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Krátce z radnice

Martin Doležal starostou města

Martin Doležal
starosta města

 dokončují se rozsáhlé stavební úpravy ulice 9. května a I. etapy rekonstrukce
Táborské ulice s předpokládanými termíny dokončení
15. resp. 8. 12. 2014;
 byla dokončena rekonstrukce
vnitřních prostor veřejných
WC na ul. Rudé armády;
 byl vybrán zhotovitel projektu zateplení budovy házené – Spilka a Říha s.r.o.
Soběslav, nabídková cena
2,87 mil. Kč bez DPH; realizace proběhne v r. 2015
a financována by měla být
s použitím dotace;
 proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže na návrh domu s pečovatelskou
službou; do soutěže se přihlásilo 16 soutěžních návrhů
a připravuje se jejich prezentace pro veřejnost;
 probíhá realizace II. etapy
projektu dopravního propojení obou částí města s výstavbou nového mostu přes
Kozský potok (smluvený
termín dokončení je duben
2015);
 rada města schválila podmínky na poskytnutí dodatečných dotací v r. 2014
do oblasti sociálních služeb
a sportu a tělovýchovy.

Představujeme

Ludmila
Svatková
Paní Ludmila Svatková se stala
první ženou, která zasedla do křesla
místostarostky města Sezimovo Ústí.

www.sezimovo-usti.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – Zleva sedící: Mgr. Ing. Martin Doležal, Josef Králík a Ing. Miroslava Svitáková
Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

V

e čtvrtek 6. 11. 2014 proběhlo
ustavující zasedání zastupitelstva města Sezimovo Ústí, jehož
hlavním programem bylo složení
slibu členů zastupitelstva města,
volba starosty města, místostarosty
a členů rady města.
Výsledkem jednání a následného hlasování je skutečnost, že

ve funkci starosty města Sezimovo Ústí setrvá po následující
volební období stávající starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal (Zelená pro město). Jednadvacetičlenné zastupitelstvo města
tak rozhodlo v tajné volbě, kdy
pro tohoto kandidáta hlasovalo všech 21 členů zastupitelstva.
Post místostarosty bude zastávat
Ludmila Svatková (MĚSTO PRO
VŠECHNY), kterou zastupitelé
podpořili 18 hlasy.

Rada města Sezimovo Ústí je
pro nadcházející volební období sedmičlenná, vyjma starosty
a místostarostky města jsou dalšími členy:
Martin Klíma
(Zelená pro město)
Ing. arch. Alena Kalinová
(Zelená pro město)
Milan Veselý (Zelená pro město)
Petr Peroutka
(MĚSTO PRO VŠECHNY)

Josef Králík (KSČM)

Slovo starosty města
Martin Doležal
starosta města

V

ážení spoluobčané,
velice si vážím Vaší podpory, díky které mám tu čest být znovu starostou našeho města, a děkuji za ni. Slibuji, že učiním vše proto,
abych splnil vaše očekávání a důstojně se zhostil svěřené funkce.
Vaše vůle v proběhlých komunálních volbách přinesla obměnu
ve složení zastupitelstva města.
Nově zvoleným zastupitelkám
i zastupitelům gratuluji k získání
či obhajobě mandátu a přeji hodně
úspěchů a správných rozhodnutí
ve prospěch Sezimova Ústí a nás,
jeho občanů.
Před čtyřmi lety jsem při nástupu do funkce vyjádřil naději
na zlepšení atmosféry v zastupitel-

stvu města, na změnu ve způsobu
jeho jednání a rozhodování. Myslím, že uplynulé volební období
bylo důkazem, že vzájemná důvěra, konstruktivní a slušné jednání
se vyplatí a že řízení a správa města
v takovém ovzduší může být a je
efektivní a pro město a jeho občany prospěšná. Věřím, že se i nově
zvolenému zastupitelstvu společně
podaří na tento trend navázat a pokračovat v něm.
Předchozí volební období si totiž troufám označit jako úspěšné
a zásluhu na tom mají samozřejmě i kolegyně a kolegové z rady
města, jejichž mandát či funkce
v souvislosti s volbami skončily.
Chtěl bych jim všem, jmenovitě
Pavlu Samcovi, Vojtěchu Kadlčíkovi a Ladislavu Dostálovi, ještě
jednou za jejich práci a přístup
poděkovat.

Komunální volby jsou o výběru
lidí, kteří budou zodpovědní za řízení a správu města, za přijímání
zásadních rozhodnutí o jeho dalším rozvoji, investicích, hospodaření apod. Vlastní realizace těchto
záměrů, projektů či rozhodnutí
a běžný chod města je pak zejména na zaměstnancích úřadu a jeho
příspěvkových organizací. Uznání
a poděkování tak patří samozřejmě i jim.
Činnost města se pochopitelně
volbami nemohla zastavit ani přerušit. Nová místostarostka města
Ludmila Svatková převzala svou
agendu, pravidelnou činnost zahájila z voleb vzešlá rada města a zastupitele čekají do konce roku ještě
dvě zasedání a schválení rozpočtu
města na rok 2015. Práce a úkolů je
tak více než dost a nezbývá, než si

jen vzájemně přát, ať se daří.

XXIII. ročník

prosinec 2014

Volné byty
a nebytové
prostory
k pronájmu
Město Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů:
1) Lipová č.p. 602, byt č. 13/602
v 2. NP o velikosti 1+1
 Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 1667 Kč
 Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
2) Průmyslová č.p. 1111, byt
č. 07/1111 ve 2. NP o velikosti 3+1
 Základní měsíční nájemné
je pevně stanoveno ve výši
3887 Kč
 Minimální délka platebního
období je 18 měsíců
Uzávěrka žádostí je pátek
5. prosince 2014 v 11:00 hod.
Město Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na nebytový
prostor:
1) Dukelská ulice č. p. 610 –
celková plocha 57,23 m²
 Minimální měsíční nájemné
ve výši 2600 Kč
Uzávěrka žádostí je pátek
19. prosince 2014 v 11:00 hod.
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz
a na úřední a informačních
deskách MěÚ, případně Správě
města Sezimovo Ústí (p. Bednář: 381 200 436, 725 769 860;
pí Podroužková: 381 200 437,
725 769 857).


Společenská
kronika

CENA EDVARDA BENEŠE – byla v pátek 24. 10. 2014 již po devatenácté udělena studentům vysokých škol za nejlepší studentské
práce z oboru sociologie a historie 20. století. Ocenění převzali studenti z rukou starosty města Mgr. Ing. Martina Doležala
a doc. Jiřího Buriánka z Masarykovy české sociologické společnosti.
Foto: Ladislav Rižák

Stanoviště na tříděný odpad v ulicích
Svépomoc a Nad Nechybou v novém
mu přístupu obyvatel patří naše
město k nejlépe hodnoceným v Jihočeském kraji. V letošním roce
byla tato síť rozšířena o dvě nová
stanoviště, jednak v ulici Svépomoc a došlo i na nové sídliště v ulici Nad Nechybou.
Od roku 2012 se začala naše organizace zabývat vzhledem zřízených stanovišť; ideálním řešením
by samozřejmě byla stanoviště
s podzemními zásobníky, ovšem

Jaroslav Kupsa
ředitel správy města

B

ěhem uplynulých dvaceti let
vybudovalo postupnými kroky
město Sezimovo Ústí síť stanovišť
na sběr využitelných složek komunálního odpadu. Díky této hustě
vybudované síti, aktivitě školských
zařízení ve městě ke sběru těchto
odpadů a především díky kladné-

toto řešení je v potřebné šíři pro
město ekonomicky a technicky nerealizovatelné. Proto byla
zvolena varianta úpravy ploch
stanovišť s osazením novými
plastovými nádobami, kdy dojde
ke zvýšení objemu jednotlivých
odpadových nádob a současně
budou stanoviště esteticky odpovídat dnešní době a jejím možnostem.
(pokračování na str. 3) 

od 29. 8. do 20. 10.
Narození:
Sikorová Anna, Staněk Matěj
Hofferová Andrea, Dornay Nikolas

NOVĚ VYBUDOVANÉ STANOVIŠTĚ
– ulice Nad Nechybou

Zemřelí:
Bartošková Alena, Daňhelová
Milada, Duspivová Miluška
Jakeš Jiří, Kudrličková Jindřiška
Kuchařová Anežka, Paďourková
Thekla, Růžička Miroslav
Soukupová Libuše

NOVĚ VYBUDOVANÉ STANOVIŠTĚ
NOVĚ VYBUDOVANÉ STANOVIŠTĚ – ulice Svépomoc
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Foto: archiv
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Foto: Jaroslav Čmucha

– ulice B. Němcové

Foto: archiv

www.sezimovo-usti.cz
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Stanoviště
na tříděný odpad
 (pokračování ze str. 2)

V letech 2012 a 2013 byly na náklady města a naší organizace zakoupeny první plastové kontejnery, které byly umístěny na nejvíce
využívaná stanoviště. V letošním
roce byla tři stanoviště osazena
18 novými odpadovými nádobami z plastu, které byly zakoupeny
za finanční podpory z Operačního
programu Životní prostředí.
Podařilo se také dojednat s provozovatelem systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů společností EKO – KOM a.s. smlouvu
o výpůjčce, na základě které bylo
městu bezplatně zapůjčeno 41 kusů plastových odpadových nádob
na separovaný odpad, přičemž
v nejbližších měsících bude tento
stav navýšen o dalších 32. Tímto
bude kompletně všech 30 stanovišť
ve městě osazeno novými plastovými kontejnery. Dva druhy nových kontejnerů s nejrychleji se plnící komoditou - papírem a plasty
- disponují objemem asi o 0,75 m3
větším, než nahrazované kontejnery. To má příznivý dopad na větší
množství uložitelného odpadu,
kdy se při zachování stejného cyklu svozů výrazně snižuje riziko
přeplnění kontejnerů a následně
tím i negativní reakce k třídění ze
strany občanů města.
V průběhu druhého pololetí
provedla správa města rekonstrukci a rozšíření ploch u většiny současných stanovišť na separované
odpady; pokud to počasí umožní,
budou tyto rekonstrukce dokončeny do konce letošního roku.
Současně s přeměnou stanovišť
na separovaný odpad došlo od letošního roku k doplnění čtyř stanovišť o kontejnery na textil a nově
k osazení 11 stanovišť plastovými
kontejnery na opotřebené potravinářské oleje a tuky z domácností.
Výše uvedené úpravy by měly vést
jak k ještě lepšímu třídění odpadů,
tak k menšímu negativnímu estetickému zatížení našeho krásného
města.
V příštích letech se město a správa města chce zaměřit na vzhled
stanovišť odpadových nádob 1100 l
na komunální odpad. Záměrem je
zejména provést postupnou výměnu kovových nádob za plastové nádoby, ale chtěli bychom se soustředit i na stavební úpravy stanovišť. 

www.sezimovo-usti.cz

Kronika představuje

PhDr. Jaroslav HOJDAR
Pozorný čtenář této rubriky si vzpomene, že o Hojdarových jsme psali na jaře
loňského roku. Ale co bych to byla za kronikáře, kdybych spoluobčanům
nesdělila, že panu Hojdarovi se za jeho literaturu faktu dostalo ocenění.
A myslím, že jich v našem městě více není.
Druhá z oceněných knih – Útěk
před smrtí – pojednává především
o povstání více než 700 vězňů koncentračního tábora Mauthausen
2. února 1945. Cestu za svobodou
přežilo pouze devět vězňů. Jedním
z nich byl poručík Rudé armády
A. M. Michejenkov, který se zachránil útěkem přes zasněženou Šumavu do Čech a kterému pomohli
obětaví občané obcí a měst kolem
Tábora. Za tuto knihu se
panu Hojdarovi dostalo významného ocenění i v Národním památníku v Praze
na Vítkově a tato kniha je
uložena v Národním archivu České republiky.
V minulém měsíci vyšla
panu Hojdarovi další kniha
– Vyprávění válečnýho kluka. Autor v ní na základě
historických faktů a vzpomínek vypráví své klukovské zážitky a příběhy mnoha konkrétních občanů
Tábora, Soběslavi, Klenovic, Borotína, Leskovic, Lejčkova, Opařan,
Dráchova a vůbec Táborska.
Knihy pana Hojdara ležely
po napsání dlouhou dobu „v zásuvce“. Důvodem byly politické
poměry. V současné době jsou
však na pultech knihkupectví v Táboře, Soběslavi, ale i jinde a rovněž
je nabízí i obě naše knihovny.


Anna Slunečková
kronikářka

K

oncem září se sjeli do východočeského městečka Letohrad
čeští a slovenští autoři literatury
faktu, aby zde za své literární práce
převzali ceny Egona Ervína Kische a Českého svazu bojovníků
za svobodu. Za literární zpracování níže uvedených knížek
– Heydrichiáda v jižních
Čechách – táborské popraviště a Útěk před smrtí, obdržel občan našeho města
významnou cenu Za vlast
a za svobodu.
První kniha vyšla v roce
2012 při příležitosti 70. výročí poprav po atentátu
na říšského protektora Reinharda Heydricha. Autor
v ní zaznamenává nejen
konkrétní historická fakta
oněch 38 dní počátku léta
1942 a tíživou atmosféru období
poprav za táborskými kasárnami,
ale i čtivou formou líčí protinacistickou činnost a osudy popravených obětí, jejich rodin a blízkých.
Dočteme se v ní i o běžném válečném životě prostých lidí, nevyhýbá se ani zrádné a udavačské
„práci“ některých českých spoluobčanů.

3

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

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
Miroslav Píbil
381 201 118
Zást. ved. 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
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Finanční gramotnost
ve „staré“ škole
Doporučeno
zaměstnavateli

Z

a účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, vedení JČU,
pražské ČVUT i řady významných
zaměstnavatelů z regionu proběhlo vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI, jehož pořadí ovlivňují samy
firmy. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi
nabídnou zaměstnání. Na hodnocení
v Jihočeském kraji se podílela většina
předních firem v čele se společnostmi
jako Robert Bosch, Gama Group, nebo
skupina ČEZ.
Nejlepší střední školou pro rok 2014
v Jihočeském kraji je Vyšší odborná
škola, Střední škola a Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí.
Všechny oceněné školy v Jihočeském
kraji také již aktivně se zaměstnavateli
spolupracují. Jak říká ředitel vítězné Vyšší odborné školy, Střední školy
a Centra odborné přípravy ze Sezimova Ústí Ing. František Kamlach: „Jsme
zařízení s baťovskou kulturou a dlouhou tradicí spojení s výrobou, se kterou
jsme kontakt nikdy nepřerušili. Nyní
je moderní mluvit o duálním systému
vzdělávání zahrnující propojení škol se
zaměstnavateli, ale v tom my jen přirozeně a kontinuálně pokračujeme“.
Organizátorem a vyhlašovatelem
je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci
s webem Kampomaturite.cz. Ředitel
Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák
k prvnímu ročníku doplňuje:
„DOPORUČENO
ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která
pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat
kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale
také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím
ke zlepšení komunikace mezi školami,
jejich zřizovateli a firmami, kterým
stále chybí vhodní kandidáti na celou
řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení
odborníků z firem do výuky či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných
studentů a učňů do výroby“.
Více info na: www.klubzamestna
vatelu.cz nebo www.copsu.cz.
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hospodařit s penězi při běžných
činnostech domácnosti. Mnozí
zjišťují, že kromě příjmů existují
i výdaje, že se musí platit nájem,
elektřina, voda i teplo. Některé
žáky překvapí, že provoz auta
není zadarmo, že se musí koupit
benzín i zimní gumy a že když
maminka uvaří večeři či oběd,
musela k tomu nejprve nakoupit
suroviny. Děti se mohou učit plánovat, co je nutné koupit hned
a na co je možné postupně šetřit.
V rámci projektu mohly 2 celé
třídy odjet i na zážitkovou školu,
kde je čekaly výše popsané aktivity, jejichž společnou nití jsou
finance a hospodaření s nimi.
Jsem rád, že učíme děti smysluplným věcem, které se jim budou

v životě určitě hodit.

Petr Peroutka
ředitel ZŠ a MŠ, 9. května 489

N

aše škola je aktivně zapojena do projektu „Finanční
gramotnost žáků základních škol
Jihočeského kraje“. Co nám projekt přinesl? Kromě vyškolení
4 pedagogů, kteří dále pracují s dětmi při hodinách,
jsme získali ucelenou metodiku k výuce tohoto oboru
na I. i na II. stupni základní
školy. Od září tak vyučujeme
v 8. třídě nový předmět s názvem Finanční gramotnost. Na
I. stupni je problematika financí
zařazena do předmětu Člověk
a jeho svět. Žáci se na modelových situacích fiktivní rodiny učí

Bramborový den
i samy vymýšlely. Za úkol bylo
také vyluštit tajenku a splnit úkol
- nakreslit bramboru. V tento den
jsme i trošku vyráběli. Každý si přinesl velkou bramboru, kterou proměnil pomocí různých přírodnin,
papíru, vlny či špejlí v bramborového panáčka nebo skřítka. Dále
jsme shlédli krátký šot o vaření
a sdělili jsme si spoustu zajímavostí
o této pochutině. Na závěr jsme se
odměnili oblíbenou bramborovou
pochoutkou, kterou nám pomohly
připravit naše hodné paní kuchařky ze školní jídelny. Hranolky s ke
čupem nám moc chutnaly.

Jana Dvořáková
Blanka Faladová
učitelky ZŠ Školní náměstí

V

e středu 8. října si druháci
prožili svůj „BRAMBOROVÝ DEN.“ A jak už z názvu vyplývá, vše se točilo kolem brambory.
Žáčci ve skupinkách vymýšleli
básničku o bramboře, kterou jako
autoři ostatním i přednesli. Přečetli a předali jsme si úžasné recepty
na bramborové pochoutky. Poté
jsme počítali brambory a bramborové slovní úlohy, které si děti

Duchové a dušičky
Jitka Tůmová
učitelka ZŠ Švehlova

P

oslední říjnový den si naši
prvňáci vyzkoušeli první projektové vyučování, které probíhalo
ve znamení Halloweenu a Dušiček.
Žáci se seznámili s původem,
tradicemi a zvyky těchto svátků.
V kostýmech duchů a strašidel
plnili vědomostní úkoly, soutěžili v pohybových dovednostech,
tancovali, vyráběli papírové dýně,
kreslili duchy a zdobili hřbitovní
svíce barevnou mozaikou.
Netradiční výuka plná zábavy,
výtvarných činností, ale i nových
poznatků se všem líbila.
Do konce kalendářního roku se
mohou děti ještě těšit na projekty

Já a rodina a České Vánoce.

Inzeráty
KOUPĚ
 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 výtahem, OV, klidné prostředí.
Tel.: 773 626 167

DAROVÁNÍ
 Daruji africké šnečky Achatina immaculata, vel. 4,9 až
7,3 cm. S chovem poradím.
Tel.: 724 326 290
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Halloween ve 3. třídách na Nové škole


Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Josef Trpák

Martina Klímová
Radka Panská
učitelky ZŠ školní náměstí

P

oslední říjnový den jsme si
s třeťáky připomněli svátek
Halloween. I když to není český
svátek, učíme se o něm v angličtině, a tak jsme se spolu páteční
dopoledne i trochu báli. Tentokrát
ne písemek a špatných známek, ale
strašidel, čarodějnic všeho druhu,
kostlivců i rytířů. Před začátkem
vyučování se děti proměnily v upíry a upírky, duchy, kouzelníky,
čarodějnice a další strašidelnou
havěť. Nejdříve jsme si přečetli zajímavosti o Halloweenu a povídali
si o našem českém svátku Dušičky.
Potom všechna strašidla začala pilně pracovat, protože na ně čekalo
počítání s obrázkovou tajenkou,
běhací diktát, řazení jmen strašidel
podle abecedy, kreslení dýní, v angličtině halloweenská slovíčka.
Ve skupinkách psala a počítala se

Jak se straší
berušky
učitelky ze třídy Beruška


Děkujeme panu starostovi
a členkám sboru pro občanské
záležitosti za blahopřání a dárek k našim narozeninám.
Miloslava a Stanislav
Bubníkovi

strašidelnými obrázky, vymýšlela
básničky a vyráběla strašidelné doplňky. Nejen prací jsou živa strašidla, a proto jsme si také zahráli hry.
Hodně jsme se nasmáli a všichni si
vysloužili sladkou upíří odměnu.
Řádění strašidel pokračovalo
i odpoledne ve školní družině pod

vedením paní vychovatelky. Děti si
zahrály strašidelné hry a vyrobily
si halloweenskou lampičku. Oslava Halloweenu se vydařila, dětem
se den moc líbil. Užily si spoustu
legrace, ale také se dověděly něco
nového. Příští rok si strašidelné re
jdění určitě zopakujeme.

Dětský folklórní soubor
Dubínek vyrostl

MŠ Lipová

V

naší sluníčkové školce, ve třídě Beruška byla strašidla. Ne,
že by mezi nás přišla, ale děti si
je vytvořily spolu se svými rodiči
v podzimní dílničce.
Využily k tomu vskutku zajímavý materiál – papírové sáčky,
knoflíky, barevné papíry a další.
Strašidla se moc vydařila. Společně jsme zažili příjemné odpoledne
plné sluníčka a legrace. Stačili jsme
si také popovídat s rodiči o dětech
a radostech, ale také starostech.
Už teď se opět těšíme na společně prožité odpoledne a na to, že si
zase něco pěkného vytvoříme. 

www.sezimovo-usti.cz

Poděkování


Děkuji
starostovi
města
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za krásné blahopřání k narozeninám.
Jaroslav Hanousek

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mým 70. narozeninám.
Miroslav Jahoda

Děkuji
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám.
Vilém Hofbauer

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek k mým
75. narozeninám a paní Evě
Veselé za milou návštěvu.
Květoslava Vlnatá

Srdečně děkuji panu starostovi za neobyčejně krásné a povzbuzující přání k narozeninám.
Jozef Šiška

jsme pilně natrénovali, jsme ukázali v Sezimově Ústí 1. září 2014
ve Spektru při prezentaci kroužků
„Nové“ školy. Poslední říjnový den
jsme jeli potěšit písničkou babičky
a dědečky do Domova pro seniory
v Chýnově. V listopadu nás čeká
setkání s Kaňkou a vystoupení
na rozsvícení vánočního stromku
v Sezimově Ústí. V prosinci navštívíme Dům seniorů v Soběslavi.
Na všechna vystoupení se moc těšíme. Doufáme, že diváky potěšíme a že si s námi tu „naši jihočes
kou“ zazpívají.

Andrea Lacinová
vedoucí souboru

D

ětský folklórní soubor Dubínek vyrostl z plenek do ročního batolete. Za tuto dobu se
změnilo i složení souboru. K muzikantům nám přibyl basista Jirka
Šorm a klarinetista Ing. Vojtěch
Koura. Některé děti soubor opustily a jiné se k nám zase přidaly. Celkem máme 30 dětí, které
tančí a zpívají. Dospělých členů
z řad muzikantů je šest. To, co
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Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti za přání k narozeninám
a paní Věře Bažantové za předání dárku.
Jiří Franta

Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám.
Marie Různarová

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za přání k narozeninám.
Zdena Kuchyňková
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Zlatá medaile z Mistrovství Evropy
pro Jana Čiháka, člena LMK v Sezimově Ústí
Kubíček Pavel
LMK Sezimovo Ústí

V

e dnech 11. až 17. srpnaa 2014
proběhlo Mistrovstvíí Evodelářů
ropy (ME) leteckých modelářů
v Rumunsku, v blízkosti města
notlivSalonty. Soutěžilo se v jednotlivžstvech
cích a ve tříčlenných družstvech
v kategoriích F1A, F1B a F1C.
Tyto modely je možné vidět v květnu na mezinárodním Jihočeském pohátošním
ru na letišti Všechov. V letošním
roce tam proběhl již 29. ročník
roběhl
a jako novinka zde letos proběhl
ý, a to
následující, jubilejní třicátý,
účastní
4. října 2014. Zpravidla se zúčastní
těchto soutěží okolo 100 modelářů z více než deseti zemí z celého
světa.
Vraťme se však do malého
města, rumunské Salonty, s 18 tisíci obyvateli, poblíž maďarských
hranic, kam se sjely výpravy modelářů z celkem 29 států Evropy,
tj. z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Izraele, Itálie, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Německa, Nizozemí,
Norska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska,
Švédska, Španělska, Švýcarska,

T
k Uk
ji
V
lké Británie
B itá i
Turecka,
Ukrajiny,
Velké
a domácí zastoupení z Rumunska. Obec Salontu obklopují pusty,
tj. pastviny, které jsou protkány
vodními kanály, a tato plocha převážně bez stromů je svou velikostí
a uzpůsobením vhodná pro konání těchto mezinárodním závodů.
V naší republice je jim srovnatelné
letiště Všechov. Jako jediné dovoluje pořádat zde velké modelářské
akce, samozřejmě, v době klidu
vegetace. To, že kromě sportovně
rekreačních podmínek dovoluje

řádá í soutěží
těží a ttréninky,
é i k jje
i pořádání
pro členy LMK (Letecko- modelářského kroužku) Sezimovo
Ústí velkou výhodou. Díky tomu
mohl člen našeho klubu Jan Čihák
ve velké mezinárodní konkurenci
uspět. To je pouze jeden z pilířů, kterému vděčí za svůj úspěch.
Další spočívají ve vlastní přípravě
a účasti na mezinárodních akcích
v rámci seriálu Světového poháru, kterých se pravidelně účastní.
Nejinak tomu bylo i v Rumunsku.
Po příjezdu 6. srpna do Salonty

stihl absolvovat před vlastním ME
dvě soutěže, aby se aklimatizoval
a připravil svoje modely vlastní
výroby. Jsou to modely kategorie
F1B. Ve volných modelech je to
tzv. „královská disciplína“. To, že
jejich technologie a provedení je
na světové úrovni, není zde třeba
zdůrazňovat. Také dobrá fyzická kondice se do tohoto podnebí
hodí, o tom nemůžeme diskutovat. V době konání v Rumunsku
panovala vedra a teplota byla kolem 35°C. Za těchto podmínek
Honza Čihák absolvoval ve čtvrtek
14. srpna spolu s ostatními modeláři 7 soutěžních kol. Časy byly stanoveny takto: v 1. kole byl stanoven
limit 240s a ve zbývajících 6 kolech
byl limit 180s. Létalo se od 7 hodin
ráno do večera. Z důvodu blížící
se bouřky a následného deště bylo
rozlétávání přesunuto na následující den na 6. hodinu ranní. Maximum pro rozlet byl stanoven na
10 minut. Honza byl v rozletu
nejlepší a dosáhl skvělého výkonu 430s! Před druhým Timurem
Useynovem z Ruska, kterého přelétal o 32 sekund, zvítězil zaslouženě.
Zlatá medaile spolu s pohárem
ME, putovním pohárem ME, kde
jsou štítky vítězů z jednotlivých let,
je v dobrých rukou. Blahopřejeme! 

Dopalná a zamykání hřiště Hladových Hrochů
V

pátek před softbalovou
„Dopalnou“ proběhl křest
nováčků. Naši služebně i věkově
nejmladší sehráli svůj první softbalový zápas. Soupeř přijel z Trhových Svinů. Tým, který má zkušenosti ze čtyř ligových ročníků,
nastoupil ve dvou zápasech proti
našim hráčům. Naši žáci zkušenost soupeřů vyrovnali nadšením
a nechybělo málo a své soupeře
porazili. Výsledek 6-6 je úspěch,
který nikdo nečekal. Druhý zápas,
kde nastoupili naši kadeti, jsme vyhráli 8-6.
V sobotu proběhl v „Hroším
údolí“ II. ročník „Dopalné“. Setká-

XXIII. ročník

NAŠI NOVÍ SOFTBALISTI – coach Václav Kalina, hráči – Jiří Šeda, Pavel Švec,
Radim Štrouf, Junior Ngwdeing, Lukáš Černovský, Monika Deverová
Foto: V. Kouba
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ní rodičů, dětí i přátel softbalu nezůstalo loňskému klání nic dlužno.
Slow-pitch rodiče proti hráčům,
žáci proti kadetům, hod vajíčkem
do dálky, přepalovaná i pečení
buřtů bylo proloženo dobrotami
od maminek a svařeným vínem
pro dospělé pro zahřátí. Fantastickou náladu podpořilo letos i počasí – nepršelo.
Zimu stráví softbalisti v teple. V úterý od 16.00 a pátek od
17.00 hod. v tělocvičnách II. ZŠ
v SÚ, ve čtvrtek od 16.00 v tenisové
hale U Cíchů.
Takže žádný zimní spánek ne
bude.
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2014 prosinec

O2_DSL_inz_Novinky_Sezimov_Usti_180x119_28_11_fixka.indd 1

www.sezimovo-usti.cz

INZERCE

7

14.11.14 9:35

XXIII. ročník

prosinec 2014

Putování
za vánoční hvězdou

Česko zpívá koledy

Tým Klubovny III. věku.

P

oslední předvánoční pondělní setkání Klubovny III. věku
22. 12. 2014 bychom rádi pojali
také trochu slavnostně s nádechem
vánočního příběhu. Zároveň věříme v sílu předávání tradic a vzpomínek starší generace té mladší.
Proto jsme připravili krátkou
procházku plnou vzpomínkových
zastaveníček, na kterých si připomeneme vánoční zvyky a tradice.
Procházku osvěžíme originálními
vánočními scénkami. Jako poutníky do Betléma nás na cestě potká
spousta dobrodružství. Dobrou
náladu si vylepšíme zpěvem známých vánočních koled. Na konci naší cesty nás hvězda odmění teplou atmosférou klubovny
v Jiráskově ulici, vonícím čajem
a cukrovím. Naše putování začíná
v 15 hodin před kinem Spektrum.
Těšíme se na všechny poutníky –

velké i malé.

Z umění
improvizace
vzejde Zajíc v pytli
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Ž

e vás vždycky lákala prkna, co
znamenají svět? Nyní máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si,
co ve vás opravdu je. Do Spektra
totiž zavítá režisér Malého divadla
v Českých Budějovicích, vedoucí
souboru UMSKUP a zakladatel
a organizátor festivalu Horká jehla Janek Lesák, který tu po tři dny
bude vyučovat divadelní improvizaci. Workshop se bude konat
od 12. do 14. prosince. V pátek se
zájemci sejdou v 16 hodin, v sobotu se bude pracovat od 10 do
19 hodin. A na to, co z toho všeho vzejde, se můžete přijít podívat
všichni: představení Zajíc v pytli
se odehraje v sále Spektrum v neděli 14. prosince v 19 hodin. Počet
zájemců je omezený, přihlásit se
můžete nejpozději do 9. prosince na tel. čísle 606 400 997. Cena
za workshop je 800 Kč, na představení se dostanete za 40 korun. 

XXIII. ročník

akce, kterou pořádají Deníky
Bohemia společně s Českým
rozhlasem. A tak se 10. prosince přesně v 18 hodin naráz
rozeznějí velká i malá náměstí,

Kateřina Nimrichtrová, Měxus

U

ž podruhé se také Sezimovo Ústí zapojí do celostátní

návsi, kostely, obchodní centra,
domy seniorů, dětské domovy,
hospůdky a další místa. U nás
v Sezimově Ústí budeme zpívat
na nám. T. Bati u ozdobeného
vánočního stromku. Společně si
zanotujeme Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus pán a Půjdem
spolu do Betléma, o dalších dvou
koledách rozhodnou čtenáři Deníku v hlasování. Nemusíte se
ale bát, určitě je znáte. Vybírá se
mezi Hle, hle támhle v Betlémě,
Den přeslavný a Pásli ovce Valaši. Zpívat nám pomohou členové divadélka Bublina a divadla
Kapota. Pro dokreslení vánoční
atmosféry si můžete s sebou přinést svíčku. A na zahřátí se bude

podávat vánoční punč.

Předplatné Jaro 2015
manželském sporu, který může
vyřešit jen loupež.
Vstupné: 80 Kč

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

T

10. února

ermíny jsou potvrzené, můžete objednávat. Permanentku pořídíte za 980 Kč, jednotlivá
představení od 320 do 360 korun,
amatéry za 80 Kč. Změna programu vyhrazena. Prosíme stálé abonenty, aby své rezervace potvrdili
nejpozději do konce roku 2014,
a to buď v kanceláři předprodeje
nebo na tel.: 381 276 707. Děkujeme.

John Godber: VYHAZOVAČI
Divadlo Radka Brzobohatého
Energií sršící hudební komedie
se skvělou hudbou a písněmi
Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý/ Přemysl
Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch
Hájek, Petr Vágner
Vstupné: 320 Kč

12. března
30. ledna

Marc Camoletti:
MILÁČEK ANNA
Divadlo Palace
Světově proslulá komedie o tom,
že není šikovné přivést si domů
milence, právě když má váš

Jan Váchal:
PANÍ FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ
FIKAR divadelní a osvětový
spolek v Nadějkově
Ztřeštěná krimikomedie o jednom

manžel v ložnici svou přítelkyni.
Ještě že je tu služka Anna...
Hrají: Martina Hudečková,
Saša Rašilov, Petra Špalková,
David Prachař, Linda Rybová
Vstupné: 360 Kč

17. dubna
Neil Simon:
DROBEČKY Z PERNÍKU
Několik běžných životních situací,
které musí řešit alkoholička
právě propuštěná z léčení, její
nedospělá dcera a stále neúspěšný
herec čekající na příležitost, která
nepřichází. Tragikomický příběh
s nadějeplným koncem.
Hrají: Simona Stašová, Andrea
Daňková, Čestmír Gebouský,
Helena Karochová, Ernesto Čekan,
Vojtěch Záveský

Vstupné: 320 Kč

Čertovské rejdění
navštíví kouzelník
Milí malí andílci i čertíkové, oblečte kostýmy a vyrazte s mámou i tátou na čertovské rejdění. Co vás tam letos čeká?
Velká čertovská scénka v podání čertů
ze ZŠ 9. května, čertovská diskotéka,
čertovský čaj, výtvarná dílnička, soutěže
a jako zlatý hřeb programu – opravdový
kouzelník! A chybět nebude samozřejmě ani Mikuláš, který bude hodným
dětem rozdávat dárečky. Takže domluveno, sejdeme se v pátek 5. prosince
v 16 hodin ve Spektru!
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Kulturní a sportovní akce na měsíc prosinec
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH

16. prosince 19 hod.
Sál Spektrum

18. prosince 8–10 hodin
nám. T. Bati

Scénické zpracování vánočních
koled v úpravě pro dechovou
hudbu, smyčcový kvartet, sbor
a sólisty napříč generacemi –
účinkující od 7 do 70 let.
Účinkují: muzikanti z jižních
Čech, soubor Lužničánek
Úprava: Jiří Sycha
Diriguje: Petr Žák
Vstupné: 100 Kč

1., 8., 15. prosince 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

Tradiční předvánoční akce –
děti nejen z místních škol zdobí
vánoční stromky vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.

..............................................................................................

..............................................................................................

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ

VÁNOČNÍ TRH

5. prosince 16 hodin
Vestibul Spektrum

18. prosince 8–17 hodin
nám. T. Bati

Mikulášská besídka se vším všudy
– čertovská diskotéka, čertovská
scénka, čertovský čaj, výtvarná
dílnička, Mikuláš, který rozdává
dárečky a možná (skoro jistě)
přijde i kouzelník…
Vstupné: 40 Kč

Perníčky, vánoční dekorace, ruční
výroba, šperky, občerstvení…

..............................................................................................

..............................................................................................

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

10. prosince 18 hodin
nám. T. Bati

POHÁDKA: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Divadlo Já to jsem
– Víťa Marčík jr.
Také by se mohl jmenovat ,,Cesta
do Betléma“ nebo ,,Co se dělo
o Vánocích“ či „ Narození Ježíše
(Ježíška) Krista“. Vánoční příběh
je víceméně tradiční zpracování
této události, a to především podle
Lukášova evangelia.
Vstupné: 50 Kč

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Tradiční zpívání vánočních koled
se Swing Bandem Tábor
..............................................................................................

SILVESTROVSKÝ
TANEČNÍ VEČER

..............................................................................................

LOUTKOVÁ POHÁDKA:
O SNĚHULÁCÍCH

30. prosince 19 – 24 hod.
Vestibul Spektrum

10. a 17. prosince 16.30 hod.
Loutkový sál Spektrum

Taneční večer s občerstvením
a tombolou. K tanci a poslechu
hraje skupina Klávesy Band.
Vstupné: 130 Kč

Kubík s Kačenkou nikomu neřekli,
co by chtěli pod stromeček, takže
asi nic nedostanou. Sněhuláci
to tak ale nenechají, a když už je
přeci ten Štědrý večer, přičarují
dětem jejich tajná přání…
Vstupné: 20 Kč

DIVADLA
DIVADLO: SBOHEM ZŮSTÁVÁM

10. 12. 2014 v 18.00
na náměstí T. Bati
v Sezimově Ústí

www.sezimovo-usti.cz

KURZY, DÍLNY

Se zkušenou perníkářkou Marií
Starou si vymalujeme voňavé
medové perníčky nejrůznějších
tvarů. Doporučujeme si přinést
i vlastní perníčky. Kurz je vhodný
pro děti i dospělé.
Cena: 60 Kč

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

10. a 17. prosince 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
..............................................................................................

WORKSHOP: DIVADELNÍ
IMPROVIZACE

12. – 14. prosince
Sál Spektrum
Workshop s režisérem Malého
divadla v Českých Budějovicích,
vedoucím souboru UMSKUP
a zakladatelem festivalu Horká
jehla Jankem Lesákem. Pátek:
16–19 hod, sobota a neděle
10–19 hod. Přihlášky do
9. prosince na tel.: 606 400 997.
Cena: 800 Kč

2. prosince 19 hod.
Sál Spektrum

KONCERTY, FESTIVALY

Divadlo Kalich
Vyprodáno v předplatném

VÁNOČNÍ KONCERT

11. prosince 18 hodin
Sál Spektrum

..............................................................................................

DIVADLO: ZAJÍC V PYTLI

Tradiční vánoční koncert
sezimoústeckého pěveckého
sboru Nokturno, Nokturňáček
a Koťata pod taktovkou Jarmily
Hlubinkové.
Vstupné: 50 Kč

14. prosince 19 hod.
Sál Spektrum

14. prosince 19 hod.
Sál Spektrum
Celostátní akce s Deníky Bohemia
a Českým rozhlasem. Společné
zpívání klasických českých koled
na nám. T. Bati.

Přednáška MUDr. Vladimíry
Koutenské na téma využití
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč

3. prosince 16.30 hod.
Sál Spektrum

Živý betlém v podání dětí ze ZŠ
9. května.

24. prosince od 16 hodin
Husovo nám. SÚ I
24. prosince od 17 hodin
nám. T. Bati SÚ II

Na téma Tradice jihočeských
Vánoc si budeme povídat
s ředitelem a bývalým etnografem
Prácheňského muzea v Písku
PhDr. Jiří Práškem. Seznámí nás
se slavením vánočních svátků
u našich předků od počátku
Adventu až do Tří králů i s tím,
co se obecně dělávalo v zimě. Vše
je doplněno obrázky promítanými
přes dataprojektor.

POHÁDKY

18. prosince 16 hodin
nám. T. Bati

8. prosince 18 hodn
Vestibul Spektrum

10. prosince 18 hod.
Malý sál Spektrum

4. prosince 17 hod.
Klubovna Spektrum

ŽIVÝ BETLÉM

..............................................................................................

CESTA KE ZDRAVÍ: PLÍCE

KURZ: ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
A MIKULÁŠSKÝCH PERNÍČKŮ

..............................................................................................

KŘESLO PRO HOSTA:
PhDr. Jiří Prášek

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

Divadelní představení vzniklé
v rámci workshopu divadelní
improvizace.
Vstupné: 40 Kč
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DIVADLO: ZAJÍC V PYTLI

Divadelní představení vzniklé
v rámci workshopu divadelní
improvizace.
Vstupné: 40 Kč
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Kulturní a sportovní akce na měsíc prosinec
VÝSTAVY
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

28. listopadu–14. prosince
Vernisáž 28. listopadu v 17.00 hod.

Galerie Spektrum
Tradiční výstava sezimoústeckých
zahrádkářek s vánoční a adventní
tématikou. Perníčky, suchá vazba,
dekorace, výšivky... Vystoupí děti
ze ZUŠ Sezimovo Ústí. Výstava
bude otevřena do 7. prosince
denně od 9 do 17 hodin. Po tomto
termínu bude otevřena do 14. 12.
v době konání akcí MSKS včetně
promítání filmů (v průběhu
harmonizačního a zdravotního
cvičení je výstava uzavřena)
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

Třemi německými destinacemi
vás provede průvodkyně Lenka
Želivská. První zastávkou bude
zámek Moritzburg, který znáte
z romantické pohádky o Popelce.
Dalším slavným místem bude
Míšeň – město porcelánu. Poté si
ukážeme historické jádro Drážďan
s pověstnou vánoční výzdobou
nebo nejstarší historický trh
v Německu - Štrýclmarkt (vstupné
2 Eura). Bude čas i na proslulou
specialitu jako je drážďanská štola.
Návrat do Tábora a SÚ kolem
23. hodiny.
Cena: 895 Kč
Cena zahrnuje: dopravu,
odborného průvodce,
vstup do zámku Moritzburg.
Rezervace nutná do 10. 12. na
tel.: 737 254 684, 381 276 707 nebo
mailem: mexus@sezimovo-usti.cz

16. prosince–6. ledna
Galerie Spektrum

KLUBOVNA III. VĚKU
Klubovna v Jiráskově ulici
V RYTMU COUNTRY
Dnes si nejen zazpíváme, ale také
zatančíme na známé melodie
country písní. Naše kroky povede
lektorka Mgr. Jana Richterová.

VÝLETY
VÝLET: NĚMECKO
– ADVENT V DRÁŽĎANECH,
MORITZBURG, MÍŠEŇ

14. prosince
Odjezd v 6.00 hod z parkoviště
Spektrum Sezimovo Ústí,
v 6.15 hod z parkoviště nádraží
ČD Tábor

XXIII. ročník

22. prosince 15 hod.

6. prosince 20 hod.

Takto jsme nazvali
předštědrovečerní krátkou
procházku Sezimovým Ústím
(od kina Spektrum do klubovny
v Jiráskově ulici). Začátek našeho
vánočního putování je v 15 hodin
před kinem Spektrum.

Komedie USA, přístupný,
titulky, 108 minut
Když už mají až po krk
nadřízených, rozhodnou se začít
podnikat a být vlastními šéfy.
Ale investor jim podrazí nohy.
Zosnují tedy únos investorova
syna, za jehož výkupné chtějí
znovu získat kontrolu nad svou
společností.
Režie: Sean Anders
Hrají: Ch. Pine, J. Aniston, K. Spacey
Vstupné: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN
VÝSTAVA: THEODOR BUZU
– V MĚXUSU NA MĚKKO

Vernisáž 9. 1. od 17 hodin

7. prosince 17.30 hod.

..............................................................................................

Rodinný ČR/SR, přístupný,
102 minut
Malý Petr vyrůstá v péči
prarodičů, jeho rodiče
emigrovali do Vídně a marně se
ho snaží získat. Jak se 60. léta
chýlí ke konci, poměry se
mění a nakonec i před Petrem
se otvírá vysněná cesta přes
hranice. Vyrazit na ni ale
znamená ztratit prarodiče,
kamarády a nezapomenutelná
dobrodružství.
Režie: Juraj Nvota
Hrají: M. Lasica, L. Šafránková,
R. Labuda, O. Vetchý
Vstupné: 110 Kč

ETIKOTERAPIE

..............................................................................................

QUIJA (Quija)

VYCHÁZKA: SVATÁ ANNA

4. prosince 20 hod.

6. prosince 12.50 hod.

Horor USA, od 15 let, titulky,
90 minut
Chcete zkusit mluvit se záhrobím
a nemáte po ruce vhodné
médium? Mohla by vám pomoci
Ouija – spiritistická deska, jejímž
prostřednictvím lze s duchy
komunikovat. Stačí v ně věřit
a respektovat jejich pravidla hry.
V opačném případě se můžete
i vy natrvalo přemístit do říše
mrtvých.
Režie: Stiles White
Hrají: O. Cooke, A. Coto, D. Kagasoff
Vstupné: 110 Kč

..............................................................................................

PAPÍR – VDĚČNÝ MATERIÁL

8. prosince 15 hod.
Tentokrát papír použijeme
k výrobě originálních vánočních
hvězd a dalších ozdob, kterými
můžeme obohatit svou sváteční
dekoraci.

..............................................................................................

..............................................................................................

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

VÁNOČNÍ BESÍDKA

(The Penguins of Madagascar)

15. prosince 15 hod.

6. prosince 17.30 hod.

Dnes mezi námi přivítáme
milé dětské návštěvníky ze
„žluté“ školky. Pod vedením
paní učitelky Aleny Bláhové nás
potěší pásmem s loutkami plným
zimních básniček. Začátek
v 15 hodin v klubovně
v Jiráskově ulici.

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 90 minut
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín
– čtyři tučňáci z Madagaskaru
přichází ve vlastním filmu!
Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith
Vstupné: 120 Kč dospělí,
100 Kč děti
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..............................................................................................

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

KINO SPEKTRUM

Pravidelná vycházka s Hanou
Kazatelovou. Sraz před hotelem
MAS, odjezd autobusem č.13
ve 13.04. Na sv. Anně se opět
setkáme s panem Mačurou a se
sv. Mikulášem přivítáme zimu.
Nazpět se vydáme pěšky.

(Horrible Bosses 2)

9. ledna–15. února
Galerie Spektrum

Přednáška MUDr. Vladimíra
Vogeltanze o hledání skutečných
příčin nemocí na duchovní
a duševní úrovni.
Vstupné: 150 Kč

1. prosince 15 hod.

Deky, přehozy, polštáře, tašky ušité
technikou patchwork - sešívání
malých různě barevných kousků,
které ve finále tvoří geometrický
vzorec. Svá díla na výstavu zapůjčily
Anna Vlčková, Magda Frantová,
Stanislava Koudelková, Stanislava
Lešetická, Marcela Hofbauerová
a Ludmila Krejčová. Výstava
bude otevřena do 21. prosince
denně od 9 do 17 hodin. Po tomto
termínu otevřeno při konání
kulturních akcí MSKS včetně
promítání filmů nebo po domluvě
v kanceláři předprodeje.

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2

22. ledna 18 hod.
Malý sál Spektrum

..............................................................................................

VÝSTAVA PATCHWORK

PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU

(Rukojemník)

..............................................................................................

JE NÁM SPOLU DOBŘE

7. prosince 20 hod.
Dokument ČR, přístupný, 75 minut
Kdesi v Číně leží město
Čínsko-Česko. Místní dodnes
vzpomínají na dodávku čs.
traktorů v 50. letech. Družbu
sem přijíždí rozvíjet mladý český
sinolog s rodinou, který zde
zákládá katedru bohemistiky.
Sledujeme adaptaci rodiny
na nové prostředí a detaily ze
života v nejlidnatější zemi.
Režie: Saša Dlouhý
Vystupují: T. Jirsák, Z. Jirsáková,
J. Kohout, J. Louda
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

ZMIZELÁ (Gone Girl)

12. prosince 20 hod.
Drama USA, od 15 let, titulky,
145 minut
Amy se ztratila v den pátého
výročí svatby s Nickem. Zoufalý

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní a sportovní akce na měsíc prosinec
JIMMY P. (Jimmy P.)

Městská knihovna SÚ II

19. prosince 20 hod.

J. Bauer: Milenec rudé komisařky
Strhující děj tohoto románu věrně
zachycuje skutečné historické
události, které měly změnit tvář
světa.

RALUCA

Drama Fr./USA, přístupný,
titulky, 117 minut
Jimmy Picard, který bojoval
za války v Evropě, trpí od návratu
závratěmi, dočasnou slepotou,
ztrátou sluchu. Lékaři ale
nenalézají žádné fyzické příčiny.
Až psychoanalytik Devereux,
který se zapíše do dějin definicí
post-traumatického syndromu,
postihující válečné veterány.
Režie: Arnaud Desplechin
Hrají: B. del Toro, M. Amalric,
G. McKee
Vstupné: 90 Kč

13. prosince 20 hod.

..............................................................................................

Erot. thriller ČR, od 15 let, 80 minut
Pracuje jako soukromý detektiv,
spí se svojí sekretářkou, sleduje
lidi za peníze. Než se mu do života
připlete svůdná Raluca. Je to
náhoda nebo na něj někdo
nastražil past? Začnou se totiž
dít věci, které by ho ani ve snu
nenapadly. Jde v nich o sex,
o vraždu a drsné připomenutí jeho
minulosti...
Režie: Zdeněk Viktora
Hrají: J. Dolanský, M. Pachlová,
D. Novotný
Vstupné: 110 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

manžel organizuje rozsáhlé
pátrání. Paralelně s tím probíhá
policejní vyšetřování. Všechny
stopy, důkazy a svědectví
Amyiných blízkých ale ukazují
právě na Nicka. Kdo to vlastně je?
Trpící oběť zločinu, nebo cynická
zrůda...
Režie: David Fincher
Hrají: B. Affleck, R. Pike,
N. P. Harris
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

..............................................................................................

NOC V MUZEU:
TAJEMSTVÍ HROBKY

(Snow Queen)

20. prosince 17.30 hod.
Animovaný Rus., přístupný,
dabing, 80 minut

Táňa Keleová-Vasiková:
Lék na smutek
Román pro ženy
John Green: Papírová města
Nová kniha autora úspěšného
románu „Hvězdy nám nepřály“

Animovaná pohádka o Kayovi
a Gerde podle Hansa Christiana
Andersena
Režie: Vlad Barbe, Maxim
Svešnikov
Vstupné: 110 Kč

Anna Gavalda: Lepší život
Příběh dvou mladých lidí

..............................................................................................

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO

19. prosince 17.30 hod.

20. prosince 20 hod.

Komedie USA, přístupný, dabing,
89 minut

Komedie USA, od 12 let, titulky,
110 minut
Pokračování kasovního trháku,
který žánr filmové grotesky
kopnul přímo do rozkroku. Lloyd
a Harry se vydávají na cesty
ve snaze nalézt dceru, o které
Harry nikdy netušil, že má,
a chopit se tak zodpovědnosti,
kterou by mu nikdy nikdo neměl
svěřit.
Režie: Bobby a Peter Farrelly
Hrají: J. Carrey, J. Daniels,
A. Kerecz
Vstupné: 120 Kč

www.sezimovo-usti.cz

KNIHOVNY
Městská knihovna SÚ I

(Night at the Museum: Secret of the Tomb)

Připravte se na nejdivočejší
a největší dobrodružství.
Hlídač muzea Larry seznámí
naše oblíbené hrdiny s novými
postavami a zároveň se vydává
na dobrodružnou cestu, aby
zachránil jedno důležité kouzlo,
dříve než se navždy ztratí…
Režie: Shawn Levy
Hrají: B. Stiller, R. Williams,
B. Kingsley
Vstupné: 120 Kč

trpaslíků, kteří, když se jim v boji
proti draku Šmakovi podařilo
dobýt zpět svou vlast, nechtěně
vypustili do světa smrtící sílu.
Rozzuřený Šmak dští svůj spalující
hněv na bezbranné obyvatele
v Jezerním městě.
Režie: Peter Jackson
Hrají: B. Cumberbatch,
C. Blanchett, E. Wood
Vstupné: 120 Kč

Vlastimil Vondruška:
Ulička hanby
Historická detektivka
Jussi Adler-Olsen: Složka 64
Detektivní román
Josef Formánek:
Úsměvy smutných mužů
Úsměvné i drsné zápisky
z protialkoholní léčebny
Jonas Jonasson:
Analfabetka,
která uměla počítat
Osud i talent přivedou chudou
dívku až do mezinárodní politiky

..............................................................................................

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

Jo Nesbo: Přízrak
Detektivní román

(The Hobbit: The Battle of Five Armies)

I. Pekárková: Láska v New Yorku
K napsání románu inspiroval
autorku dlouholetý pobyt
v Americe. Její povídky, zachycují
překvapivé podoby lásky.
V. Sten: Tiché vody
Vrah je na svobodě a ruší letní
idylu, tlak na policisty neustále
roste. Musí rychle najít pachatele,
než přijde nazmar další život...
A. Jakoubková:
Dopadlo to špatně...vzali se
Příběh tří šťastně vdaných
a jedné rozvedené kamarádky –
o ženské soudržnosti, přátelství
a samozřejmě o lásce.
Ch. Tvedt: Prach jsi
a v prach se obrátíš
Detektivní román.
R. Cílek: Služebníci zla
Pohled do zákulisí nacistických
služeb.
J. Nasaw:
Dívky, které miloval
Sexuálně podbarvený thriller,
kterému nechybí originalita
a napětí.
B. Němcová: Moje pohádky
Výběr nejoblíbenějších pohádek.
Ilustrovala Helena Zmatlíková.
V. Vondruška:
Život ve staletích 16. století
Bohatě ilustrovaný lexikon
historie.
J. Prošková: Odvážní čekatelé
Ingrid, studentka oboru chemická
fyzika, si neví rady s láskou.
Na tom by v jejím věku nebylo
nic neobvyklého, jenže ona se
zamilovala do ženy, která je
o dvacet let starší.

21. prosince 17.30 hod.
Fantasy USA/NZ, přístupný,
dabing
Závěrečná část trilogie.
Dobrodružství Bilbo Pytlíka,
Thorina Pavézy a skupiny

Jan Hnízdil: Zaříkávač nemocí
Další kniha známého internisty
Jiří Žáček: Dětem
Čtení pro děti
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Akce:
Vánoční výstava 2. 12.–19. 12.
Ukázky knih s vánoční tématikou,
ozdoby, dekorace, dětský koutek
plný pohádek.
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GRAND MÓDA – Když se modelky oděly do zimních kabátů, na pozadí sněžilo.

TOULAVÉ LOUTKY – Loutkový festival odstartoval v Sezimově Ústí Vodnickou

Když předváděly podzimní módu, na plátně vítr proháněl hromady barevného listí.
Když zpívala Česká Miss 2010, zpěvačka, moderátorka a modelka Jitka Válková,
běhal divákům mráz po zádech. Naše Odpoledne pro ženy se dostalo zase o příčku
dál. Touto cestou bychom proto rádi poděkovali především Studiu Grand a 6Dance
za skvělou spolupráci.

pohádkou divadla Koňmo. Až do neděle 9. listopadu bylo ve Spektru pořádně živo
– výtvarné dílny, vernisáž výstavy loutek, kde se společně s Viktorem Pirošukem
a jeho Gulliverem vyhlašovaly výsledky výtvarné soutěže, divadelní představení…
Foto: Kateřina Nimrichtrová
A jedno z nich bylo dokonce ve 3D!

Vánoční příběh
P

rosincová středeční pohádka
bude samozřejmě vánoční.
Přijede ji k nám zahrát Víťa Marčík junior se svým divadlem Já to
jsem. Jak sám říká, mohlo by se to
jmenovat také ,,Cesta do Betléma“

nebo ,,Co se dělo o Vánocích“ či „
Narození Ježíše (Ježíška) Krista“.
Vánoční příběh je víceméně tradiční zpracování této události, a to
především podle Lukášova evangelia.
(kn) 

O vánočních
zvycích s ředitelem
Prácheňského
muzea
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Z

ŽIVÝ BETLÉM – V podání dětí a učitelů
ze ZŠ 9. května se můžete těšit na tradiční
předvánoční akci na nám. T. Bati. Ráno
ozdobíme stromečky a po celý den bude
na náměstí vánoční trh.
Foto: Kateřina Nimrichtrová

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.

XXIII. ročník

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH – 55 účinkujících, velkých i malých, muzikanti, sboroví
zpěváci, sólisté, smyčcový kvartet, dechový orchestr… velkolepá podívaná
na vánoční téma v hudební úpravě fenomenálního hudebníka Jiřího Sychy.
Ve Spektru 16. prosince od 19 hodin.
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

ajímá vás, jak slavili naši předci od Adventu do Tří králů?
Jaké se v jižních Čechách udržovali vánoční zvyky? I co se obecně
dělávalo v zimě? Pak si nenechte
ujít prosincové Křeslo pro hosta,
do kterého jsme tentokrát pozvali
ředitele a bývalého etnografa Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiřího Práška. Povídat si s ním budeme, jak už jste jistě poznali,
na téma Tradice jihočeských Vánoc, a to 8. 12. od 18 hodin. A vše
bude samozřejmě hojně doplněno
obrázky promítanými přes data
projektor.
Město Sezimovo Ústí neručí
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku
nebo služby nabízených v reklamě nebo
jiném materiálu komerční povahy.

www.sezimovo-usti.cz

