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Martin Doležal
starosta města

 byl schválen rozpočet města 
a  jím zřízených příspěvko-
vých organizací na r. 2015;

 ve  věci zachování obvodní-
ho oddělení Policie ČR v Se-
zimově Ústí byla odeslána 
ministru dopravy a  policej-
nímu prezidentovi žádost;

 po  dokončení stavebních 
úprav ulice 9. května probí-
há na základě kolaudačního 
řízení odstranění drobných 
nedostatků; 

 práce na  I. etapě rekon-
strukce Táborské ulice byly 
přerušeny na  období zimní 
přestávky a  komunikace 
dána do  předběžného uží-
vání, poté bude provedeno 
fi nální asfaltování;

 v projektu cyklostezka a láv-
ka přes Kozský potok probí-
há výstavba železobetonové 
mostovky;  

 byla podána žádost o dotaci 
z ROP na provedení II. eta-
py rekonstrukce Táborské 
ulice;  

 po  rekonstrukci dány 
do  provozu veřejné WC 
u zastávky MHD Kovosvit;

 RM schválila podmínky pro 
poskytování dotací subjek-
tům v r. 2015 v oblasti sportu 
a tělovýchovy, sociálních slu-
žeb, kultury, životního pro-
středí a zájmové činnosti.    

Rozpočet města Sezimovo Ústí

VOJTÍŠEK – Prvním sezimoústeckým a zároveň jihočeským miminkem roku 2015 je Vojtíšek Holuša, který se narodil v táborské 
nemocnici pět minut po půlnoci na Nový rok. 

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Rozpočet je klíčovým doku-
mentem města a  představuje 

fi nanční plán, který slouží k  fi -
nančnímu a hospodářskému řízení 
města. Východiskem při sestavová-
ní rozpočtu bylo vytýčení hlavních 
priorit, kterými se staly:
 zajištění základního chodu měs-

ta, provozu MěÚ, městské poli-
cie a  jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů

 zajištění provozu zřízených pří-
spěvkových organizací

 dofi nancování již probíhajících 
investičních akcí

Řečí čísel můžeme defi novat 
schválený rozpočet jako přebyt-
kový se saldem příjmů a  výdajů 
ve výši 2,88 mil. Kč při celkových 
příjmech 110,76 mil. Kč a  celko-
vých výdajích 107,88 mil. Kč. 

Příjmová stránka je výrazně za-
stoupena příjmy daňovými, které 
představují 77,99 mil. Kč, tj. cca 
70 % celkových příjmů. Příjmy 
schváleného rozpočtu nepočítají 
s dotačními prostředky v rámci vy-
účtování již realizovaných projektů 
Revitalizace sídlení zeleně v  městě 
Sezimovo Ústí, Sportovně rekreační 
areál Kozský potok a Stavební úpra-
vy ul. 9. května, a to z toho důvodu, 
že v  době schvalování rozpočtu 
nebyla známa jejich přesná výše. 

Odhadem se jedná o částku okolo 
20 mil. Kč a bude do rozpočtu roku 
2015 zapojena v průběhu roku for-
mou rozpočtového opatření.

Plánované výdaje ve  výši 
107,88 mil. Kč lze z účetního hle-
diska rozdělit na  výdaje běžné 
(91,9 mil. Kč) a výdaje kapitálové 
(15,98 mil. Kč). Součástí běžných 
výdajů jsou výdaje na  zajištění 
chodu města, provozu MěÚ, měst-
ské policie a výdaje spojené s pro-
vozem zřízených příspěvkových 
organizací (provoz PO  odhadnut 
na částku 38,69 mil. Kč). Kapitálo-
vé výdaje představují platby za po-
řízení dlouhodobého majetku or-
ganizace, jejichž přehled je uveden

Přišel na svět pět minut po půlnoci

Foto: Lenka Pospíšilová

V úterý 6. ledna oslavila 101. naro-
zeniny paní Anežka Ermanová 
ze Švehlovy ulice. Blahopřejeme! 

Oslava narozenin

pokračování na str. 2  
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v  tab. č. 2. V  rozpočtu města je 
zahrnuto nejen dofi nancování již 
probíhajících akcí (Rekonstrukce 
ul. Táborská I. etapa a  Cyklostez-
ka a lávka přes Kozský potok), ale 
i příprava a realizace nových akcí. 
Jedná se o  projekt Zateplení bu-
dovy házené, který bude spolufi -
nancován z dotace, a o zpracování 
projektové dokumentace na  dům 
s pečovatelskou službou. V návaz-
nosti na předpokládanou úpravou 
rozpočtu z  titulu navýšení příjmů 
o  očekávané dotace je počítáno 
se zařazením dalších investičních 
akcí v  závislosti na  výši obdrže-
ných dotačních prostředků.  

Přehled výdajů dle jednotlivých 
druhů činnosti je uveden v Grafu 
č. 1.

V plánu hospodaření jsou zahr-
nuty i splátky dlouhodobých úvěrů 
v celkové výši 13,78 mil. Kč. Zcela 
bude uhrazen úvěr přijatý na rea-
lizaci projektu Stavební úpravy ul. 
9. května ve výši 10 mil. Kč, splátky 
hypotéčního úvěru jsou rozpočto-
vány ve  výši 900 tis. Kč a  splátky 
úvěru na  realizaci projektu Spor-
tovně rekreační areál Kozský potok 
ve výši 2,88 mil. Kč. Splátky úvěrů 
budou pokryty částečně z přebyt-
ku salda příjmů a  výdajů r. 2015, 
částečně z úspor vedených na běž-
ných účtech města.

Rozpočet města byl schválen za-
stupitelstvem města dne 16. 12. 2014
Usnesením č. 34/2014/2, a je v pl-
ném znění zveřejněn na  webo-
vých stránkách města www.sezi-
movo-usti.eu, sekce ekonomické 
informace.                                             

Rozpočet města Sezimovo Ústí

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Dne 12. 1. 2015 vyhlásilo 
město Sezimovo Ústí 

1) Výběrové řízení na pracovní 
místo vedoucí Oddělení sta-
vebního úřadu odboru Sta-
vebního úřadu, územního 
plánování, dopravy a  život-
ního prostředí Městského 
úřadu Sezimovo Ústí 

2) Veřejnou výzvu na  pracov-
ní pozici na  dobu určitou 
Účetní a  referent místních 
poplatků (za  dlouhodobou 
pracovní neschopnost)

Písemné přihlášky je nut-
no doručit v  předepsané for-
mě a  s  povinnými přílohami 
nejdéle do  28. ledna 2015 do 
11.00 hod. na  podatelnu MěÚ 
Sezimovo Ústí. Bližší informa-
ce  jsou k dispozici na úředních 
deskách města Sezimovo Ústí 
vč. elektronické na webu města: 
www. sezimovo-usti.eu            

Město Sezimovo Ústí vyhla-
šuje výběrové řízení na proná-
jem bytů:
1) Dukelská č.p. 638, byt č. 

26/638 ve  4. NP o  velikosti 
1+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.975,- Kč

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

2) Dukelská č.p. 638, byt č. 09/638 
ve 3. NP o velikosti 1+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.975,- Kč

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

13. února 2015 v 11:00 hod.

Bližší informace nalez-
nete na  stránkách:  www.se-
zimovo-usti.eu a  na  úřední 
a  informačních deskách MěÚ, 
případně Správě města Sezimo-
vo Ústí (p. Bednář 381 200 436,
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).         

 pokračování ze str. 1

Volná pracovní 
místa

Třída Název třídy položky
Rozpočet 

schválený (tis. Kč)

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 77 985,00

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 562,10

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 209,90

Celkem příjmy 110 757,00

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 91 900,00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 981,00

Celkem výdaje 107 881,00

Saldo příjmů a výdajů 2 876,00

Popis
Rozpočet

schválený (tis. Kč)

Programové vybavení - matrika a evidence obyvatel 163,00

Transfer pro ZŠ Školní náměstí (pořízení zahradního traktoru) 80,00

Pořízení indikátorů topných nákladů (byty ve vlastnictví města) 85,00

Veřejné osvětlení – cyklostezka k areálu Pohoda 900,00

Zateplení budovy házené 3 660,00

Územní plán 140,00

Projektová dokumentace – Dům s pečovatelskou službou 3 850,00

Cyklostezka a lávka přes Kozský potok 5 123,00

Komunikace Táborská 1 980,00

 CELKEM 15 981,00

21 Průmysl, stavebnictví, 
 obchod a služby; 43 tis. Kč

22 Doprava; 13 905 tis. Kč

31 Vzdělání; 11 275 tis. Kč

33 Kultura, církve a sdělovací 
 prostředky; 6 256 tis. Kč

34 Tělovýchova a zájmová činnost; 4 702 tis. Kč

36 Bydlení, komunální služby 
 a územní rozvoj; 38 133 tis. Kč

37 Ochrana životního prostředí; 100 tis. Kč

43 Sociální služby a společné činnosti 
 v sociálním zabezpečení a politice 
 zaměstnanců; 4 873 tis. Kč

53 Bezpečnost a veřejný pořádek; 2 663 tis. Kč

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný 
systém; 120 tis. Kč

61 Státní moc, státní správa, územní 
 samospráva a politické strany; 19 803,5 tis. Kč

Graf č. 1, Odhad výdajů dle druhu činnosti

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2: Seznam investičních akcí

Volné byty 
k pronájmu
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Helena Řežábková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

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

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

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

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Jiřina Kalenská
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny

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

Martin Doležal
starosta města

Jako každoročně, i pro rok 2015 
schválila rada města pro ne-

komerční subjekty zřízení fondů 
města pro rok 2015, jejich základní 
charakteristiky a  podmínky jejich 
čerpání. Oproti fondům zříze-
ným v  roce 2014 nebyla potřeba 
přistoupit prakticky k  žádným 
změnám. Ve schváleném rozpočtu 
města je v závazném ukazateli Do-
tace obecně prospěšným spolkům 
a  organizacím vyčleněno 1,4 mil. 
Kč. 

Níže jsou uvedeny základní cha-
rakteristiky fondů:

Fond sportu 
a tělovýchovy
Fond je určen k  podpoře čin-

nosti tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů registrovaných 
na  území města Sezimovo Ústí 
(dále jen „města“), jakož i dalších 
tělovýchovných a  sportovních ak-
tivit občanů města, především dětí 
a  mládeže. Žadatelem může být 

fyzická či právnická osoba s bydliš-
těm či sídlem na území města, pů-
sobící v oblasti tělovýchovy a spor-
tu na území města.

Fond sociálních služeb 
Fond je určen k podpoře činnos-

tí spolků a  sdružení, které vyko-
návají činnosti pro občany města 
v oblasti sociální sféry. Žadatelem 
může být fyzická či právnická oso-
ba působící v oblasti sociální sféry 
na  území města a/nebo v  zájmu 
občanů města.

Fond kultury 
Fond je určen k  podpoře čin-

nosti souborů a  spolků na  území 
města, předmětem jejichž působe-
ní je kulturní činnost či pořádání 
kulturních akcí. Žadatelem může 
být fyzická či právnická osoba s by-
dlištěm či sídlem na území města, 
působící v oblasti kultury na území 
města.

Fond zájmové činnosti 
Fond je určen k  podpoře čin-

nosti souborů a  spolků na  území 
města, předmětem jejichž půso-
bení 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.

Fond životního prostředí
Fond je určen k  podpoře čin-

ností na území města a/nebo v zá-
jmu občanů města v  oblasti péče 
o  životní prostředí a  ekologické 
výchovy. Žadatelem o  příspěvek 
z  Fondu může být fyzická nebo 
právnická osoba činná na  území 
města a/nebo v  zájmu občanů 
města. 

Žádosti o  přidělení prostředků 
z fondů lze podat jen na předepsa-
ném formuláři, který je k dispozi-
ci na  webových stránkách města 
www.sezimovo-usti.cz, u  tajemní-
ků příslušných komisí rady města 
či na podatelně MěÚ, a to v termí-
nu do 27. 2. 2015. 

Bližší informace o fondech jsou 
k  dispozici na  úřední desce měs-
ta, na webových stránkách města, 
u  tajemníků příslušných komisí 
rady města a tajemnice MěÚ.        

LÁVKA PŘES KOZSKÝ POTOK – Začalo betonování mostovky nové lávky přes Kozský 
potok vedle koupaliště Pohoda.

Několik řidičů a řidiček asi nechápe 
rozdíl mezi komunikací a trávníkem 
a to, že fi nancování oprav půjde 
z kapes všech občanů našeho 
města...

Bezohlednost, 
lenost nebo 
hloupost? 

Fondy města Sezimovo Ústí v roce 2015

Betonování mostovky 
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Aleš Přikryl
správa města

V  pátek 12. prosince 2014 byl 
zahájen provoz veřejných WC. 

V průběhu druhé poloviny letošní-
ho roku se prováděla celková pře-
stavba celého objektu, která nebyla 
jednoduchá zejména z  hlediska 
umístění DPS uprostřed objektu.

V  průběhu přestavby došlo 
ke  změně dispozičního řešení 
objektu, k  celkové rekonstrukci 
přípojky objektu na  veřejnou ka-
nalizaci, k  celkové rekonstrukci 
vnitřních rozvodů vodoinstalace, 
kanalizace, elektroinstalace, veške-
ré zdravotní techniky a k instalaci 
nových vstupních dveří s mincov-
ním automatem. Pamatovalo se 

i na tak kritizovanou odpočívárnu 
řidičů MHD a  došlo i  k  rozšíře-
ní nebytového prostoru současné 
prodejny. Celkové náklady na  re-
konstrukci, které dosáhly téměř 1,1 
mil. Kč, byly plně pokryty z  roz-
počtu města. V  letošním roce se 
plánuje výměna zbývajících oken, 
provedení celkové fasády objektu 
a  rekonstrukce chodníků okolo 
objektu. 

Veřejné WC jsou otevřeny den-
ně, a  to od  5:00 do  24:00 hodin 
a  použití je zpoplatněno poplat-
kem 5,- Kč. Naše organizace za-
bezpečuje provozování veřejných 
WC a  prostřednictvím našich 
zaměstnankyň zajistí pravidelný 
úklid. Jaký bude stav nově otevře-
ných veřejných WC, nezáleží vždy 
jen na nás, ale i na občanech, kteří 
WC použijí. 

Současně věříme, že veřejnost 
ocení náročnost, s jakou byla re-
konstrukce provedena a  nebude 
docházet k vandalským útokům, 
k ničení vybavení a zařízení no-
vých veřejných WC. Stále jsou to-
tiž mezi námi občané, kteří mají 
vandalismus jako svůj koníček 
a ničí vše nové, ale i staré, nejen 
v  tomto objektu, ale i  v  celém 
městě.                                              

Martin Doležal, starosta
Jiří Prokop, referent 
odd. dopravy MěÚ Sezimovo Ústí

Ve  dnech 31. 1. a  1. 2. 2015 
se v  Táboře po  letech 2001 

a  2010 uskuteční již potřetí MS 
v  cyklokrosu. Sportovní akce ta-
kového významu bude vyžadovat 
řadu dopravních a  jiných ome-
zení, spojených nejen s  vlastními 
závody, ale i  s  velkým pohybem 
návštěvníků, což se dotkne ne-
jen Tábora a  Sídliště nad Lužnicí 
(SNL), ale i Sezimova Ústí. Orga-
nizační štáb závodu a vedení města 
Sezimovo Ústí si proto dovolují 
požádat zejména obyvatele dotče-
ných ulic v našem městě o velkou 
shovívavost a trpělivost. 

Celá akce by měla být dostateč-
ně pokryta pořadatelskou službou 
závodu, dohlížet budou také stráž-
níci MP a příslušníci Policie ČR. 

Dopravní omezení
Parkovací plochy na  SNL bu-

dou omezeny, pro návštěvníky 
bude zřízeno záchytné parkoviště 
na travnaté ploše u příjezdové ko-
munikace k  OD  Baumax. Již od 
26. 1. bude omezeno parková-
ní na  novém parkovišti v  areálu 
Komora, od 27. 1. i na  stávajícím 
parkovišti v areálu Komora a nové 
parkoviště u Lužnice bude pro ve-

řejnost uzavřeno. Od  29. 1. bude 
omezeno parkování v  ul. Světlo-
gorská a v době od 31. 1. do 1. 2. 
bude dále omezen provoz na par-
kovištích v  ul. Havanská, Svět-
logorská, Berlínská, Moskevská 
a  příjezdová komunikace U  Drsů 
od ul. Volgogradská.

Lze proto očekávat problémy 
s  parkováním na  SNL a  násled-
ně i  v  přilehlých ulicích našeho 
města. 

Autobusy fanoušků budou 
směrovány do  Sezimova Ústí 
I a parkovat by měly v ul. Souke-
nická od  křižovatky se silnicí I/3 

až po  křižovatku s  ul. Palackého 
(viz obr.). Tato ulice bude obtíž-
ně průjezdná, a  to pouze jedním 
směrem, zároveň je nutno počítat 
se zvýšeným pohybem chodců 
po  trase ze Soukeníku k  závod-
nímu areálu na  Komoře, tj. v  ul. 
Dr.  E. Beneše, Kánišova, Vaníč-
kova, Prokopa Holého, Žižkova, 
Táborská a Lužnická.

Program
Sobota 31. ledna
11:00 – junioři
14:00 - ženy
Neděle 1. února
11:00 – muži do 23 let
14:00 – Elite muži

Vstupné 
Cena vstupenek
Sobota: 250 Kč
Neděle: 400 Kč
sobota + neděle: 600 Kč
Děti do 130 cm a držitelé průkazu 
ZTP/P mají vstup zdarma.

Vstupenky lze zakoupit on-line 
na Ticketstream, lze je kombinovat 
nebo koupit vstupenku VIP, dále 
pak v Agentuře Cyklistika v areálu 
Odpočinkové zóny Komora a také 
na  místě ve  dny konání závodů 
v  sedmi pokladnách, umístěných 
při vstupech do areálu.

Veškeré informace naleznete 
na www.cyklokros.cz.                       

MS v cyklokrosu opět v Táboře

Rekonstrukce veřejného WC
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Aleš Přikryl
správa města

Po  několikatýdenních přípra-
vách na  nejkrásnější svátky 

v  roce, které tak rychle minuly, 
opět nastal čas, kdy se vracíme 
k „běžnému“ životu. Pro pracovní-
ky Správy města tato doba začíná 
tím, že město „zbaví“ vánoční vý-
zdoby, kterou před začátkem Ad-
ventu pečlivě připravili. Věříme, že 
se vám vánočně nastrojené město 
líbilo a již teď slibujeme, že násle-
dující vánoční výzdoba bude při-
nejmenším stejně působivá jako ta 
právě proběhlá.                                        

pprap. Purman
vrchní asistent

5.12. v 23:15 hod. bylo na služeb-
nu OO PČR oznámeno, že P.M. 
předal ve Sportbaru na nám. T. Ba-
ti dopis na  rozloučenou, což vy-
volalo důvodnou obavu o jeho ži-
vot. P.M. byl následně ve 23.54 hod.
vypátrán hlídkou MP v  kolejišti 
nedaleko zastávky ČD Sezimovo 
Ústí a bez zjevného zranění pře-
dán do péče ZZS.

 6.12. v  době 3:30–3:40 hod. 
odcizil neznámý pachatel (NP) 
před diskotékou Apollo ze za-
parkovaného odemčeného vozi-
dla klíče ze zapalování.

 6.12. v  době okolo 4:55 hod. 
R.Š. fyzicky napadl kopem 
do hlavy Z.P., který postával s ka-
marádem před vstupem na  dis-
kotéku Apollo, což mělo za  ná-
sledek neřízený pád Z.P. na zem 
a krátkodobé bezvědomí.

 6.12. v  době 4:30-4:35 hod. 
před diskotékou Apollo byl J.S. 
fyzicky napaden NP.

 10. a 11.12. odcizil O.S. za pro-
vozu v prodejně Astra potraviny 

a  kosmetiku, které si postup-
ně dával do  přinesené tašky 
a  procházel přes pokladnu bez 
zaplacení, čímž způsobil škodu 
ve výši 2.502 Kč.

 13.12. v  době 3:40-3:45 hod. 
odcizil NP nezjištěným způso-
bem při jízdě autobusem MHD 
mezi zastávkami Kopeček a Ko-
vosvit pošk. R.N. z pravé kapsy 
u  kalhot mobilní telefon, čímž 
byla R.N. způsobena škoda 
ve výši 10.999 Kč.

 13.12. v  5:27 hod. před disko-
tékou Apollo R.G. pěstí napadl 
L.S., čímž mu způsobil zranění 
nosu a obličeje, které si vyžádalo 
lékařské ošetření.

 15.12. v době 10:00-11:00 hod. 
odcizil M.V. z  volně odložené 
školní tašky v ZŠ 9. května peně-
ženku s fi nanční hotovostí, čímž 
způsobil M.Ť. škodu 1.300 Kč.

 17.12. v  době 7:45-7:50 hod. 
balil J.G. cigaretu z konopí před 
školou COP na nám. T. Bati.

 19.12. v  době 0:00-7:10 hod. 
odcizil NP z neuzamčené zásuv-
ky stolku ve  volně přístupném 
pokoji v budově internátu COP 
peněženku s  fi nanční hotovos-

tí, osobními doklady a svazkem 
klíčů, čímž poškozenému Š.K. 
vznikla škoda v  celkové výši 
350 Kč.

 19.12. v době 11:30-11:45 hod. 
odcizil NP za provozu v provo-
zovně krejčovství v ul. Dukelská 
volně odloženou fi nanční hoto-
vost ve výši 15.000 Kč.

 23.12. v  době 4.15-4:30 hod. 
využil NP nepřítomnosti pro-
davačky v  novinovém stánku 
a  z  věšáku jí odcizil zde zavě-
šenou kabelku, v  níž měla pe-
něženku s  fi nanční hotovostí, 
osobními doklady, platební 
kartou a svazkem klíčů, čímž jí 
byla způsobena škoda ve  výši 
3.200 Kč, a současně NP odcizil 
z  podpultu uvnitř novinového 
stánku za dveřmi uloženou ige-
litovou tašku, ve které byly kar-
tony cigaret a  další zboží, čímž 
vznikla škoda ve výši 5.280 Kč.

 24.12. v  době 2:00-2:10 hod. 
na nám. T. Bati po slovní roze-
při a poté fyzicky úderem pěstí 
do  zátylku napadl O.K. poško-
zeného R.Š., čímž mu způsobil 
zranění hlavy, ruky a krční pá-
teře.                                                

Z činnosti Policie ČR Sezimovo Ústí Vánoční čas skončil

Kamila Vokalová

Pěvecké sbory Nokturno 
a Nokturňáček se na konci loňského 
roku vydaly zpívat do matičky 
Prahy a já využila příležitost být 
u toho a tady je mé ohlédnutí očima 
nadšeného rodiče.

V  minulém roce dostali malí 
sezimáčtí Nokturňáčci již po-

druhé příležitost zazpívat si spolu 
se smíšeným dospělým sborem 
Nokturno v  proslulé Betlémské 
kapli v Praze. Na charitativní kon-
cert, který se uskutečnil 18. 12. 
2014, byly oba sbory pozvány po-
řadatelem ČVUT Praha, panem 
Josefem Sychou, dirigentem praž-
ských sborů. Zaslechla jsem od ro-
dičů malých zpěváčků, že tento 
koncert se nedá srovnat s žádným, 
na kterém měly naše děti možnost 
zpívat. A měli pravdu.  

Očekávala jsem pěknou vá-
noční atmosféru, hudbu a  zpěv 
a navíc příjemný pocit, že přispěji 

svým vstupným na  dobrou věc. 
Splnilo se mnohem víc. V  šatně 
i v předsálí, všude milí a usměvaví 
lidé, hosté u vstupu dostali svíčky 
ze včelího vosku a  program. Sál 
se za  chvíli zaplnil k  prasknutí. 
Pro nás posluchače byl sál dobře 
ozvučen, na sloupech byly televiz-
ní obrazovky, a  tak bylo možno 
vidět účinkující zblízka.  To, co se 
dělo na pódiu, předčilo veškerá má 
očekávání. Všechny sbory zpívaly 
nádherně, doprovod i  sólisté nic 
nezkazili a předali nám do publika 

báječný pocit, že svět a lidé v něm 
mohou být lepší, když budou chtít. 
Vystoupení sborů na  sebe pěkně 
navazovala a  program rozdělený 
na dvě části byl zajímavý a pestrý. 
Skvělá byla Rybova mše vánoční. 
Veškeré tóny se neuvěřitelně vzne-
šeně nesly prostorem a myslím, že 
všichni si koncert náležitě užili. 
Pan dirigent Josef Sycha dokázal 
uřídit několik sborů při posled-
ních společných skladbách.  Ze 
všech na podiu i ze sbormistrů se 
na chvilku stali zpěváci. Kdy se po-

daří vidět naší milou sbormistryni 
a  sbory tak uvolněně a  spokojeně 
zpívat s  takovou srdečnou radostí 
i  pod jinou taktovkou. Nokturno 
i  Nokturňáček zazpívali vše na-
plno a  od  srdce a  my na  ně byli 
pyšní. Patřily k  těm méně počet-
ným sborům a  jejich výkon byl 
oceněn potleskem zaplněné kaple. 
I  pro ně to byl nezapomenutelný 
zážitek. Před odchodem jsme si 
všichni společně zazpívali neofi ci-
ální hymnu studentů Gaudeamus 
igitur s rozsvícenou svíčkou v ruce 
a bylo nám všem pěkně. Byl to pro 
všechny báječný večer s úžasnými 
tóny a  dal nám na  pár chvil za-
pomenout na  tíhu starostí našich 
všedních dnů.

Měla jsem tu čest prožít s oběma 
sbory pár chvilek navíc a  děkuji 
paní sbormistryni Jarmile Hlubin-
kové za  její obětavou práci s  dět-
mi. Sborům Koťata, Nokturňáček 
i Nokturno děkuji za  jejich pěkná 
vystoupení, přeji jim pevný hlas, 
silné plíce a  spoustu povedených 
vystoupení.                                       

Pěvecké sbory Nokturno a Nokturňáček v Praze

Foto: Petr Mareš
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Poděkování
Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým 77. na-
rozeninám. 

Ludmila Láchová

Děkuji panu starostovi a člen-
kám sboru pro občanské zále-
žitosti za  blahopřání k  mým 
narozeninám a  paní Válkové 
za milou návštěvu.

Jaroslava Pavlišová

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Doležalovi za  přání 
k narozeninám a paní Zykové 
za předání dárku.

Ladislav Vach

Děkuji vedení města za  bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a  paní Evě Veselé za  předání 
dárku a milou návštěvu.

Miroslav Bartošek

Děkuji panu starostovi a  sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za přání k mým 80. narozeni-
nám a paní Bažantové za pře-
dání dárku.

Jindřich Másílko

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání a  dárek k  mým na-
rozeninám a  paní Evě Veselé 
za milou návštěvu.

Ludmila Mašková

Děkuji  panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
blahopřání a dárek  k 90. na-
rozeninám mojí mamince, 
paní Anně Bednářové. 

Dagmar Jelínková

Děkuji panu starostovi a  sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za přání a dárek k mým 94. na-
rozeninám.

Věra Kočvarová

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Marie Boušková

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

Eva Málková

Anna Slunečková
kronikářka

Další rok nám 
uběhl pod 

rukama jako 
voda. Každý tro-
chu bilancoval, 
co mu přinesl i co 
mu přinese ten 

nový - nadcházející. 
A já jsem si uvědomila, že už de-

set let zaznamenávám významné 
nebo zajímavé události  Sezimo-
va Ústí do kroniky města. Snažila 
jsem se navázat na mé předchůdce, 
zejména na ty, jejichž způsob psaní 
se mi líbil. Musela jsem se mnohé-
mu naučit.

Během času mě napadlo, že to 
naše město - myslím ta baťovská 
část - je mladé a že by se daly po-
mocí pamětníků zaznamenat doby 
vzniku této části města. Ale ani 

na „jedničku“ jsem nezapomínala. 
A tak vznikla pamětnická vyprávě-
ní lidí, kteří tady byli, když se vléval 
život do města Sezimovo Ústí. A že  
už těch pamětníků bylo mnoho, 
snažila jsem se, aby vyprávění bylo 
o různých profesích či zálibách.

Můj první byl pan František Za-
pletal - bubeník. Bylo mi moc líto, 
když si můj článek v  Novinkách 
nepřečetl, protože zemřel. Těch 
„kovosviťáků“, kteří zavzpomí-
nali na  počátky továrny a  města 
bylo více. Ale povyprávěli jsme si 
i  o  vzniku podniku Silon, Vod-
ních staveb či proč se část města 
jmenuje třeba Korej. Snažila jsem 
se zachytit činnost prvních růz-
norodých zájmových kroužků - 
fotografa, malíře, mykologa, mu-
zikanta, sběratele, radioamatéra, 
loutkoherce, zpěváka, řidiče, holi-
če. Ani na sportovce jsem nezapo-
mněla. Četli jsme si o gymnastice, 
házené, zápase, skautech, lidových 

tancích, o  dudákovi, ručních pra-
cích, zahrádkářích. I  učitelé přišli 
„na přetřes“.

S úctou a obdivem budu vpiso-
vat do Kroniky Sezimova Ústí roku 
2014, že občan našeho města pan 
Ladislav Dohnal obdržel Cenu 
Olgy Havlové. Tato cena se uděluje 
lidem, kteří ač žijí s  handicapem, 
dokáží žít plnohodnotný život.

Snad jsem na  nikoho nezapo-
mněla. A pokud ano, tak mi to jistě 
promine. Zápis v kronice už nikdo 
nevymaže. Jsem moc ráda, že ohla-
sy jsou vesměs dobré, zdroje mi 
zatím nevyschly a  tak budu ještě 
chvilku pokračovat. 

Děkuji touto cestou všem 
za  podporu, za  pochopení, 
za rady i za vyprávění. A protože 
zde každému vložím fotku, dám 
zde i tu svoji, aby ten, kdo mě tře-
ba nezná,  mi mohl sdělit to, co 
by mohlo zajímat ostatní a hlavně 
naši kroniku.                                                  

Kronika bilancuje

Monika Macáková
projektová manažerka

Děkujeme vám za přízeň, pomoc 
a zájem, kterých se nám od vás v roce 
2014 dostávalo a přejeme vám 
z Rolničky do nového roku zdraví, 
úspěch i radost v celém roce! 

Diakonie ČCE – středisko Rol-
nička působí v Soběslavi více 

než 20 let. Za tu dobu se významně 
rozrostl počet klientů i nabízených 
služeb. Od  roku 2013 máme ote-
vřenou pobočku i v Táboře a to pro 
dospělé klienty. Rolnička poskytu-
je pomoc, podporu i vzdělání více 
než 100 dětem a dospělým s men-
tálním postižením ve  speciálních 
školách a sociálních službách. 

Naše služby obsahují osobní asis-
tenci ve škole, centra denních služeb 
pro děti, mladistvé i  dospělé, soci-
álně terapeutické dílny, chráněné 
bydlení, čajovnu – kavárnu Rolnič-
ka, chráněné dílny, dobrovolnic-
ké centrum. Nezanedbatelné jsou 
i další aktivity, jako například denní 
doprava dětí do  školy, logopedie, 
canisterapie nebo kroužek pro zdra-
votně postižené sportovce Boccia. 
Všechny služby jsou šité na  míru 
jednotlivým klientům, kteří kromě 

mentálního postižení často trpí dal-
šími zdravotními obtížemi. 

To vše můžeme nabízet i  díky 
vám všem, kteří naši činnost pod-
porujete. Velmi oceňujeme jak 
fi nanční, tak věcné dary, služby 
nebo práci, kterou Rolničce věnu-
jete. Vážíme si toho, že při Rolničce 
stojí řada lidí dobrých srdcí a věří-
me, že s  námi zůstanete i  v  roce 
2015. Víme, že bez vás by Rolnička 
nemohla být taková, jaká je! 

Jak podpořit Rolničku
 Přijďte do  čajovny – kavár-

ny Rolnička v  Bezděkově ulici 
v  Soběslavi a  při posezení nad 
kávou si vyberte výrobky Rol-
ničky v přilehlém obchůdku. 

 Přispějte Rolničce do kasičky při 
veřejné sbírce Rolničkové dny, 
kterou pořádáme každé jaro.

 Zašlete na  číslo 8  7777 zprávu 
ve  formě DMS ROLNICKA, 
bude vám odečteno 30 korun 
z  vašeho kreditu a  Rolnička 
z nich dostane 28,50 Kč. 

 Pošlete fi nanční dar na účet čís-
lo 4200192658/6800 a do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno 
a  kontakt. Rádi vám vystavíme 
potvrzení o daru. 

 Chcete Rolničku podporovat 
dlouhodobě? Staňte se členem 
Kruhu přátel Rolničky, kte-
rý je pro nás velmi významný. 
Podrobnější informace získáte 
na  www.rolnicka.cz nebo tele-
fonním čísle 733 127 041.
Všechny způsoby podpory jsou 

pro nás důležité, pomáháte tak 
v rozvoji a začlenění do společnos-
ti více než 100 lidem s mentálním 
postižením. Děkujeme!                  

Poděkování Rolničky
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Děkujeme panu starostovi 
a sboru pro občanské záležitos-
ti za přání k našim pětasedm-
desátinám a paní Soně Zykové 
za předání dárku.

Marie a Josef Jankulárovi

Poděkování

Narození:
Anichobrová Sofi e
Dostálová Kristýna
Kalafut Jan Matěj

Čáp Daniel
Ťoupal Vítek

Houdová Nikola
Ševčíková Veronika

Švec Sebastian
Tichý Tomáš
Binka Robin

Zemřelí:
Babická Věra

Blecha Vladimír
Dudl Václav

Dvořáková Danuše
Felixová Vlasta

Hrádek Jiří
Hrdlička František

Kavka Josef
Koutenský Jaroslav
Kurťáková Danuše

Mokroš Tibor
Moravcová Alžběta

Průchová Marta
Rejthar Jan Ing.
Samec Antonín

Svoboda Zdeněk
Ševčíková Anastazie

Ševčíková Marie
Štrobl Jiří

Voráček Ladislav
Zabloudil František

Zadražilová Marie MUDr.

Zdeněk Niederle

V předvánočním čase jsem na-
vštívil klubovnu třetího věku 

v  Jiráskově ulici, kde děti žluté 
školky pod vedením paní učitelky 
Bláhové ukázaly hezké vystoupe-
ní s  loutkami a  zimními básnič-
kami. Všem se jejich vystoupení 
líbilo. 

Po vystoupení děti čekaly na slí-
bené překvapení. A  najednou tu 
bylo. Objevil se klaun. To bylo ra-
dosti, když začal zpívat. Všem se 
líbil. Byl jsem překvapen jak per-
fektně, profesionálně tu  svou roli 
zvládla Hana Hrazánková.             

Petra Melichová
ZŠ a MŠ 9. května 

Stejně jako v loňském roce jsme 
se s  němčináři 7. – 9. roční-

ků vydali 11. prosince na  exkurzi 
do  předvánoční Vídně. Během 
dne jsme si prohlédli významné 
památky města, k  večeru se pak 

vídeňské ulice vánočně rozzářily 
a my  vyrazili na adventní trhy, kte-
rými je Vídeň proslulá. Zde si žáci 
vyzkoušeli němčinu přímo v teré-
nu, ochutnávali místní speciality, 
nakupovali drobné dárečky a uží-
vali si sváteční atmosféru. Zahra-
niční zájezdy pořádáme pravidelně 
každý rok. Letos v červnu se chys-
táme na týden do Londýna.           

Společenská
kronika

od 9. 10. do 24. 12.

Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

Naše škola se letos opět připo-
jila k  celostátní akci, kterou 

každoročně organizuje Charita 
České republiky – Tříkrálová sbír-
ka. Žáci 6. B prošli v úterý 6. ledna 
v doprovodu pana učitele Jaroslava 
Menglera školou a  v  každé třídě 
zazpívali koledu. Následně byla 
ve škole k dispozici ofi ciální tříkrá-
lová pokladnička, do  které bylo 
možné celý týden přispívat. 

Kromě školy navštívili tři krá-
lové i mateřskou školu a radnici. 
Tam nás přijala paní místosta-
rostka Ludmila Svatková. Děti 
měly možnost zazpívat svou ko-
ledu i  ostatním zaměstnancům 
městského úřadu. Věřím, že to 
bylo i pro ně milé zpestření pra-
covního dne. Na  památku své 
návštěvy zanechali tři králové 
na dveřích tradiční, křídou psaný 
nápis.

Prostředky ze sbírky jsou určeny 
na péči o osoby v nouzi a bez do-
mova, péči o seniory, péči o osoby 

se zdravotním postižením, na prá-
ci s  lidmi užívajícími návykové 
látky, na  prevenci zneužívání ná-
vykových látek, na provoz šatníků 
a  skladů s  potravinovou pomocí, 
na hospicovou péči, krizová centra 
pro cizince, mateřská centra atd. 
Z  vybrané částky jde část na  pří-
mou humanitární pomoc doma 
i v zahraničí a část využije Charita 

Tábor v našem regionu na výše po-
psanou činnost.

Naším cílem je vést děti k  vní-
mání potřeby pomáhat lidem, kteří 
se ocitli v  nelehké životní situaci. 
Chceme, aby se toto téma stalo 
předmětem diskuse nejen ve škole, 
ale i  v  rodinách. Děkujeme všem 
dárcům a  za  rok opět na  shleda-
nou.                                                     

Objevil se klaun Adventní Vídeň

Tříkrálové koledování

Děkuji všem spoluobča-
nům, kteří se přišli rozloučit 
s  mým manželem Františ-
kem Šimotou, za  projeve-
nou soustrast a  květinové 
dary.        manželka Jarmila
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Jana Junková, třídní učitelka

V  adventním čase se 6. A  roz-
hodla uspořádat v rámci třídy 

sbírku hraček, které by předala dě-
tem v dětském domově. Během pár 
dní se sešlo opravdu velké množství 
plyšáků, školních batohů, stolních 
her, knížek, také puzzle, autíčko, 
kočárek a  spousta dalších hraček, 
s  kterými si již děti nehrají. Ně-
kteří dokonce ze svého kapesného 
koupili zcela nové věci. V dětském 
domově v  Přestavlkách nedaleko 
obce Sedlec-Prčice byli všichni 
nadšeni a zvědavě dárky okukovali. 
Šesťáci mají určitě velmi dobrý po-
cit z toho, že přispěli na dobrou věc 
a zpříjemnili vánoční svátky dětem, 
které je musí trávit bez rodičů.       

Gabriela Ťoupalíková
ředitelka MŠ Lipová

V půli prosince proběhlo v naší 
Sluníčkové mateřské škole 

v každé třídě tradiční vánoční po-
sezení s rodiči. 

Co bylo netradiční? Na  školní 
zahradě se konala vánoční za-
hradní slavnost. Děti měly za úkol 
si doma vyrobit vánoční ozdobu 

v červeno - bílé barvě, kterou si pak 
zavěsily na venkovní vánoční stro-

meček. Zahrada byla osvícená lu-
cerničkami, což podtrhlo vánoční 
atmosféru. Rodiče s dětmi si mohli 
zazpívat vánoční koledy, opéci si 
vuřtíky a ochutnat perníčky, které 
upekly a  nazdobily paní učitelky 
s dětmi.

Nejdůležitější na  tomto setkání 
bylo to, že si rodiče a  paní učitelky 
mohli popovídat a  společně prožít 
příjemnou atmosféru. Již teď se těší-
me na další „Sluníčkové setkání“.    

Koupím byt v  Sezimově Ústí 
2, 2+1, zvýšené přízemí (jedny 
schody), OV, klidné prostředí.

Tel.: 773 626 167

Koupím byt v  Sezimově Ústí 
2, 2+1 nebo menší 3+1 s výta-
hem, OV, klidné prostředí.

Tel.: 773 626 167

KOUPĚ

Inzeráty

Tereza Gladkovová
ZŠ a MŠ 9. května

Dne 10. prosince proběhl 
na  naší škole tradiční, dět-

mi velice oblíbený projektový den 
„Osmáci třeťákům“. Cílem tohoto 
dne je ukázat velkým i malým dě-
tem, že spolu mohou kamarádit 
prvostupňové i  druhostupňové 
děti. Žáci 8. C si pro své mladší ka-
marády ze třetích ročníků připravi-
li divadelní představení Malý princ 
a  den plný her a  soutěží na  téma 
přátelství. Během dne plnili třeťá-
ci úkoly související s  divadelním 

představením. Starší kamarádi jim 
byli po  celou dobu nápomocni. 
Velké i malé děti byly tímto dnem 

tak nadšené, že už přemýšlejí o dal-
ším obdobném projektu. Tak jim 
přejeme, ať se dílo podaří.              

Šesťáci z „Nové školy“ mají srdce 
na správném místě

Projektový den „Osmáci třeťákům“

Vánoční zahradní slavnost

Pozvánka
SOFTBALOVÝ 

HALOVÝ TURNAJ 
V TÁBOŘE

Oddíl soft balu Hladoví Hroši 
TJ Spartak 

MAS Sezimovo Ústí, 

pořádá

HH Cup 13 ŽÁCI (MIX) 
28. 2. 2015

TÁBOR 

Na jednodenní turnaj je pozvá-
no 8 týmů. Utkají se v coachba-
lu, což je halová forma soft balu 
pro žáky.

VZPOMÍNKA NA LÉTO – fotka ze 
zápasu 2. ligy kadetů. Na pálce 
Matouš Nývlt, slajduje Vít Besenyj

Naši nejmenší změří síly proti 
hráčům z  celé republiky. Kdo 
přijme pozvání?

Na  to si musíme počkat do po-
loviny února. Držme všem palce 
a kdo má chuť, může přijít fandit.
Turnaj se koná v  hale teniso-
vé arény v  Táboře, U  Zimního 
stadionu 28. 2. 2015 od  9.00 
do 19.00 hod.
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Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Únorové křeslo pro hosta bude 
patřit publicistovi, fotogra-

fovi a  novináři Davidu Peltáno-
vi. Ten se už několik let v  rámci 
své profese věnuje opuštěným 
objektům našeho regionu. Bu-
dovy, o  které se nikdo nestará, 
které chátrají a  pustnou, v  sobě 
mnohdy skrývají pohnuté osudy 
a  jejich historie je více než pozo-
ruhodná. Autor se samozřejmě 
ptá i na  jejich budoucnost. A tak 

se můžeme dozvědět, že například 
zámek v  Sudoměřicích u  Tábora 
po  letech konečně našel majitele 
a pracuje se na jeho rekonstrukci 
a naopak tajuplné mlýny v  lesích 
okolo Chýnova už zřejmě brzy 
upadnou v zapomnění a jen hro-
mady kamení budou připomínat, 
že tu kdysi bydleli lidé. Nenechte 
si ujít poutavé vyprávění doložené 
snímky profesionálního fotogra-
fa. Křeslo pro hosta s  Davidem 
Peltánem jsme pro vás připravili 
hned zkraje měsíce, a  to v  úterý 
3. února od  18 hodin v  Malém 
sále Spektrum.                                

Už jen pár týdnů a  porota vy-
bere deset fi nalistek, které se 

budou ucházet o  titul Miss Sezi-
movo Ústí 2015. Termín neveřej-
ného castingu je stanoven na třetí 
únorový týden a pak už odstartuje 
náročná příprava fi nálového veče-
ra, který se uskuteční v sobotu 21. 
března v  sále budovy Spektrum. 
Jako moderátor se představí Vla-
dimír Hron, program oživí vystou-
pení Marka Ztraceného. Těšit se 
můžete na klasické disciplíny, jako 
je promenáda v  plavkách, defi lé 
ve večerních róbách či volná disci-
plína dle vlastního výběru. Kromě 
Miss Sezimovo Ústí, kterou vybere 
porota, se budou volit také králov-

ny krásy našich mediálních partne-
rů – Hitrádia Faktor a Táborského 
deníku. Na obou těchto volbách se 
budete moci podílet i vy. Podrobné 
informace o možnostech hlasování 
se dozvíte na webu Táborského de-
níku a při vysílání Hitrádia Faktor, 
na  kterém budete moci hlasovat 
prostřednictvím jejich facebooku. 
Fotografi e fi nalistek si budete moci 
prohlédnout v  Táborském dení-
ku, na  webu Táborského deníku 
a  na  webu města Sezimovo Ústí 
od 27. února 2015.                  (kn) 

Iva Ruskovská

KOVOSVIT MAS rozšířil v minulém 
roce portfolio svého podnikání 
o Divizi MAS HYDRO, která začala 
úspěšně expandovat do zemí EU.

Značka MAS vstoupila na  trh 
v  oblasti energetiky a  hydro-

techniky, kdy nově nabízí inova-
tivní technologie pro malé vodní 
elektrárny. V oblasti hydroenerge-
tiky se jedná především o ekono-
micky efektivní turbíny pro níz-
kospádové lokality. „Rozhodli jsme 
se využít malé hydroenergetické 
revoluce, která se postupně šíří Ev-
ropou. Investujeme do  výzkumu, 
vývoje a výroby a klasický typ tur-
bíny obohacujeme o naše inovace. 
Přidanou hodnotou je především 
využití nízkospádových lokalit ji-
nak obtížně ekonomicky využitel-
ných s  dosud běžně používanými 
technologiemi vodních motorů,“ 
říká ředitel divize František Švec. 

KOVOSVIT MAS, a.s. tak na-
vázal na  tradici produkce obrá-
běcích strojů, které vyrábí i  stan-
dardní typ   turbín a  běžně je 
dodává svým zákazníkům. „My 
se nezabýváme klasickou sériovou 
výrobou, každý produkt děláme 
na míru přímo pro lokalitu, kde se 
zákazník rozhodl elektrárnu posta-
vit. Klasické typy turbín ve  větši-
ně případů vyžadují velké zásahy 
do přírody a přinášejí s  sebou ne-
malý objem stavebních prací. Vý-

sledné stavební úpravy jsou často 
obtížně vratné a mohou také ovliv-
ňovat ekologickou rovnováhu oko-
lí. Naše řešení je velmi ekologické 
a  ekonomicky efektivní. Minima-
lizujeme potřeby stavebních kon-
strukcí a úprav okolí toku. My jsme 
schopni turbínu vyrobit v  kom-
paktním provedení a  instalovat 
i  do  obtížněji přístupných lokalit, 
včetně extrémních geografi ckých 
poloh,“ vysvětluje František Švec. 

O tom, že se nová strategie spo-
lečnosti vyplatila, svědčí i uzavře-
ní několika zajímavých kontraktů 
v  sousedním Německu, kde byly 
dodány již tři projekty. Několik 
dalších také fi rma realizovala v tu-
zemsku. „Německo je kvalitativně 

velmi náročný zákazník a zároveň 
je to jeden z nejvýznamnějších cílo-
vých zdrojů. Jednáme také o part-
nerství s  kolegy v  Anglii, kde je 
výrazná   podpora pro malé vodní 
elektrárny. Připravujeme několik 
projektů i  pro francouzský a  ital-
ský trh,“ pokračuje ředitel divize 
František Švec.

Se vznikem divize MAS HYD-
RO vyvstala i potřeba náboru no-
vých pracovníků. V současné době 
má divize dvacet zaměstnanců. 
Každoročně pak plánuje navýšit 
své počty až o deset zaměstnanců. 
Cílový stav v roce 2020 by se měl 
pohybovat okolo sto zaměstnanců 
různých odborností. „Naše divize 
má samostatnou vývojovou zá-

kladnu, která obsahuje hydrotech-
nickou laboratoř, kde jsme, mimo 
jiné, také přijali čtyři mladé kon-
struktéry. Spolupracujeme i  s  ně-
kolika univerzitami. Naše činnost 
má přesah i na jiné fi rmy v regionu, 
kde pravidelně poptáváme odborné 
práce a  zaměstnáváme další ex-
ternisty z  celé republiky,“ uzavírá 
František Švec.                                         

KOVOSVIT MAS, a.s. rozšířil byznys

Vyprávění o opuštěných 
budovách na Táborsku

Přípravy na Miss vrcholí
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Kulturní a sportovní akce na měsíc únor

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

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

MASOPUST 

17. února   10 hod.   
nám. T. Bati
Tradiční sezimoústecký masopust 
ve spolupráci s místními školami. 
Průvod masek vyrazí od ZŠ 
9. května v 10 hodin. Program 
na nám. T. Bati, stánky, živá muzika.
..............................................................................................

KARNEVAL PRO DĚTI

22. února   15 hod.
Hotel MAS
Karnevalové odpoledne plné naživo 
hraných písniček, vtipných básniček 
a skečů, zábavy, her a soutěží 
s divadlem Hnedle vedle.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

TANEČNÍ VEČER

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

DIVADLO

DIVADLO:  VYHAZOVAČI

John Godber

10. února   19 hod.
Sál Spektrum

Divadlo Radka Brzobohatého
Energií sršící hudební komedie se 
skvělou hudbou a písněmi Ondřeje 
Brzobohatého.
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně 
lidský příběh se točí kolem disco 

klubu Cinders. 4 vyhazovači, 
na první pohled tvrdí a ostřílení 
chlapíci, kteří se musí pohotově 
rozhodnout, náctiletí hoši 
připravující se na svůj velký večer, 
roztomilé nakadeřené slečny 
užívající si narozeninovou párty, 
1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších 
postav ztvárněných čtyřmi 
zpívajícími herci. 
Hrají: Ondřej Brzobohatý/Přemysl 
Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Petr Vágner
Vstupné: 320 Kč

POHÁDKY

CIRKUSÁRIUM

4. února    16.30 hod.
Sál Spektrum
Divadlo U plotny
Co vás napadne, když se řekne 
Cirkusárium? Cirkus a Obludárium? 
Tak to jste na správné adrese. 
Atmosféra je věru cirkusová a aktéři 
někdy více než podivní.  Tři příběhy 
tří neobyčejných hrdinů. A skončit 
to taky nemusí vždy obvykle.  Zato 
šťastně určitě. Takže, dámy a pánové, 
vítejte v našem roztomilém 
Cirkusáriu!!!
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

O NESPOKOJENÉM KAPŘÍKOVI

18. a 25. února   16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum
Divadýlko na schodech
Vodní hlubina už není pro kapříka 
dost dobrá. Změní se v mušku a chce 
na zem. Brzy ale zjistí, že všude číhá 
nebezpečí. Když už mu jde o život, 
kamarádky rybky mu pomohou 
zpátky do rybníka… 
Vstupné: 30 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

KŘESLO PRO HOSTA: 

DAVID PELTÁN

OPUŠTĚNÉ BUDOVY 

NA TÁBORSKU

3. února   18 hod.
Malý sál Spektrum
Povídání redaktora Táborského 
deníku, fotografa a publicisty 
na téma opuštěné budovy 
na Táborsku doplněné fotografi emi. 
Jaká tajemství skrývá například 
zámek v Nadějkově či tajemný 
statek ve Vřescích? Objevte spolu 

s vypravěčem zapomenuté mlýny 
ukryté v lesích u Chýnova…
..............................................................................................

JAK K TRVALÉMU ZDRAVÍ

17. února   18 hod.
Malý sál Spektrum
Přednáška Sabiny Drtinové. Jen 
několik bodů, které bychom měli 
mít na paměti, nám může změnit 
a prodloužit náš život. Někdy 
i malá změna stačí, aby náš život 
a naše zdraví bylo dlouhodobě 
plnohodnotné…
Vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí MSKS 

včetně promítání  fi lmů 
nebo po domluvě v kanceláři 

předprodeje.

TEODOR BUZU A VLASTIMIL 

SLABÝ – V MĚXUSU NA MĚKKO

9. ledna – 15. února
Galerie Spektrum – Malý sál
Výstava akademického malíře 
Teodora Buzu a fotografa Vlastimila 
Slabého.  
..............................................................................................

HRADNÍ ZŘÍCENINY 

V JIŽNÍCH ČECHÁCH

2. února – 29. března
Galerie Spektrum
Výstava k příležitosti 
Dnů evropského dědictví 2014 
ve spolupráci s NPÚ ú.o.p. 
České Budějovice.
..............................................................................................

MILAN CHABERA: 

MALÉ A VELKÉ SOUVISLOSTI

19.února – 22. března

Galerie Spektrum – Malý sál
Vernisáž 19. února v 18 hod.
Na vernisáži vystoupí písničkářka 
a básnířka Tamara Nathová a spol. 

KURZY, DÍLNY

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

18. a 25. února   15.30 hod.
Klubovna Spektrum
Výtvarná dílna, kde si děti vyrábějí 
loutky a postavičky z různých 

materiálů na motivy aktuálních 
pohádek Divadýlka na schodech.
Vstupné: 30 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

Klubovna v Jiráskově ulici
VESELÁ A ČILÁ MYSL

2. února   15 hod.
Skládáme tangramy – obrázky 
z geometrických tvarů.
..............................................................................................

VÝLET: STRKOV

14. února   13 hod.
Vycházka s Hanou Kazatelovou. 
Sraz ve 13 hodin před hotelem MAS, 
poté autobusem na zastávku Planá 
nad Lužnicí Strkov, odtud po žluté 
turistické značce zpět do Sezimova 
Ústí.
..............................................................................................

POSEZENÍ S HARMONIKOU

16. února   15 hod.
Poslechneme a zazpíváme stále živé 
písničky našeho mládí.
..............................................................................................

CVIČÍME S MALÝMI MÍČKY

23. února   15 hod.
Posilování oslabených svalových 
skupin.

PŘIPRAVUJEME 
NA BŘEZEN

LISTOVÁNÍ: INFERNO

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

PATCHWORK

7. března   13–18 hod.
Klubovna Spektrum
Kurz se zkušenými lektorkami 
a vystavovatelkami výrobků 
patchwork Annou Vlčkovou 
a Magdou Frantovou. Naučíte se 
zpracovávat nové vzory a v praxi 
si vyzkoušíte nejnáročnější část 
– zakončování. Veškerý materiál 
v ceně. Kurz je vhodný i pro 
začátečníky. . Přihlášky nejpozději 
do 4. 3. na tel. 737 254 684 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 250 Kč

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Novinky

Evžen Boček: Deník kastelána

Prvotina autora úspěšného románu 
Poslední aristokratka

Luca di Fulvio: 

Dívka, která se dotkla nebe

Historický román z počátku 16. stol.

Táňa Keleová-Vasiková: 

Duhový most

Čtení pro ženy

Elizabeth Peters: 

Faraonova pomsta

Dobrodružné čtení

Paulo Coelho: Nevěra

Román ze současnosti

Simon Mawer: Pád

Román s horolezeckou tématikou

Marie Formanová: 

Případ Pavlína

Dramatický příběh světoznámé 
české modelky

Jiří Hájíček: Selský baroko

Děj novely se úzce dotýká tématu 
kolektivizace v 50. letech

Jan Seghers: 

Nevěsta ve sněhu

Detektivka

Zdeněk Svěrák: Tři bratři

Čtení pro děti

Městská knihovna SÚ II
Novinky

M. Lee: Prsten s rubínem

Romantické čtení pro ženy.

A. Šalev: Temná hmota

Sex, lži, přetvářka, touha, nevěra 
a láska přes internet...

J. Lindseyová: Otrokyně

Urozená Kristen Haardradová, dcera 
norských Vikingů, utíká z domova, 
aby se vyhnula dávno dohodnutému 
sňatku...

J. Hellerová: Zkrocení zlého muže

Doktorka Lynn Wymanová má 
mimořádně úspěšnou praxi. Školí 
muže, nemluvy, jak plynně zvládat 
umění řeči. Humoristický román.

H. Brodrick: Záhady mrtvých

Příběh bývalého obhájce, který nyní 
žije v ústraní mnišského kláštera 
jako otec Anselm, začíná ve chvíli, 
kdy za podivných okolností umírá 
jeho kolegyně.

R. Kluun: Třetí poločas

Nevěry, hádky, bolest a strach – láska 
za časů rakoviny. Carmen a Stijn si 
užívali manželství a čerstvě narozené 
dcery. Rok poté se všechno změnilo 
v průtrž totální katastrofy. Carmen 
umírá na rakovinu a Stijn se pokouší 
žít dál...

J. Collins: Nová generace 

hollywoodských žen

Moc, sex, peníze a sláva najednou 
nemusí znamenat zhola nic...

S. Gardner: 

Je to vražda, říká Selby

Detektivní příběh.

A. Campbell: Bývalá přítelkyně

Příběh lásky, divoké vášně a životní 
krize.

D. Steel: Hořkost lásky

Člověk se nemá nikdy vzdát, aby 
jednou mohl realizovat vlastní 
vysněné představy.

Ch. Sandsová: Osudový diamant

Macy se po smrti maminky cítila 
osamělá. Romantický příběh plný 
lásky, hledání...

KINO SPEKTRUM

PADDINGTON (Paddington)

1. února    17.30 hod.
Rodinný VB/Fr., přístupný, dabing, 
98 minut
Paddington není jen tak obyčejný 
medvídek. Když zemětřesení 
zničí jeho domov, pošle ho teta 
Lucy do Londýna, aby zde našel 
novou rodinu. Sám a opuštěný 
na paddingtonském nádraží pomalu 
zjišťuje, že život ve velkoměstě není 
úplně takový, jak si ho představoval.
Režie: Paul King 
Hrají: N. Kidman, S. Hawkins 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE

1. února   20 hod.
Dokument ČR, přístupný, slov. verze 
s titulky, 100 minut
Marián Kuff a je farářem v malé 
vesnici na Slovensku. Na faře se stará 
o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata 
a kluky z dětských domovů, tělesně 
postižené a týrané matky s dětmi. 
Okolo 250 lidí. Film o tom, jak moc 
se člověk dokáže vydat za druhé, jak 
moc tím ztrácí, ale i jak mnoho tím 
získává. 
Režie: Jana Ševčíková 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

HACKER (Blackhat)

5. února   20 hod.
Th riller USA, od 12 let, titulky, 
132 minut
Jakmile jste online, tak vás mají. 
Hackeři, kterým stačí pár kliknutí 
k tomu, aby vám zničili život. Ještě 
horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří 
mají v plánu ochromit celý svět. 
Zatím neznámý počítačový machr 
si s námi rozhodl hrát a zdá se, že 
neexistuje nikdo, kdo by ho zastavil. 
Režie: Michael Mann 
Hrají: Ch. Hemsworth, V. Davis 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

BABOVŘESKY 3

6. února   17.30 hod.
Komedie ČR, přístupný, 103 minut

Komedie Z. Trošky je úsměvným 
obrázkem ze života v současné 
vesnici, která s nadhledem 
a komediální nadsázkou sleduje 
kupící se nedorozumění a souhry 
náhod, které pořádně zamotají hlavu 
jejím obyvatelům. 
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: V. Žilková, J. Synková, 
L. Vondráčková, T. Bebarová 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ 

PŘÍPAD (Mortdecai)

6. února   20 hod.
Akční komedie USA, od 12 let, 
titulky, 97 minut

To chce knír a nohy v teple! 
Mortdecai má rád peníze, sprosté 
vtipy, alkohol a svůj sofi stikovaný 
knír. Zaměstnán je jako aristokrat. 
Vrhne se do velkolepého pátrání 
po ukradeném obraze, procestuje 
půlku zeměkoule a bude čelit mnoha 
protivníkům. 
Režie: David Koepp 
Hrají: J. Depp, G. Paltrow, 
E. McGregor, P. Bettany 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

SPONGEBOB VE FILMU: 

HOUBA NA SUCHU 
(SpongeBob: Sponge Out of Water)

7. února   17.30 hod.

Animovaný USA, přístupný, dabing, 
84 minut
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších 
a hlavně nejoblíbenějších animovaných 
postaviček konečně našla cestu 
na fi lmové plátno. SpongeBob je 
mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí 
v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče 
u Křupavého kraba... 
Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell 
Vstupné: 125 Kč / děti 105 Kč

Kulturní a sportovní akce na měsíc únor
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BABOVŘESKY 3

7. února   20 hod.
Komedie ČR, přístupný, 103 minut
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

VELKÁ ŠESTKA (Big Hero Six)

8. února   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, dabing, 
108 minut

Velká šestka je emocemi nabité 
komediální dobrodružství o malém 
geniálním konstruktérovi robotů, 
který se naučí využívat svůj talent. 
Pomůže mu v tom jeho neméně 
nadaný bratr a  kamarádi. 
Režie: Don Hall, Chris Williams 
Vstupné: 120 Kč / děti 100 Kč
..............................................................................................

OKNO DO DVORA (Rear Window)

8. února   20 hod.
Th riller USA, od 12 let, titulky, 
112 minut
Jeden z vrcholů fi lmové tvorby 
A. Hitchcocka je stejně strhující 
cestou za odhalením vraždy jako 
mistrovskou studií voyeurismu. 
Jeff  Jeff ries je po úraze upoután 
na invalidní vozík a z nudy začne 
pozorovat své sousedy. Stereotyp, 
vzrušení, únava, tanec, touha… 
a podivné události...
Režie: Alfred Hitchcock 
Hrají: J. Stewart, G. Kellyová 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

JUPITER VYCHÁZÍ 
(Jupiter Ascending)

12. února   20 hod.
Sci-fi  USA, přístupný, titulky, 
125 minut
Když se narodila Jupiter Jones, 
znamení napovídala, že je 
předurčena k velkým činům. Nyní 
již  dospělá Jupiter sní o hvězdách, 
ale probouzí se do chladné reality 
uklízečky toalet. Až když na Zemi 
dorazí Caine, jehož úkolem je Jupiter 
sledovat, začne si uvědomovat 
naplnění svého osudu...
Režie: Andy a Lana Wachowski

Hrají: Ch. Tatum, M. Kunis, 
E. Redmayne  
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

WHIPLASH (Whiplash)

13. února   17.30 hod.
Drama USA, přístupný, titulky, 
106 minut
Andrew je mladý jazzový bubeník, 
který sní o slávě, je rozhodnutý 
vystoupat až na samotný 
vrchol nejprestižnější hudební 
konzervatoře. Jednoho večera 
na Andrewa narazí dirigent 
proslavený svým učitelským 
talentem a nemilosrdnými 
praktikami a mladíkovi navždy 
změní život.
Režie: Damien Chazelle 
Hrají: M. Teller, J. K. Simmons, 
M. Benoist 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

NEZLOMNÝ (Unbroken)

13. února   20 hod.
Drama USA, od 12 let, titulky, 
137 minut
Film o tom, že když máte dostatečně 
silnou vůli, přežijete skoro všechno. 
O osudech slavného amerického 
olympionika, válečného letce, 
trosečníka a válečného zajatce 
Louise Zamperiniho.  
Režie: Angelina Jolie 
Hrají: J. O’Connell, D. Gleeson,
A. Russell 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

VELKÁ ŠESTKA (Big Hero Six)

14. února   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, dabing, 
108 minut
Vstupné: 120 Kč / děti 100 Kč
..............................................................................................

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
(Fifty Shades of Grey)

14. února   20 hod.
Erotický USA, od 15 let, titulky, 
124 minut
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ 
Tahle prostá věta uvedla setkání, 
které zcela změnilo život nesmělé 
studentky Anastasie. Zároveň 
je součástí příběhu, jenž se stal 

celosvětovou literární senzací, 
která v rychlosti prodejů překonala 
i Harryho Pottera. 
Režie: Sam Taylor-Johnson 
Hrají: J. Dornan, D. Johnson 
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

BIG EYES (Big Eyes)

15. února   17.30 hod.
Životop. drama USA, od 12 let, 
titulky, 106 minut
Film na základě skutečného příběhu 
o Margaret Keane, v níž se díky 
jejím malbám dětí s velkýma očima 
projevil umělecký génius. V 50. 
letech slavila fenomenální úspěch, 
poté se však dostala do právních 
tahanic se svým manželem, který 
tvrdil, že ocenění za její práce patří 
ve skutečnosti jemu.
Režie: Tim Burton
Hrají: Ch. Waltz, A. Adams, T. Stamp  
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

TŘI SRDCE (Trois coeurs)

15. února     20 hod.
Drama Fr., od 15 let, titulky, 106 minut
Tvorba fr. režiséra Jacquota je 
oslavou žen s svůdností, křehkostí 
i odhodlaností. V tomto fi lmu 
tento matriarchální svět doplňuje 
o výrazný mužský prvek a rozehrává 
tak vzrušující a podmanivý příběh 
milostného trojúhelníku.
Režie: Benoît Jacquot 
Hrají: Ch. Gainsbourg, C. Deneuve, 
Ch. Mastroianni, B. Poelvoorde
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

SLÍDIL (Nightcrawler)

19. února   20 hod.
Th riller USA, přístupný, titulky, 
117 minut
Příběh vypráví o mladíkovi, který 
se snaží prosadit jako novinář. 
Nedaří se mu najít uplatnění v již 
zavedených agenturách a tak se 
vrhne na vlastní pěst do pátrání 
po stopách zločinu a pro atraktivní 
novinářský materiál se neštítí udělat 
cokoliv. 
Režie: Dan Gilroy 
Hrají: J. Gyllenhaal, R. Russo, A. Cusack 
Vstupné: 100 Kč

SPONGEBOB VE FILMU: 

HOUBA NA SUCHU 

(SpongeBob: Sponge Out of Water)

21. února   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, dabing, 
84 minut
Vstupné: 125 Kč / děti 105 Kč
..............................................................................................

FOTOGRAF

21. února   20 hod.
Tragikomedie ČR, od 15 let, 133 minut
V příběhu volně inspirovaném 
osudy světoznámého českého 
fotografa Jana Saudka se vracíme 
k  zásadním křižovatkám života 
umělce obdařeného nejedním 
výjimečným talentem, živelností 
a vášní. To vše mu přineslo slávu 
i odmítání, lásku i zradu, zástupy 
obdivovatelů i osamocení.
Režie: Irena Pavlásková 
Hrají: K. Roden, M. Málková, 
V. Cibulková 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

BABOVŘESKY 3

22. února   17.30 hod.
Komedie ČR, přístupný, 103 minut
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

DANIELŮV SVĚT

22. února   20 hod.
Dokument ČR, 75 minut
Daniel je mladý muž, student 
a spisovatel. Daniel je pedofi l. Je 
zamilovaný a vlastní orientaci netají, 
a to ani před rodiči milovaného 
chlapce. Daniel nikdy žádnému 
dítěti neublížil. Příběh zakázané 
lásky a neustálého boje za smíření 
se sebou samým i za možnost přijetí 
uvnitř společnosti.
Režie: Veronika Lišková 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 
(Kingsman: The Secret Service)

26. února   20 hod.
Akční komedie USA/VB, od 15 let, 
titulky, 129 minut
Organizace Kingsman je oproti 
jiným britským tajným službám 
rozhodně nevládní a supertajná. 
Každý nováček je pečlivě vycvičený, 
doporučený a otestovaný. Díky 
tomu se tam dostávají hlavně synové 
významných rodin. Výjimkou se 
stane až nezaměstnaný Gary..
Režie: Matthew Vaughn 
Hrají: C. Firth, T. Egerton, 
S. L. Jackson 
Vstupné: 120 Kč
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INZERCE

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají 

Svářeče 
 s oprávněním ZK 135 nebo ZK 141 

 

- Nástup IHNED 

- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

- Příplatky nad rámec ZP 

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

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

www.pacovske.cz 

 

4. PLES ZDRAVÍ

Kulturní a sportovní akce na měsíc únor

ZVONILKA A TVOR NETVOR

28. února   17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 76 minut
Další ze strhujících dobrodružství 

Zvonilky a jejích vílích kamarádek. 
Víla Chovatelka Fauna se spřátelí se 
záhadným tvorem Netvorem a musí 
poslechnout své srdce a zariskovat, 
aby ho společně s ostatními vílami 
záhadného zachránila.
Režie: Steve Loter 
Vstupné: 120 Kč / děti 100 Kč

GHOUL

28. února   20 hod.
Th riller ČR, od 12 let, titulky, 86 
minut
Film o trojici fi lmařů, která 
se vydává na Ukrajinu natočit 
dokument o místě, kde došlo 
za podivných okolností 

ke kanibalismu. V opuštěném 
stavení uprostřed lesů se ale 
z fi lmařů brzy stanou vězni a ze 
záměru natočit dokument se stane 
děsivý boj o život...
Režie: Petr Jákl ml. 
Hrají: J. Armour, J. Isabella, A. Golovlyova  
Vstupné: 120 Kč

Vstupenky k dostání AROMA studio Tábor

Rezervace na tel.: 777 188 028 (i sms – ozveme se)

sobota 7. února 2015

Hotel MAS Sezimovo Ústí 2
Začátek ve 20.00 hodin

K tanci hraje skupina RONDO

Bohatá tombola
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Novinky ze Sezimova Ústí:

Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.  

Náklad: 3400 ks
Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Příjem příspěvků:
Věra Šimandlová
tel.: 381 201 117
v.simandlova@sezimovo-usti.cz

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

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

KARNEVAL –  Tradiční dětský karneval v neděli 22. února 
bude opět v režii hudebního divadla Hnedle vedle. 
Těšit se můžete na naživo zpívané písničky, hry, soutěže, tanec 
a samozřejmě soutěž o nejnápaditější masku. Začínáme 
v 15 hodin.                                           Ilustrační foto: Kateřina Nimrichtrová

MASOPUST – Masopustní úterý letos vychází 
na 17. února. Průvod masek vyjde od ZŠ a MŠ 9. května 
v 10 hodin. Na náměstí se pak děti z místních škol a školek 
předvedou se svým programem. 

  Ilustrační foto:  Kateřina Nimrichtrová

CIRKUSÁRIUM – Stejný soubor a stejná švanda – to vás čeká ve středu 4. února ve Spektru. Představení s názvem 
Cirkusárium divadla U plotny vás zavede do světa fantazie a možná si v něm i sami zahrajete…                   Foto: Archiv divadla U plotny

VERNISÁŽ 

Architektonickou 
soutěž na návrh domu 
s pečovatelskou službou 
vyhrál pražský ateliér 
s názvem RE. Na vernisáži 
se jeho členové představili 
pod svým soutěžním 
číslem 15. Architektonickou 
soutěž vyhlásila rada 
města v srpnu 2014. Všech 
16 soutěžních návrhů 
si můžete prohlédnout 
ve vestibulu Spektrum 
do 31. ledna. 

Foto: Kateřina Nimrichtrová

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

A je tu opět soutěž o nejhezčí 
jarní a velikonoční výzdobu 

domů, domků, zahrádek, oken-
ních parapetů, předzahrádek…. 
Pravidla jsou prostá. Nazdob-
te, vyfoťte a  pošlete na  adresu 
mexus@sezimovo-usti.cz nej-
později do  31. března 2015. 
Do předmětu mailu prosím dej-
te Jarní výzdoba – soutěž. Foto-
grafi e a jména vítězů uveřejníme 
v  květnových Novinkách. Vý-
herce si odnese dvě vstupenky 
na One Woman Show Evy Ho-
lubové s  názvem Hvězda, které 
budeme hrát v letním kině dne 
27. června 2015.                           

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Hned zkraje března jsme  
pro vás připravili drama-

ticko-literární lahůdku. Do
Spektra zavítá známý herec 
Lukáš Hejlík s  kolegyní Věrou 
Hollou, aby nám četli z  knihy 
autora, kterého zná celý svět 
a jehož tvorba neustále osciluje 
mezi skutečností a  fi kcí: Dana 
Browna. Ve  svém nejnovějším 
thrilleru Inferno opět mistrov-
sky mísí historii, umění, šifry 
a symboly. Proslulý harvardský 
profesor náboženské ikonologie 
a  symbologie Robert Langdon 
se tentokrát ocitá v  samotném 
srdci Itálie, aby pomohl vyře-
šit záhadu, jež je pozoruhodně 
propojena s jedním z největších 
literárních děl všech dob - Dan-
tovým Peklem. Scénické čtení 
Brownova bestselleru si nenech-
te ujít 3. března od 18 hodin!   

Vyhrajte dvě 
vstupenky 
na Hvězdu

Inferno 
ve Spektru


