o  cca 3 % 
oproti roku 2018, což odráží me-
ziroční nárůst cen bytů v  jižních 
Čechách mezi r. 2017/2018. I  tak 
zůstává kupní cena dle Zásad nižší 
ve  srovnání s  cenami, za  které se 

v  Sezimově Ústí byty běžně pro-
dávají. Cena bytu při jednorázové 
platbě při podpisu kupní smlou-
vy činí nově součet částek 8.650 
Kč/m2 podlahové plochy bytu 
(bez započítání podlahové plochy 
sklepů, sklepních kójí, lodžií a bal-
kónů) a  2.990 Kč/m2 podlahové 
plochy lodžií či balkónů, sklepů či 
sklepních kójí. Obdobně se upra-
vila i kupní cena v případě úhrady 
ve splátkách.  

V Zásadách se nemění ustano-
vení o úpravě kupní ceny v souvis-

losti s  technickým zhodnocením 
bytu v  období pěti let předchá-
zejících datu podání žádosti. 
V případě, kdy byla u těchto bytů 
provedena pouze výměna oken, 
se upravily částky, o které se bude 
upravovat kupní cena.

V  Zásadách zůstává opatření 
omezující spekulaci s  byty, a  to 
smluvní pokuta pro případ pře-
vodu bytu na třetí osobu v období 
dvou let od podpisu kupní smlou-
vy ve výši odpovídající 45 % z kup-
ní ceny tohoto bytu.                        

Zásady pro prodej bytů v roce 2019
Pokračování ze str. 1

Oprava střechy ZŠ ŠvehlOva - dokončuje se střešní krytina, následně proběhne bednění římsy a montáž okapů a hromosvodu. 
Foto: J. Novotný
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KOUPĚ
Inzerce

Narození:
Kosorínová Klára
Taragoš Dominik

Zemřelí:
Geisberger Ludvík
Koktavý Jaroslav

Mareš Petr
Síla Jiří

Šimeček Bohumil

Společenská kronika
od  1. 12. do 22. 12. 

Poděkování
 Děkuji panu starostovi 

za  přání k  narozeninám 
a za milý dárek od města Se-
zimovo Ústí. 

Zdeňka Vaňková
 Děkuji panu starostovi 

za blahopřání k mým naro-
zeninám.    Marie Deverová

 Děkujeme panu starostovi 
a sboru pro občanské záleži-
tosti za  blahopřání a  dárky 
k našim narozeninám. 

manželé Vodrážkovi
 Děkuji panu starostovi 

za blahopřání k mým naro-
zeninám. 

Jaroslav Procházka
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání k  mým  
83. narozeninám. 

Marie Boušková
 Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým narozeni-
nám.    Marie Hastrmanová

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

Marie Maislová
 Děkuji panu starostovi 

za blahopřání k mým naro-
zeninám.          Eva Frantová

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za blahopřání k naroze-
ninám a přeji hodně úspěchů 
v práci pro naše město. 

Alena Hrádková
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání a  dárek 
k mým narozeninám. 

Lubomír Koudelka
 Děkuji panu starostovi za přá-

ní k narozeninám a paní Hlu-
binkové za předání dárku.

Eva Benediktová

Sdružení měst 
a obcí okresu Tábor
COMETT PLUS, spol. s r. o.

Od  1. ledna 2019 vstoupila 
v platnost Smlouva o závazku 

veřejné služby „Dlouhodobé za-
jištění dopravní obslužnosti měst-
ské hromadné dopravy (MHD) 
Táborské aglomerace“, uzavřená 
mezi Sdružením měst a obcí okre-
su Tábor a  společností COMETT 

PLUS, spol. s r. o. s platností do 31. 
prosince 2028. V souvislosti s tím 
došlo k razantní obměně vozového 
parku autobusů.

Nové autobusy se v  provozu 
začaly objevovat v  závěru roku 
2018. Jedná se o 6 autobusů IVE-
CO URBANWAY  a  dva auto-
busy IVECO CROSSWAY CITY 
v  provedení 12 metrů, dále jsou 
to 3 autobusy IVECO URBAN-
WAY v  kloubovém provedení 
a  posledním přírůstkem je Mi-

diBus IVECO DEKSTRA o délce 
7,6 metru.

Všechny nové autobusy mají 
motory s  pohonem na  stlačený 
zemní plyn (CNG) a  splňují nej-
přísnější emisní normu Euro 6. 
Představují tak nejen přínos pro 
životní prostředí snížením výfuko-
vých emisí v Táborské aglomeraci, 
ale také přináší komfort pro ces-
tující a  řidiče. Všechny autobusy 
jsou nízkopodlažní s  moderním 
řešením interiéru. Mají plošinu 
umožňující odbavení cestujících 
na  invalidním vozíku a  jsou vy-
baveny celovozovou klimatizací. 
Samozřejmostí jsou LED směrové 
panely, hlášení zastávek a možnost 
vyžádání informace o lince a smě-
ru pro nevidomé, kteří mají pří-
slušný ovladač.

Zařazení nových autobusů 
do  vozového parku znamená, že 
100 % autobusů je již nízkopodlaž-
ních a s pohonem na CNG a přes 
50 % vozů má celovozovou klima-
tizaci.

Přejeme všem cestujícím pří-
jemné cestování autobusy MHD 
Tábor – Sezimovo Ústí – Planá 
nad Lužnicí, ke kterému je výrazná 
modernizace vozového parku jistě 
přínosem.                                            

Starosta města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa:

strážník Městské policie Sezimovo Ústí
Přihlášku je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu, 

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. 
Veškeré informace jsou na úředních

 a informačních deskách města a na webu www.sezimovo-usti.cz.

Nové autobusy v MHD

Koupím staré známky, bankov-
ky, pohledy, mince i příslušnou 
literaturu, celé sbírky, pozůsta-
losti. Obrazy, vzduchovky, rádia, 
hodiny, porcelán, knihy, šavle, 
vojenské předměty a  jiné staré 
věci. Také hračky plastová auta 
ze 70. let. Tel.: 722 777 672

Koupím garáž – Sezimovo Ústí 
2. Tel.: 728 225 473

Koupím byt 3+1 nebo vět-
ší v  Sezimově Ústí. Tel.: 
732 642 493

Ilustrační fOtO: Kloubový autobus IVECO URBANWAY 8C4 3941 připraven k odjez-
du na linku č. 11 ze zastávky Sezimovo Ústí II Kovosvit

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Tři slušní a poctiví lidé (mat-
ka a dvě děti na počátku  dospě-
losti) hledají dočasný pronájem 
3+1, ideálně v  domku se za-
hrádkou. Péče o objekt, případ-
ně o seniora po dobu nájmu je 
samozřejmostí.

Spěchá! Tel.:  774 605 035

PRONÁJEM

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

Knihovnice/knihovník
v Městské knihovně 2 Sezimovo Ústí, HPP – částečný úvazek

Požadujeme:
■ úplné středoškolské vzdělání, obor knihovnictví výhodou

Pokladní
Spektrum Sezimovo Ústí, DPP

Více informací na
www.kultura.sezimovo-usti.cz – aktuality 

nebo na tel.: 737 254 683, Mgr. Romana Krůčková
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Od 4. 2. 2019, bude pro vás 
nově v Kadeřnictví Lucie, 
otevřená manikura 
a modeláž nehtů!

Eliška Drdová
mobil: 605 262 861, tel. do salonu 381 274 364
Náměstí  Tomáše Bati 471 
391 02 Sezimovo Ústí 2
www.salonlucie.eu

redakce

V prosinci loňského roku vyda-
lo město Sezimovo Ústí knihu 

Mgr.  Jiřího Kohouta „Sezimovo 
Ústí – paměť starých pohlednic 
a  fotografií“. Publikace formou 
obrázkové kroniky ukazuje a  při-
pomíná historii, zajímavá mís-
ta, památky a  stavby i  osobnosti 
s městem spjaté. Bohužel se jedná 
o poslední knihu známého tábor-
ského sběratele a autora, který ze-
mřel 24. června 2017. 

Křest knihy proběhl 10. prosin-
ce 2018 v obřadní síni Městského 
úřadu v  Sezimově Ústí za  účasti 
rodiny autora, zástupců města 
a  sponzorů. Veřejnosti byla kniha 
představena během vernisáže tra-

diční vánoční výstavy sezimovo-
ústeckých zahrádkářek a  vzbudila 
velký zájem a ohlas. Během měsíce 
bylo prodáno všech tři sta kusů 
výtisků určených k prodeji. Kniha 
se jistě stala nejen zajímavým, ale 
i poučným vánočním dárkem.

Pro ty, kteří si nestihli knihu kou-
pit, máme dobrou zprávu - připra-
vuje se dotisk. O zahájení prodeje 
knihy v  Infocentru a  v  pokladně 
Městského úřadu v Sezimově Ústí 
bude veřejnost včas informována. 
Kniha je nyní k dispozici pro čte-
náře a čtenářky v obou městských 
knihovnách. Zájem o publikaci nás 
velmi těší. Děkujeme všem, kteří si 
knihu koupili. Poděkování patří 
také níže uvedeným sponzorům, 
kteří finančně podpořili vydání 
knihy.                                                   

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

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

 V  době od  08:00 hodin dne 9. 
12. do  08:00 hodin dne 16. 12. 
neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem vnikl do  bytového 
domu č. 612 v  ulici Dukelská 
a  jeho nezajištěných sklepních 
prostor, kde nezjištěným způ-
sobem a  předmětem odstranil 
visací zámek zn. FAB z  petlice 
u  dveří do  skl. kóje, tento od-
cizil, poté vnikl do kóje, z které 
pak odcizil pánské horské jízdní 
kolo zn. APACHE v  hodnotě 
8.000 Kč.

 Dne 11. 12. v  době od  23:40 
hodin do  23:50 hodin nezná-
mý pachatel silným zatažením 
za  vstupní dveře ubytovny 
u  sportovní haly "Na  Házené" 
poškodil spodní zajišťovací me-
chanismus části dvoukřídlých 
vstupních dveří, čímž vznikla 
škoda městu Sezimovo Ústí 
v  dosud přesně nestanovené 
výši zřejmě nepřesahující částku 
5.000 Kč.

 Dne 15. 12. v  době od  03:00 
hodin do  04:30 hodin nezná-
mý pachatel nalezl v prostorách 
diskotéky pánskou červenou 
peněženku s  obsahem OP, ŘP, 
karta VZP, platební karta VISA 
k  účtu u  České spořitelny, a.s., 
700 Kč v hotovosti a 6 USD, kte-
rou ztratil poškozený muž, pe-
něženku si přisvojil a  následně 
platební kartou bezkontaktně 
zaplatil nákup v hodnotě 399 Kč 
v prodejně Jednota v ulici Svět-
logorská v Táboře, který provedl 
dne 15. 12. v 09:11 hodin, čímž 
způsobil poškozenému škodu 
1.437 Kč.

 V  době od  16:00 hodin dne 
17. 12. do  08:00 hodin dne 18. 
12. neznámý pachatel poškodil 
fasádu technického přístavku 
pensionu U  Vily v  ul. Šafaří-
kova 1073 tím, že z  boku pří-
stavku za  užití spreje nastříkal 
černou barvou 3písmený text 
vel. 70x50 cm, pravděpodobně 
ve znění "B8F", nad tento za uži-

tí lihového popisovače modré 
barvy vykreslil blíže neurčený 
obrazec vel. 30x30 cm, prav-
děpodobně taktéž text, a  dále 
v  zadní části přístavku za  užití 
spreje nastříkal opět černou bar-
vou 3písmený text vel.30x40 cm, 
pravděpodobně ve znění "RHS", 
čímž majiteli nemovitosti způ-
sobil škodu na poškození fasády 
ve výši 10.000 Kč.

 Dne 22. 12. v době od 09:02 ho-
din do 09:32 hodin mladší muž 
při výběru peněz z  bankomatu 
Komerční banky u hotelu MAS 
si zapomněl vybrané peníze 
vzít, a když se po cca 30 minu-
tách vrátil zpět na místo, peníze 
v  bankomatu už nebyly. Škoda 
činí 3.000 Kč. 

 V  rozmezí doby od  cca 05:00 
do 06:00 hodin dne 22. 12. ne-
známí pachatelé – muž a  žena 
– využili podnapilého stavu 
poškozené a od podniku Apollo 
ji vylákali na  vycházku, kdy šli 
ulicí Táborská směrem do  uli-
ce Lužnická ke  garážím, kdy 
během této cesty, když se na ní 
oba mačkali a různě ji objímali, 
jí z  vnějších kapes vesty, kte-
rou poškozená měla na  sobě, 
odcizili finanční částku ve  výši 
1.000 Kč a  mobilní telefon zn. 
Lenovo K6 černé barvy a  ná-
sledně jí na  místo do  ulice Tá-
borská nebo Lužnická přivolali 
sanitu ZZS s tím, že je zfetovaná, 
a při ošetřování poškozené v sa-
nitním voze z místa odešli.

 V době od 19:30 hodin dne 22. 
12. do  14:00 hodin dne 23. 12. 
neznámý pachatel neznámým 
způsobem poškodil čelní sklo 
a část střechy mot. vozidla Ško-
da Rapid modré barvy, zaparko-
vané na parkovacím stání v ulici 
Krátká. Škoda nebyla doposud 
odborným vyjádřením vyčísle-
na.

 V  době 20:32 hodin dne 24. 
12. u  restaurace Hilton v  ul. 
Ke Hvězdárně 667 neznámý pa-
chatel nezjištěným předmětem 
rozbil skleněnou výplň okna, 
čímž způsobil provozovateli  
škodu ve výši 2.000 Kč. 

Rovněž z  měsíce prosince je 
v  šetření několik přestupků proti 
občanskému soužití, proti veřejné-
mu pořádku a  několik přestupků 
proti majetku.                                    

Z činnosti Policie ČR Sezimovo Ústí 
– paměť starých pohlednic a fotografií

INZERCE
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www.rehabilitacedrda.cz

Jana Mikulenková
učitelka ZŠ Švehlova

Všichni žáci naší školy měli 
možnost navštívit mobilní 

planetárium Morava. Promítací 
kopule byla postavena v tělocvičně 
školy.

Žáci prvních tříd se seznámili 
se zvědavým krtkem, který ob-
jevoval nepoznané a  dozvěděl se 
třeba, proč  Slunce někdy svítí, 
a  jindy ne. Druháci a  třeťáci se 

setkali s  polárním medvědem 
a zvídavým tučňákem, se kterými 
mohli zažít stav beztíže a  zjistili, 
jak se Země pohybuje. Čtvrťáci 
cestovali Sluneční soustavou s tr-
paslíky Zvídálkem a  Vševědem 
a  zkoumali planety. Žáky páté 
třídy čekal program Ze Země 
do vesmíru, ve kterém se obezná-
mili s historickými názory na ves-
mír.

Tato netradiční forma výuky, 
kdy děti při vyučování ležely, žáky 
velmi zaujala.                                     

Marika Součková
MŠ Lipová

Ve čtvrtek 13. prosince se na za-
hradě MŠ Lipová uskutečnila 

vánoční zahradní slavnost. 
Ta byla tento rok společná pro 

děti od  nejmenších “Koloušků” 
až po  nejstarší “Sovičky”. V  od-
poledních hodinách se západem 
slunce nastoupily děti se zářícími 

lucerničkami, které si sami vyro-
bily a  společně s  rodiči zazpívaly 
vánoční písně a koledy a  také oz-
dobily stromeček.

V  poklidné předvánoční atmo-
sféře u praskajícího ohně se ochut-
návaly perníčky a slané pečivo, kte-
ré pekly děti se svými učitelkami, 
a pro zahřátí byly připraveny teplé 
nápoje. I přes mrazivé počasí jsme 
si společné odpoledne velmi užili 
a již se těšíme na další setkání.      

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Pozorování planet
Merkur od 16.2. bude viditelný 

večer nad západním obzorem.
Mars v polovině února přechá-

zí do  znamení Berana. Viditelný 
bude v první polovině noci.

Venuše v prvních měsících roku 
je Venuše jitřenkou, viditelnou nad 
jihovýchodním obzorem. 

Na začátku února přejde do sou-
hvězdí Střelce. 

Jupiter v  zimních měsících 
na počátku roku se Jupiter nachá-
zí nad jihovýchodním obzorem 
ve  skupině s  Venuší, Saturnem 
a  hvězdou Antares, pravidelně se 
k nim přidává Měsíc.

Saturn v únoru se začne objevo-
vat ráno nízko nad jihovýchodním 
obzorem ve  společnosti Venuše 
a Jupiteru.

Uran najdeme večer vysoko 
na  jihozápadě a  západě nedaleko 
Marsu.

Neptun v únoru je nepozorova-
telný.

Slunce 
Pozorujeme jej v  odpoledních 

hodinách. Nyní je ve  fázi klidné-
ho Slunce, tedy téměř beze skvrn 
a erupční aktivity.

Slunce putuje ve Vodnáři a 19.
února v  0 h 4 min SEČ vstupuje 
do znamení Ryb.

Délka dne a noci: V únoru při-
bývá dne o 1 h 38 min.

Měsíc bude viditelný v  úplňku 
dne 19. 2. při vstupu do znamení 
Ryb.

Doporučujeme:
13. února, kino Svět Tábor, 

začátek 17:30 hod. VLADIMÍR 
REMEK – beseda s prvním česko-
slovenským kosmonautem, je 87. po- 
zemšťan, který vzlétl do vesmíru.

Zajímavé akce a  přednášky na-
jdete také na  našich stránkách 
http://www.hvezdarna-fp.eu/.
Kontakt: 
Zdeněk Soldát  tel:  731 329 451  
Vlastislav Feik  tel:  602 422 166   

INZERCE

Hvězdy přijely až k nám

Hvězdárna Františka Pešty

Vánoce u nás v „Lipové“ MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í
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TANEČNÍ VEČER
15. února 20–23 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: 80 Kč

SIMON BOCCANEGRA
16. února 19 hod.
sál Spektrum
Velkolepé dílo mistra opery 
Giuseppe Verdiho o korzárovi, 

který se díky 
své moudrosti, 
spravedlnosti 
a lidovému 
povstání proti 
šlechtě stal 
janovským 
dóžetem. 
Simon 

Boccanegra je založený 
na skutečném příběhu z Itálie  
14. století. Opera o politice, lásce, 
rodině i smrti se stala ozvěnou 
Verdiho života, který se sám 
zasazoval o sjednocení Itálie 
a musel překonat bolest ze ztráty 
dětí a manželky. 
vstupné: 250 Kč

POHÁDKY

JAK SI PRINCEZNA VZALA 
DRAKA
DS TÁBOR
17. února 15 hod.
sál Spektrum
V malém zámku malého 
království není vůbec veselo. 

Pana krále trápí pakostnice 
a princezna se nudí. Zato králův 
chráněnec Alfons dělá všechno 
možné, aby se králi zalíbil. A pak 
se proti královskému zámku 
objeví zčistajasna drak a chce 
princeznu...
vstupné: 50 Kč 

O PTAČÍM KRÁLI
20. a 27. února 16.30 hod.
loutkový sál
V únorovém loutkovém 
představení se děti setkají 
s příběhem zakletého krále, 
čarodějnice a princezny.
vstupné: 20 Kč 

DIVADLA

VZHŮRU DO DIVOČINY
STUDIO DVA DIVADLO
5. února 19 hod.
sál Spektrum

Příběh manželů Alice a Jindřicha, 
kteří se výletem do přírody 
pokouší oživit svůj uvadající vztah.  
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová 
a Kristýna Nováková
Vstupné: VYPRODÁNO

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY SE NEVYZNAJÍ 
V MAPÁCH
DIVADELNÍ SPOLEČNOST 
JABLONSKÝ
28. února 19 hod.
sál Spektrum
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. 
Že je to v dnešní době odvážné 
tvrzení? Mnohé vztahy končí 
špatně, protože muži nechápou, 
proč se ženy nemohou chovat 
více jako muži, a ženy očekávají, 
že jejich muži se budou chovat 
stejně jako ony. Hudební komedie 
o rozdílnostech mezi muži 
a ženami.
Premiéra dne 14. 2. 2019 
v Jindřichově Hradci.
Vstupné: 100 Kč

PŘEDNÁŠKY

RUSKO – KAVKAZ – ELBRUS 
12. února 18 hod.
sál Spektrum

…aneb hory, šašliky, vodka 
a ruský lid. S Ing. Pavlem 
Kašparem navštívíme nejvyšší 
pohoří Ruské federace, 
ochutnáme dobroty kavkazské 
kuchyně, uvidíme typickou flóru 

a ystoupáme na nejvyšší vrchol 
Kavkazu, Ruska a možná i celé 
Evropy – Elbrus (5 642 m).
vstupné: 40 Kč

DOMINIKA NA CESTĚ 
JIŽNÍ AMERIKOU
19. února 18.30 hod.
sál Spektrum
10 měsíců, 8 zemí, 11 237 
kilometrů, 5 píchnutí, 2 návštěvy 
nemocnice, 1 pád, 1 přepadení, 
1 porucha, 1 opravený zub 
a nekonečno zážitků. 
Metr a půl vysoká Dominika 
na ještě menší motorce se vydává 
sama napříč Jižní Amerikou 
z Kolumbie do Uruguaye. 

Skončí přepadená, v nemocnici, 
s motorkou na šroubky, uvízne 
v zasněžených čtyřapůltisícových 
horách, nahánějí ji rozzuření psi 
i bouřka na největší solné pláni 
a ona jede dál jen proto, že si 
myslí, že se to zlepší. Nezlepší. 
A čím hůř je, tím víc je jasné, že 
jedinou obranou je dělat si z toho 
všeho srandu.
vstupné: 140 Kč v předprodeji, 
170 Kč na místě.

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
4., 11., 18. a 25. února 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 80 Kč (permanentka 
na 10 lekcí: 600 Kč)

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii jsou přístupné  
v otevírací době infocentra a v době 

konání kulturních akcí MSKS  
včetně promítání filmů.)

kultura1@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)

736 523 288 (předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK      8-12

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

Kulturní akce na měsíc únor
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VÝSTAVY

VĚRA FROUZOVÁ – STROMY
VERNISÁŽ – 4. února 18 hodin
Výstava je přístupná do 28. února
galerie Spektrum

Jedním z prvních pohledů dítěte 
je pohled do korun stromů, 
jejich šumot provází naše usínání 
a uklidňuje nás. Jsou nám vzorem 
svou vitalitou. Stejně jako my 
zápasí o přežití. Bez naší pomoci 
by mnohdy podlehly. Co bude 
s námi bez stromů? Tato výstava 
je díkem stromům za to, že jsou. 
Vernisáž hudebně doprovodí 
kytarista Michal Novák s žáky 
ZUŠ Sezimovo Ústí.

VÝTVARNICE Z CHÝNOVA 
VERNISÁŽ – 1. března 18 hodin
Výstava je přístupná do 22. března
galerie Spektrum
Studentky Evy Wernerové – 
Malkovské z Chýnova představují 
své obrazy. Motivy obrazů jsou 
většinou stará zákoutí měst, 
vesničky a zátiší a uvidíme různé 
techniky zpracování. Výstava 
je prodejní.

MALOVÁNO S LÁSKOU
Výstava je přístupná do 1. března
galerie Spektrum

Členové a hosté Volného sdružení 
umělců Čech, Moravy a Slovenska 
představují svá díla s různorodou 
tématikou. 

TAJNÁ DVOJKA A+B
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Výstava Kláry Smolíkové, Jiřího 
W. Procházky a ilustrátora Viktora 

Svobody. Hádanky a komiksové 
příběhy knižní detektivní dvojice 
Artura a Báry budou v knihovně 
přístupné až do konce února.

Výstavy v galerii Spektrum 
jsou přístupné v otevírací době 
informačního centra a v době 
konání kulturních akcí MSKS 

včetně promítání filmů 
(vstup hlavním vchodem). 

Vstupné činí 10 Kč.

KLUBOVNA III. VĚKU

STARÉ TRIČKO
4. února 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Vyhodit nebo recyklovat? My si 
povíme a samozřejmě i ukážeme 
možnosti dalšího využití, než se 
se starým tričkem definitivně 
rozloučíme.

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A SPORTU
11. února 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
O MSKS v Sezimově Ústí s ředitelkou 
Mgr. Romanou Krůčkovou.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
18. února 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Ještě v období Masopustu se 
společně rozveselíme a zazpíváme.

PEDIG
25. února 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Pod vedením paní Krejčové si 
z pedigu vyrobíme motýlka.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Brenda Novak: Nejhorší noční 
můra
Thriller
Josef Drmola: Sen o srnčí zvěři
Myslivecké příběhy
Viola Stern Fischerová: 
Mengeleho děvče
Skutečný příběh

Jan Cimický: Ostrov smrti
Psychologický román
David Rollins: Válečník
Špionážní román
Dilly Court: Vánoční 
pohlednice
Čtení pro ženy
Otomar Dvořák: 
Tajnosti kraje bechyňského
Turistické putování
Blanka Hošková: Dietnikum
Čtení pro ženy
Arnošt Goldflam: 
Hledání ztraceného tatínka
Čtení pro děti
Marie Kubátová: Vodnické 
pohádky
Pro nejmenší

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Sabine Ebertová: 
Meč a koruna
Poznejte hrdiny oblíbené ságy 
o porodní bábě v době jejich 
mládí
Marek Epstein: Dravec
Drama o konci rodinného štěstí, 
které se zdálo nedotknutelné
Miroslav Macek: 
Ona, oni a já aneb 
Vychovatelem snadno a rychle
Úsměvné příhody ze života 
mladého gentlemana 
na poklidném venkově
Angela Marsonová: 
Pohřbená pravda
Případy Kim Stoneové
Karel Šíp: Karneval 
paměťových buněk
Vzpomínky a postřehy známého 
moderátora

Děti a mládež:
Jirka Král: Jirka
Výběr toho nejlepšího z komiksů 
Jirky Krále
Sue Mongredien: 
Zachráněná sovička
Další z příběhů se šťastným koncem
Postýlková sbírka pohádek
Pohádky o oblíbených 
animovaných hrdinech
Rick Riordan: 
Apollónův pád – Zrádný 
labyrint
Další příběh ze světa Percyho 
Jacksona
Veronica Roth: Cesty se 
rozcházejí
Druhý díl fantasy série pro mládež

KINO SPEKTRUM 

Spektrum promítá ve 3D!
Cena 3D brýlí = 25 Kč

(Po zakoupení vám brýle zůstávají a lze 
je nosit i na další 3D představení)

pá 1. února 15:00 hod. 
LEDOVÁ SEZÓNA: 
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
komedie, animovaný
USA,  2018, 90 min, přístupný, 
dabing
Režie: Tim Maltby
Lední medvěd Norm si na zimní 
spánek vůbec nepotrpí. Právě 
naopak. Když se venku ochladí, 
začíná pro něj a pro celou partu 
kamarádů ze severu ta pravá 
Ledová sezóna, sezóna plná 
dobrodružství a zábavy. 
vstupné: 120 Kč

pá  1. února 17:30 hod.
ÚNIKOVÁ HRA
psychologický thriller
USA, 2019, 15 let, titulky
Režie: Adam Robitel
Hrají: Tyler Labine, Deborah Ann 
Woll, Taylor Russell

Psychologický thriller Úniková 
hra vypráví příběh šesti lidí, kteří 
přijali výzvu zúčastnit se únikové 
hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry 
cesta ven neexistuje… a začíná boj 
o přežití.
vstupné: 120 Kč

pá     1. února 20:00 hod.
ne     3. února 17:30 hod.
ne  24. února 20:00 hod.
ŽENY V BĚHU
komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
Režie: Martin Horský 
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza 
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Kostková, Veronika Khek Kubařová
Komedie o ženách, které se 
nebojí vyběhnout štěstí naproti 
Věra (Zlata Adamovská) prožila 
s Jindřichem báječný život a je 
pevně rozhodnutá splnit jeho 
poslední přání – zaběhnout 
maraton! Emancipovaná a rázná 
matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém.
vstupné: 130 Kč

so 2. února 15:00 hod. 
OVEČKY A VLCI
animovaný, rodinný, dobrodružný, 
komedie
Rusko, 2018, 80 min., přístupný, 
dabing
Režie: Vladimir Nikolaev

Ovce i vlci žijí v jednom městě 
pokojným životem a respektují 
pravidla civilizované společnosti. 
Pak se objeví nečekaní hosté, 
polární liška a ovečka, která unikla 
divokým vlkům - dravcům. Vůdce 
sjednoceného města je zachrání, 
ale stojí ho to život. Pouze týmová 
práce může vyřešit problémy, které 
je čekají.
vstupné: 100 Kč

so     2. února 17:30 hod.
st     6. února 20:00 hod.
ne  10. února 20:00 hod.
so  23. února 20:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2018,  
134 min., 12 let, české titulky
Queen. Jediné, co je 
pozoruhodnější než jejich muzika, 
je jeho příběh.
vstupné: 120 Kč 

so  2. února 20:00 hod.
SKLENĚNÝ
thriller, drama, horor, 
mysteriózní, sci-fi
USA, 2019, 129 min., 12 let, titulky
Režie: M. Night Shyamalan
Hrají: Samuel L. Jackson, Bruce 

Willis, James McAvoy
M. Night Shyamalan uvádí 
zcela nový thriller inspirovaný 
komiksem, nazvaný Skleněný. 
Spojuje tak dva samostatné 
úspěšné filmy Vyvolený (2000) 
a Rozpolcený (2016).
vstupné: 110 Kč

ne 3. února 15:00 hod.  
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný, komedie
USA, 2018, 112 min., přístupný, 
dabing
Režie: Phil Johnston, Rich Moore
Hrají: John C. Reilly, Sarah 
Silverman, Kristen Bell
Ve filmu Raubíř Ralf a internet 
opouštíme Litwakovu videohernu 
a vydáváme se do rozsáhlých, 
nezmapovaných a vzrušujících 
vod internetu, na kterých udělá 
Ralfovo raubířství pořádné vlny. 
vstupné: 130 Kč

ne     3. února 20:00 hod. 
út  26. února 17:30 hod.
NARUŠITEL
drama
ČR, 2018, 90 min., 12 let
Režie: David Balda
Hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka, 

Pavel Neškudla
Na křídlech za svobodou 
Silný a napínavý příběh českého 
leteckého esa, jeho kamarádů 
i bezbřehou lásku k létání přináší 
do kin film Narušitel.
vstupné: 120 Kč

st 6. února 16:00 hod.
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA    
krátké pásmo pohádek
ČR, 66 min., přístupný
vstupné: 30 Kč

st  6. února 17:30 hod.
CENA ZA ŠTĚSTÍ
drama
ČR, 2018,  95 min., 12 let
Režie: Olga Dabrowská
Hrají: Ivana Chýlková, Vanda 
Hybnerová, Tomáš Hanák
vstupné: 110 Kč

čt     7. února 10:00 hod.
so  16. února 15:00 hod.
ČERTÍ BRKO
pohádka
ČR, SR, 2018, 99 min., přístupný
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, 
Judit Bárdos, Jan Budař, Marek 
Daniel, Jana Plodková 
vstupné: 60 Kč/100 Kč

čt     7. února 17:30 hod.  
pá     8. února 17:30 hod.  
ne  10. února 15:00 hod.  
LEGO® PŘÍBĚH 2

animovaný,  akční, dobrodružný, 
komedie, rodinný, fantasy, muzikál
USA, Austrálie, Dánsko, Kanada, 
2019, 107 min., přístupný
Režie: Mike Mitchell, Trisha Gum
vstupné: 140 Kč 

čt 7. února 20:00 hod.
METALLICA: FRANCIE 
NA JEDNU NOC
Francie, USA, 2009, 132 min., 
přístupný 
vstupné: 180 Kč 

pá     8. února 20:00 hod.
ne  10. února 17:30 hod.
st  13. února 17:30 hod.
NA STŘEŠE
drama, komedie
Česko, 2019, 97 min., 12 let
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh 
Tran, Mária Bartalos, Vojtěch Dyk, 
Adrian Jastraban
Profesor Rypar (Alois Švehlík) 
poskytne dočasné útočiště 
Songovi (Duy Anh Tran), 
mladému Vietnamci, jehož našel 
ukrytého na střeše svého domu. 
Mohou však dva  takto odlišní 

lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby 
z toho nebyla katastrofa? 
vstupné: 120 Kč 

so  9. února 20:00 hod.
POTOMEK
horor
USA, 2019, 92 min., 15 let, titiulky

Ve stejnou dobu jako přišel na svět 
malý Miles, se na jiném místě 
odehrála tragédie. Dvě zdánlivě 
nesouvisející události se o několik 
let propojí děsivým způsobem. 
vstupné: 120 Kč 

st  13. února 16:00 hod.
POHÁDKY Z HOR 
krátké pásmo pohádek
ČR, 72 min., přístupný    
vstupné: 30 Kč 

st 13. února 20:00 hod.
GOLIÁŠ
drama
DNK, 2018, 85 min., 12 let, titulky
Režie: Peter Grönlund
Hrají: Peter Grönlund
vstupné: 90 Kč 

čt  14. února 10:00 hod.
ne  17. února 20:00 hod.
ZRODILA SE HVĚZDA 
drama, romantický, hudební 
USA, 2018, 136 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Bradley Cooper
Hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga

Hlavní roli v dechberoucím 
romantickém dramatu „Zrodila 
se hvězda“ hrají Bradley Cooper 
a Stefani Germanotta, kterou 
celý svět lépe zná pod jejím 
uměleckým pseudonymem jako 
hudební superstar Lady Gaga.
vstupné: 60 Kč/100 Kč
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čt  14. února 20:00 hod.
pá  15. února 17:30 hod.
so  16. února 17:00 hod.
LÉTO S GENTLEMANEM

romantická komedie
Česká republika, 2018, 98 minut, 
přístupný
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena 
Antalová, Igor Bareš
Letní romantická komedie 
o touze po svobodě, pozdní lásce   
a naději…
Anna (Alena Antalová) tráví se 
svým manželem (Igor Bareš) 
každé léto v chatové oblasti pár 
desítek kilometrů za Prahou. Jsou 
svoji už snad celou věčnost, takže 
jejich manželství sklouzlo, jak to 
tak bývá, do rutiny a stereotypu...
vstupné: 130 Kč

čt  14. února 17:30 hod.  
ne  17. února 17:30 hod.  
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 

akční, sci-fi
USA, 2019, 122 min., 12 let, český 
dabing
Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jennifer Connelly 
vstupné: 150 Kč

so 16. února 19:00 hod.
SIMON BOCCANEGRA
opera
2018, 140 min., přístupný
Velkolepé dílo mistra opery 
Giuseppe Verdiho o korzárovi, 
který se díky své moudrosti, 
spravedlnosti a lidovému povstání 
proti šlechtě stal janovským 
dóžetem.
vstupné: 250 Kč

st  20. února 17:30 hod.
st  27. února 20:00 hod.
NEDOTKNUTELNÍ
komedie, drama
USA, 2018, 125 min., 12 let, titulky    
Režie: Neil Burger  
Hrají: Bryan Cranston, Kevin Hart, 
Nicole Kidman
vstupné: 120 Kč

st  20. února 20:00 hod.
TICHO PŘED BOUŘÍ
thriller
USA, 2018, 106 min., 15 let, titulky 
Režie: Steven Knight  
Hrají: Matthew McConaughey, 
Anne Hathaway, Diane Lane 
Thriller plný zvratů a vášní 
s Matthew McConaugheym 
a Anne Hathaway má všechny 

předpoklady stát se jedním 
z diváckých zážitků roku.
vstupné: 120 Kč

čt  21. února 10:00 hod.
MARY POPPINS SE VRACÍ
rodinný, dobrodružný 
USA, 2018, 130 min., přístupný
Režie: Rob Marshall
Hrají: Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw, Emily 
Mortimer, Julie Walters, Colin 
Firth a Meryl Streep
vstupné: 60 Kč

čt  21. února 17:30 hod. 
pá 22. února 20:00 hod. 
ne  24. února 17:30 hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO

komedie
Česko, 2019, 12 let
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, 
Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek
vstupné: 120 Kč

čt  21. února 20:00 hod. 
MRAZIVÁ POMSTA 

akční, drama, thriller 
USA, 2019, 118 min., 15 let, titulky
Režie: Hans Petter Moland
Hrají: Liam Neeson, Emmy 
Rossum, Tom Bateman, William 
Forsythe, Laura Dern
vstupné: 120 Kč

so  23. února 17:30 hod.
VŠICHNI TO VĚDÍ
drama, thriller
Španělsko, 2018, 132 min., 12 let
Režie: Asghar Farhadi
Hrají: Penélope Cruz, Javier 
Bardem, Ricardo Darín, Eduard 
Fernández, Bárbara Lennie
Krásná Laura přijíždí do rodného 
Španělska na svatbu své 
sestry. Bujarou oslavu v kraji 
prosluněných vinic však naruší 
zmizení jednoho z hostů. Brzy se 
ukáže, že pod povrchem dřímají 
staré křivdy a tajemství, která měla 
zůstat zapomenuta. 
vstupné: 100 Kč

pá  22. února 17:30 hod.  
so  23. února 15:00 hod.  
ne  24. února 15:00 hod.  
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

dobrodružný animovaný film
USA, 2019, 104 min., 
přístupný, dabing
Režie: Dean DeBlois
Hrají : Hrají (v českém znění): 
Matouš Ruml, Terezie Taberyová, 
Simona Postlerová, Luděk Čtvrtlík 
Mladý Viking Škyťák a drak 
Bezzubka se vracejí v pokračování 
úspěšné dobrodružné animované 
série Jak vycvičit draka. Společně 
budou hledat Skrytý svět, jedinou 
naději na záchranu lidskodračího 
společenství.
vstupné: 140 Kč

út  26. února 19:30 hod. 
ARIADNA NA NAXU 
opera
2002 Salzburg Festival, 193 min.,
Režie: Sven-Eric Bechtolf, Hannes 
Rossacher
Hrají: Emily Magee, Elena Moşuc, 
Jonas Kaufmann, Roberto Saccà, 
Eva Liebau, Marie-Claude 
Chappuis, Eleonora Buratto, 
Gabriel Bermúde
První operní premiéra Vídeňské 
filharmonie na festivalu 
v Salzburgu v roce 2012, pod 
vedením Davida Hardinga, 
představovala známou práci 
v neznámé podobě: Straussova 
Ariadna na Naxu měla světovou 
premiéru v původní verzi před 
sto lety. 
vstupné: 190 Kč

út  27. února 17:30 hod.
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ 

drama, historický
Velká Británie, USA, 2018, 
124 min., 15 let, titulky
Režie: Josie Rourke
Hrají: Saoirse Ronan, Margot 
Robbie, Guy Pearce, Ian Hart
Dvě výjimečné ženy ve sporu 
o jeden trůn. Taková kombinace 
nikdy nemůže dopadnout dobře. 
Na tři Oscary nominovaná Saoirse 
Ronan v titulní roli ve snímku 
Marie, královna skotská, ukazuje, 
kudy vede cesta na popraviště. 
vstupné: 120 Kč 

čt  28. února 10:00 hod.
ZNOVU VE HŘE
komedie, romantický 
USA, 2018, 12 let, titulky 
Režie: Peter Segal 
Hrají: Jennifer Lopez, Milo 
Ventimiglia, Vanessa Hudgens, 
Leah Remini 
 Její talent byl skutečný. Její 
životopis nikoli.
Nikdy není pozdě začít znovu! 
Vtipný a zároveň romantický 
film o cestě jedné obyčejné dívky 
za štěstím.
vstupné: 60 Kč
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POPIS PRÁCE:
• Správce provozně technického 

informačního systému Energis 
(zdokonalování systému, 
vyhodnocování technických 
parametrů pro účely diagnostiky, 
modelování provozních režimů atd.)

• Správce vybraných technologických 
zařízení (vyhodnocování provozních 
parametrů, řízení preventivní údržby, 
řízení odstraňování vzniklých poruch) 

• Odpovědnost za řízení výkonnosti 
provozu – plnění parametrů dodávek

• Projektové řízení vybraných 
investičních záměrů

KVALIFIKACE:
• SŠ nebo VŠ technického směru;  

VŠ vzdělání v oboru energetika 
n. elektroenergetika výhodou

• Pracovní zkušenosti z odvětví energetiky 
• Základní znalost energetické 

legislativy

• Analytické myšlení
• Schopnost týmové práce  

a vedení projektů
• Znalost systému Energis výhodou

NABÍZÍME:
• zajímavou práci v energetické 

společnosti 
• 7,5 hodinovou pracovní dobu, 

5 týdnů dovolené
• možnost profesního růstu
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké výhody

OČEKÁVÁME:
• odpovědnost, samostatnost, 

spolehlivost a flexibilitu
• aktivní přístup k práci, 
• odborné kvality a snahu dále  

rozvíjet své znalosti a zkušenosti 
v daném oboru

• dodržování bezpečnosti práce

C-Energy Planá s. r. o. 
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

energetický specialista

C-Energy Planá, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02  Sezimovo Ústí II

C-Energy Planá s. r. o. je vlastníkem a provozovatelem moderního 
energetického zdroje s nejlepší dostupnou technologií pro výrobu  

a distribuci elektřiny a tepla.

Profesní životopis zašlete na 
eva.grulichova@c-energy.cz nebo info@c-energy.cz

POPIS PRÁCE:
• práce ve 4-směnném provozu
• obsluha a řízení energetických zařízení 

na velíně a v provoze
   (transformátory, rozvodny R 110 kV,  

R 6 kV, NN)
• pochůzková kontrolní činnost 

a operativní zásahy na energetickém 
zařízení

 
KVALIFIKACE:
• SOU/ SŠ v oboru elektrotechnika 

(silnoproud i slaboproud)
• základní znalost v oblasti elektro 

zařízení
• osvědčení vyhlášky 50/1978 Sb.  

min. § 6 do 1000 i nad 1000 V 
• znalost energetických zařízení 

a řídicích systémů výhodou
• řidičský průkaz skupiny B 
• znalost práce na PC na uživatelské úrovni
• aktivita a schopnost pracovat v týmu
• praxe v oboru výhodou

NABÍZÍME:
• zajímavou práci v  progresivní 

a rozvíjející se energetické společnosti 
s moderním technologickým 
zařízením 

• 7,5 hodinovou pracovní dobu, 
5 týdnů dovolené

• možnost dalšího vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace

• možnost kariérního růstu
• zaměstnanecké výhody (měsíční / roční 

bonusy, příspěvek na dopravu, závodní 
stravování až 9 000 Kč/rok,  
příspěvek na penzijní / životní 
připojištění až 25 000 Kč/rok)

TERMÍN NÁSTUPU: 
dle dohody

Průměrný měsíční příjem 
operátora po zaškolení: 
až 37 000 Kč/ měsíc. 
+ další benefity

C-Energy Planá s. r. o. 

přijme

operátora energetických zařízení

C-Energy Planá, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02  Sezimovo Ústí II

C-Energy Planá s. r. o. je vlastníkem a provozovatelem moderního 
energetického zdroje s nejlepší dostupnou technologií pro výrobu  

a distribuci elektřiny a tepla. 

Profesní životopis zašlete na 
eva.grulichova@c-energy.cz nebo info@c-energy.cz

(se specializací elektro do nepřetržitého provozu)

IN
ZE

RC
E

Romana Krůčková 
ředitelka MSKS

„Buď sama sebou a  dokaž to 
ostatním,“ zní motto nadcházející 
soutěže Miss Sezimovo Ústí 2019. 
Akce je určena pro slečny od  16 
let, uzávěrka přihlášek má datum 
2. února, konkurz na finalistky se 
bude konat 9. února. 

Organizátoři se těší na všechny 
slečny, které chtějí v  přátelské at-
mosféře Spektra přesvědčit poro-
tu i publikum o tom, že právě jim 
patří vítězná korunka. Stačí sebrat 
odvahu a udělat první krok – při-
jít na  casting do  budovy Spekt-
rum. Zájemkyně se mohou hlásit 
prostřednictvím online formuláře 
www.miss-sezimovousti.cz. 

Finalistky, které vzejdou z cas-
tingu Miss Sezimovo Ústí, načer-
pají zkušenosti, jež zúročí nejen 
při finálovém večeru. Ukázkovou 
hodinu cvičení a wellness odpo-

činku zakusí ve sportovním cent-
ru Hard Work Team – HWG Peta 
v Táboře. Lekci tance, ladné chů-
ze a pózování vyzkoušejí v Grand 
Studiu Tábor. Jako profesionální 
modelky se budou cítit při foce-
ní v  luxusních apartmánech Re-
sort Mlýn Černovice. V  Hotelu 
MAS Sezimovo Ústi se s  Janou 
Levai naučí etiketě stolování. Co 
jíst, aby byly zdravé a krásné, jim 
na  přednášce poradí výživová 
expertka Bc. Petra Školová. A to 
je jen malý výčet položek, jimiž 
soutěž podpořili sponzoři, kte-
rým za  jejich přízeň patří veliký 
dík.

K  prestiži akce přispívá i  fakt, 
že se koná jako bienále, tj. jednou 
za dva roky. Vítězka si tedy svého 
úspěchu bude užívat o rok déle než 
při soutěžích vyhlašovaných kaž-
doročně. Letošní finálový večer se 
uskuteční 30. března, provázet jím 
bude oblíbený herec a  moderátor 
Mirek Šimůnek. Hlavní cenu pro 
vítězku věnovala Cestovní agen-
tura Invia Tábor. Nově úřadující 
Miss Sezimovo Ústí si po kolotoči 
plném zážitků a zkušeností odpo-
čine na týdenním leteckém pobytu 
u moře.                                                

K přihláškám na casting 
Miss Sezimovo Ústí 
zbývají poslední dny
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Město Sezimovo Ústí neručí za správnost 
dodaných příspěvků, ani za kvalitu  
a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo 
služby nabízených v reklamě nebu jiném 
materiálu komerční povahy.

Reprezentační ples města Sezimovo Ústí se konal v sobotu 19. ledna 2019 v Hotelu MAS. Chtěli bychom poděkovat firmám, 
které i letos ples podpořily: ČEVAK a.s., C-Energy Bohemia s.r.o., VSP Data a.s., KOPOS technik s.r.o., Oberbank AG – pobočka 
Česká republika, Rumpold s.r.o., Bohemia – pojišťovací makléřství, DBD Control systems spol. s.r.o., A-Z EKO s.r.o., DAICH spol. 
s.r.o. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se opět na shledanou v roce 2020.

Reprezentační ples města
Josef Musil

Ve  Spektru se opět bude tan-
čit. V souvislosti s otevřením 

Spektrum Bar Kavárny navazuje 
MSKS na  někdejší tradici taneč-
ních večerů pro veřejnost. Budou 
se odehrávat v prostoru foyer, kde 
k tanci zahraje živá hudba.

První taneční večer se uskuteč-
ní 15. února od  20 do  23 hodin. 
O  hudební doprovod se postará 
duo Bedaband v obsazení: kytaris-
ta Ladislav Rauch a hráč na kláve-
sové nástroje Jiří Kolář. Oba páno-
vé se také ujmou pěveckých partů. 
V jejich podání zazní hudba k tan-
ci i poslechu mnoha žánrů – rock, 
pop, country, latina a lidovky. 

MSKS předpokládá, že taneční 
večery se budou konat každý mě-
síc. Vstupné činí 80 Kč na  osobu, 
místa je možné si zarezervovat 
v  infocentru a  také prostřednic-
tvím online prodeje na webových 
stránkách www.kultura.sezimovo-
-usti.cz.                                               

Romana Krůčková, ředitelka MSKS

O  divadelní představení ve 
  Spektru mají lidé tak veliký 

zájem, že už dlouho před zaháje-
ním sezony jsou všechna divác-
ká místa rezervována. Městské 

středisko kultury a  sportu děkuje 
všem divákům za  jejich přízeň. 
Když v  roce 2012 Spektrum po-
prvé vyhlásilo divadelní před-
platné, projevilo o  něj zájem 29 
abonentů. Do roku 2019 vstupuje 
se zcela vyprodaným počtem 299 
míst v  divadelním sále v  rámci 

předplatného a převisem poptávky 
návštěvníků. Proto MSKS přichys-
talo pro milovníky Thálie novinku 
– k dosavadní jedné předplatitelské 
skupině přibude i druhá. Počet di-
vadelních představení ve  Spektru 
se tím navýší a  uspokojí zájem 
všech milovníků hereckého umě-

ní. Tematicky se budou obě před-
platitelské skupiny doplňovat. Je-
jich společný jmenovatel se ponese 
v  duchu kvalitní zábavy v  podání 
profesionálních divadel. Podzimní 
předplatné obou skupin si mohou 
zájemci kupovat od letošního květ-
na v informačním centru.             

Divadlo Spektrum od podzimu přidává 
další předplatitelskou skupinu

Pravidelné taneční 
večery s živou hudbou

ředitelka


