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Martin Doležal
starosta města

 připravuje se rozpočet města 
na r. 2016; 

 rekonstrukce ul. Táborská 
- 2. etapa je dokončována 
v  1. a  2. fázi, dokončení 
poslední části se přesouvá 
na jaro 2016;

 probíhá daňový, fi nanční 
a  právní audit společnos-
ti ENERGOINVEST, a. s. 
za účelem odkupu 100 % je-
jích akcií městem; 

 u akce Dům s pečovatelskou 
službou a  denním stacio-
nářem probíhá tvorba pro-
jektové dokumentace pro 
územní řízení; 

 na  základě proběhlé ankety 
je dopracovávána studie Re-
generace panelového sídliště 
týkající se bloku ohraničené-
ho ul. Dukelská – K Hájence 
– Svépomoc a Průmyslová; 

 k  projednání se připravují 
novelizace obecně závaz-
ných vyhlášek města o míst-
ních poplatcích a o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunál-
ních odpadů.

Martin Doležal, starosta města

Vážení spoluobčané, 
snažím se dávat přednost spí-

še plánům a vizím před zabýváním 
se tím, co bylo, neboť to většinou 
již nelze změnit. Čas od času je ale 
důležité a nezbytné pro každého se 
ohlédnout a  provést zpětně hodno-
cení toho, co se podařilo, co zatím 
nikoliv a proč. 

Rok již uplynul od  voleb v  roce 
2014. Ty pro mne osobně znamenaly 
možnost i nadále přispívat ve funkci 
starosty k řešení každodenních zále-
žitostí, které s sebou řízení a správa 

města nese, a především pak příleži-
tost dokončit řadu rozpracovaných 
akcí a  zahájit přípravu těch, které 
naše město i my, jeho obyvatelé, po-
třebujeme. 

Investiční projekty, které byly 
spolufi nancovány z  dotací – Spor-
tovně-rekreační areál Pohoda, 
Stavební úpravy ul. 9. května a Za-
teplení budovy házené, se podařilo 
řádně uzavřít a vyúčtovat. Byla vy-
budována cyklostezka a nový most 
propojující obě části města, začala 
2. etapa technicky poměrně nároč-
né rekonstrukce ul. Táborská. Pro 
teenagery bylo postaveno posilovací 
hřiště. 

Na základě výběrového řízení byl 
po předchozí architektonické soutěži 
vybrán zhotovitel projektové do-
kumentace domu s  pečovatelskou 
službou a  denním stacionářem. 
Celý proces se tak dostal do  fáze 
přípravy územního a  následně sta-
vebního řízení tak, aby mohla být 
vlastní výstavba v  horizontu zhru-
ba jednoho roku zahájena. Projekt, 
který podstatným způsobem rozšíří 
služby našim občanům, především 
seniorům, to bude zásadní a určitě 
ovlivní investice a  rozpočet města 
na  řadu let. Bezprostředně s  ním 
souvisí zabezpečení nových, důstoj-
nějších prostor pro knihovnu, které 

se připravují v nevyužívaném objek-
tu bývalé ZUŠ na Školním náměstí. 

V  letošním roce pokračovaly 
nejen běžné opravy komunikací, 
ale byly provedeny i  rekonstrukce 
chodníků a  veřejného prostranství, 
zejména na Školním náměstí a před 
ZŠ 9. května. K  realizaci je také 
připravena nebo se bude projektově 
připravovat řada akcí směřujících 
nejen ke  zlepšení stavu chodníků, 
ulic a veřejné zeleně, ale i k navýšení 
parkovacích míst ve městě a k bez-
pečnosti provozu. Jejich provedení 
bude postupně zařazováno do  roz-
počtu města. 

Jana Koubová 
referentka místního 
poplatku za odvoz odpadu

Občanům, kterým podle 
čl. 6 obecně závazné vy-

hlášky č. 7/2012 o  místním 
poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, 
ve znění pozdějších vyhlášek, je 
poskytovaná úleva či osvoboze-
ní od úhrady místního poplat-
ku za  provoz systému a  sběru 
komunálního odpadu na zákla-
dě doloženého průkazu ZTP či 
ZTP/P, aby si zajistili jeho vý-
měnu za nový průkaz OZP. 

Od  1. 1. 2016 budou pů-
vodní papírové průkazy již 
neplatné, a  to i  přesto, že je 
na  nich uvedena neomezená 
platnost. Poplatník, který si 
výměnu nezajistí a nepředlo-
ží nový, bude muset uhradit 
poplatek v plné výši. 

O výměnu průkazu OZP lze 
požádat na Úřadu práce, Huso-
vo nám. 2938 v Táboře, kance-
lář číslo 121 v přízemí.             

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015

BARVY PODZIMU V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

Upozornění 
občanům

pokračování na str.: 2 
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Zahájený proces majetkové-
ho vstupu města do  společnosti 
ENERGOINVEST pokládám nejen 
za  šanci, jak po mnoha letech ma-
jetkoprávně vyřešit systém rozvodu 
tepla po  městě, ale i  za  příležitost, 
jak snížit cenu tepla a  tím zlevnit 
náklady na bydlení řady našich do-
mácností. 

Všechny základní a  mateřské 
školy si podle hodnocení zachová-
vají vysokou úroveň, řádně fungují, 
postupně se modernizují, nově vy-
bavují, v případě potřeb opravují či 
rekonstruují. 

Projekt rozvojové zóny Kociánka 
se oproti původním úvahám trochu 
zpomalil, ale s ohledem na složitost 
a  nákladnost je nutno jej pečlivě 
připravit tak, aby byla vyloučena či 
alespoň omezena případná budoucí 
rizika. Výstavba víceúčelového spor-
tovního hřiště je stále v  záměrech 
města, ale projekt čeká přepracování 
a  pak bude hledána možnost jeho 
spolufi nancování z  dotačních zdro-
jů. Areál Fierlingerovy vily zatím své 
smysluplné využití nenašel, to ale 
neznamená, že se tak v  budoucnu 
nemůže stát. 

Z  pohledu veřejného pořádku 
a  kriminality zůstává naše město 
i přes stěhování obvodního oddělení 
Policie ČR do Tábora stále klidným 
a bezpečným místem, a to také díky 
činnosti městské policie. 

V oblasti kultury a cestovního ru-
chu se v rámci akcí k výročí upálení 
mistra Jana Husa podařilo vytvořit 

novou virtuální prohlídku Kozího 
hrádku, vybudovat poznávací okruh 
či získat novou atrakci pro návštěv-
níky zříceniny – dřevěnou sochu. 
Máme za  sebou další ročník volby 
Miss Sezimova Ústí a  velké množ-
ství kulturních a společenských akcí, 
které si zachovávají vysokou úroveň 
a mají nebývalý ohlas. 

Správa města je správcem 
na  svém místě. Udržované, čisté 
a upravené město je oceňováno ne-
jen návštěvníky našeho města, ale 
i většinou z vás, jeho obyvatel. 

O městském úřadu se nikde moc 
nemluví, což, jak věřím, znamená, 
že jeho zaměstnanci řádně zabezpe-
čují činnosti a agendu úřadu, pomá-
hají řešit problémy a potřeby občanů 
města. 

Myslím, že je ku prospěchu nás 
všech, že se zastupitelstvo, rada 
a  jejich orgány zatím nemusely 
a  doufám nebudou muset zabývat 
politikařením, rozpadem či slepová-
ním koalic, osobními útoky, ale že se 
snaží řádně naše město spravovat, 
připravovat a  realizovat projekty 
směřující k jeho rozvoji, tak, aby ži-
vot v Sezimově Ústí byl co nejlepší. 

Každý z nás považuje za důležité 
něco jiného nebo má věci jiný úhel 
pohledu. Možná je to jen můj do-
jem, ale mám pocit, že se v prvním 
roce od  voleb řada důležitých věcí 
povedla, že město funguje, žije, že se 
mu daří. 

Dovoluji si proto vyslovit poděko-
vání všem, kteří se o to zasloužili.

                                                 

Martin Doležal
starosta města

Rada města schválila dne 
19. 10. 2015 Pravidla pro dary 

osobám, které převezmou do své 
péče psa z  útulku. Pravidla by 
měla pomoci řešit situaci se psy 
nalezenými na  území Sezimo-
va Ústí a  umístěnými do  útulku 
pro psy v  Táboře, u  kterých se 
nepodařilo dohledat jejich vlast-
níka. Nutnost řešit danou situaci 
vyplynula ze stavu v  uplynulých 
měsících, kdy v útulku bylo i pět 
takových psů a  náklady města 
s  tím spojené se vyšplhaly téměř 
na 25 tis. Kč měsíčně. 

Smyslem pravidel je jednak 
zlepšit proces hledání nových 
vlastníků psů umístěných v útul-
ku a  dále přispět těm, kteří si 
vezmou z  útulku do  své péče 
psa nalezeného na území našeho 
města, na  zajištění nákladů spo-
jených s  péčí o  takového 
psa, zejm. na jeho výži-
vu, výcvik a  lékařskou 
péči. Tím by se mohl 
rychleji nalézt nový 
vlastník psa, a došlo by 
tak ke  snížení nákladů 
spojených s pobytem psů 
v  útulku, které jsou hra-
zeny z rozpočtu města. 

Dar je stanoven 
ve  výši 4.000,- Kč. 

Aby se omezilo zneužívání pra-
videl, je dar splatný ve  dvou 
splátkách. První splátka ve  výši 
2.000,- Kč je splatná po uplynutí 
jednoho měsíce od  převzetí psa, 
druhá splátka ve výši 2.000,- Kč je 
splatná po šesti měsících od pře-
vzetí psa, pokud nový osvojitel či 

vlastník psa vždy prokazatel-
ným způsobem doloží, že se 
ode dne převzetí o uvedeného 
psa nepřetržitě a řádně stará. 

Dvouleté osvobození 
od  místního poplatku 

za  psa v  našem městě 
dle stávající obecně zá-
vazné vyhlášky města 
Sezimovo Ústí zůstává 
v platnosti.                                

Město Sezimovo Ústí v  zastou-
pení Správy města Sezimovo 
Ústí vyhlašuje výběrové řízení 
na pronájem bytů:
 
1) Táboritů č. p. 619 byt č. 08/619 
v 2 NP o velikosti 2+1 
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 4.587,- Kč 
 Délka platebního období je sta-

novena na 12 měsíců 
(při podpisu nájemní smlouvy je skládán dvanác-
tinásobek nabízeného měsíčního nájemného) 
2) Školní nám. č. p.  627 byt 
č. 01/627 v 2 NP o velikosti 2+1 
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 4.193,- Kč 
 Délka platebního období je sta-

novena na 12 měsíců 
(při podpisu nájemní smlouvy je skládán dvanác-
tinásobek nabízeného měsíčního nájemného) 
3) Dukelská č. p.  638 byt 
č. 35/638 v 5 NP o velikosti 1+1 
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1.966,- Kč 
 Délka platebního období je sta-

novena na 12 měsíců 
(při podpisu nájemní smlouvy je skládán dvanác-
tinásobek nabízeného měsíčního nájemného) 
4) Průmyslová č. p.  1112 byt 
č. 05/1112 o velikosti 3+1 
 Měsíční základní nájemné je stano-

veno na částku ve výši 4.019,- Kč 
 Délka platebního období činí 

minimálně 18 měsíců 
(při podpisu nájemní smlouvy je skládán minimálně 
osmnáctinásobek stanoveného měsíčního nájemného) 
Uzávěrka žádostí je pátek 4. pro-
since 2015 v 11:00 hodin.

Nabízíme nebytový prostor 
v 1. patře domu čp. 664 na ná-
městí Tomáše Bati v S. Ústí.

V  přízemí domu sídlí Česká 
pošta, s. p. a v 1. patře je poboč-
ka České spořitelny, a.s. Do sou-
časnosti prostory sloužily jako 
obvodní oddělení Policie ČR.

Užitná plocha je 217 m2. 
Z  toho 9 místností (kancelá-
ře) má plochu 141 m2, ostatní 
plochu tvoří chodby, sklady, 
fotokomora, úklidová místnost, 
sprchy, WC, šatna.

Vzhledem k tomu, že se jedná 
o skeletovou stavbu, je možné bez 
velkých nákladů změnit dispozici 
celého prostoru a  využít ho i  ji-
nak než jako kanceláře. V  ceně 
nájmu jsou i 2 parkovací místa.

Poloha objektu v centru měs-
ta s výbornou dostupností před-
určuje prostor k různým podni-
katelským aktivitám.

Pro bližší informace kontak-
tujte Ludmilu Svatkovou na tel. 
č. 733 164 138, l.svatkova@se-
zimovo-usti.cz.                                    

Podpora novým vlastníkům psů z útulku

Volné byty k pronájmu K pronájmu
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015
 pokračování ze str.: 1

Výběrové řízení 
na pronájem garáže, 

Nerudova ulice č. p. 664, 
Sezimovo Ústí 

 Podlahová plocha – 42,16 m² 
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1.500,- Kč
Uzávěrka žádostí je pátek 
18. prosince 2015 do 11:00 hod.

Bližší info naleznete na  www.se-
zimovo-usti.eu a na úřední desce 
a informačních deskách MěÚ, pří-
padně na  Správě města Sezimo-
vo Ústí (p.  Bednář 381  200  436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).

Termíny zápisů
do ZŠ a MŠ

Dovolujeme si informovat, že 
zápisy dětí do základních 

škol zřizovaných městem Sezi-
movo Ústí proběhnou v termí-
nu 20. – 21. ledna 2016 a zápisy 
do mateřských škol ve dnech 
16. – 17.  března 2016                                
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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
Mgr. Kateřina Formánková
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

Petra Nedvědová 
vedoucí OSP

Do  konce roku 2015 mají dr-
žitelé dočasných průkazů 

osoby se zdravotním postižením 
(OZP) a  průkazů mimořádných 
výhod možnost zajistit si výměnu 
za  nový průkaz OZP. V  případě, 
že tak neučiní, nebudou moci po 
1. 1. 2016 využívat benefi ty a ná-
roky, které z  vlastnictví průkazu 
vyplývají. 

Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal 
vydávat nové průkazy OZP v dub-
nu 2015. Výměna se týká přibliž-
ně 300 tisíc klientů a  je stále řada 
z nich, kteří se s žádostí o výměnu 
na ÚP ČR dosud neobrátili. Pokud 
se Vás tato výměna týká, zajistěte 
si nový průkaz včas. Vyhnete se 
tak zbytečnému čekání ve frontách 
na konci roku. 

V  případě dotazů se obracej-
te na  paní Bc.  Danielovou, Dis. 
z  Úřadu práce České republiky, 
kontaktní pracoviště Tábor, tel.: 
950 165 402.                                       

Miroslav Beneš
tiskový mluvčí

Dva roky trvající rekonstruk-
ce a  modernizace teplárny 

v Plané nad Lužnicí byla dokonče-
na. Projekt v celkové hodnotě přes 
1,5 miliardy korun přináší výraz-
né ekologické přínosy, ale také 
stabilitu cen a spolehlivost provo-
zu do  dlouhodobé budoucnosti. 
Plánská teplárna patří po dokon-
čení rekonstrukce k  nejmoder-
nějším energetickým zdrojům 
v regionu střední a východní Ev-
ropy. 

Díky projektu „Ekologizace 
a  obnova teplárny v  Plané nad 
Lužnicí“ byly zásadně sníženy eko-
logické dopady provozu teplárny 
na  okolní prostředí. Emise oxidu 
siřičitého, oxidu dusíku a  prachu 
poklesly o téměř 80 % oproti stavu 
před rekonstrukcí. Samotné emise 
oxidu siřičitého poklesnou o  více 
než 1 700 tun ročně.

„Tři zastaralé uhelné kotle byly 
nahrazeny dvěma moderními 
zdroji, kompletní rekonstruk-
cí prošel i  záložní plynový kotel. 
Do provozu jsme uvedli také tech-
nologii čtyř plynových pístových 
motorů od společnosti Rolls Roy-
ce,“ uvedl Libor Doležal, generální 

ředitel společnosti C-Energy Bo-
hemia. 

Zásadního snížení emisí bylo 
dosaženo díky zavedení technolo-
gie mokrého odsíření spalin, které 
zajišťuje jejich spolehlivé čištění 
na  nižší úroveň, než jsou přísné 
emisní limity. Změny v  provozu 
teplárny mohou pozorovat občané 
i  běžným okem. Nově má teplár-
na dva komíny a  na  pohled „více 
kouří“. 

„Z  nižšího komína mohou ob-
čané pozorovat výraznější kou-
řovou vlečku. Díky použité nej-
účinnější technologii odsiřování 
spalin, tzv. mokrému odsíření, 
kdy dochází ke  sprchování spalin 
vodní vápencovou suspenzí, je 
ve spalinách odcházejících nižším 
komínem značná vlhkost. Komín 
tak na pohled vypouští více bílého 
kouře, což je pro občany dobrým 
znamením, neboť teplárna v pod-
statě vypouští do ovzduší více vod-
ní páry, ale méně emisí,“ dodává 
Libor Doležal.                                   

Více bílého kouře v Plané je dobrou
zprávou pro občany

SOUTĚZ S TRADICÍ –  Vyhlášení výsledků 20. ročníku vysokoškolské soutěže 
nazvané „Cena Edvarda Beneše“ se uskutečnilo v pátek 23. 10. 2015 v Památníku 
Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Soutěž, která má již úspěšnou tradici, je pravidelně 
vyhlašována městem Sezimovo Ústí pro studenty vysokých škol. Na základě posou-
zení odborné komise vedené docentem Karlem Novotným pro sekci historie 20. sto-
letí a docentem Jiřím Buriánkem pro sekci sociologie jsou udělovány ceny, které jsou 
spojené s peněžitou odměnou. Veškeré fi nanční krytí této společenské akce je plně 
hrazeno z rozpočtu města.                             Vendulka Černohorská

Cena Edvarda Beneše 2015Upozornění  

Teplárna Planá nad Lužnicí

Bohemia
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Společenská kronika

od 19. 9. do 4. 11.

Inzerce

Narození: Dvořák Ondřej, 
Heřmánková Marika, Horejš 

Lukáš, Stejskalová Hana, 
Sušková Hana

Zemřelí: Bláha Josef, Čermák 
Jiří, Fafl íková Božena, Hárovník 

Jiří, Krejčová Marie, 
Lacina Miloslav, Trsek Jiří

PRODEJ

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Policie 
ČR v Sezimově Ústí bylo v mě-

síci říjnu šetřeno několik přestupků 
a trestných činů na území Sezimova 
Ústí. Krátce jen několik případů:
 4. 10. v brzkých ranních hodinách 

se neznámý pachatel v ulici Jana 
z  Ústí vloupal do  odstaveného 
motorového vozidla zn. Favorit, 
kdy z vozidla následně odcizil věci 
v hodnotě 17.600 Kč a na vozidle 
způsobil škodu ve výši 2.000 Kč.

 5. 10. v  době od  06:15 do  07:10 
hodin neznámý pachatel po pře-
konání oplocení vnikl na  poze-

mek rodinného domu v ulici Ká-
nišova, kde z  volně přístupného 
neuzamčeného skladu zahradní-
ho náčiní odcizil dvě motorové 
pily zn. Husqvarna v  hodnotě 
12.000 Kč.

 7. 10. v  době okolo 23:30 hodin 
ve  Sport Baru na  nám. T. Bati 
odcizil pachatel látkovou tašku 
na notebook s osobními doklady 
poškozeného v hodnotě 300 Kč. 

 V noci z 10. na 11. 10. na terase 
u  tenisové haly neznámý pacha-
tel odcizil po  odšroubování za-
jišťovacích šroubů stojanů dva 
reklamní slunečníky s  nápisem 
Velkopopovický Kozel a způsobil 
tak škodu 30.000 Kč. 

 14. 10. v době okolo 16:00 hodin 
starší muž odcizil v prodejně po-
travin Astra na nám. T. Bati 4 ks 
plastových přepravek na  pivo 
a  40 ks prázdných pivních lahví, 
což vše následně v prodejně vrá-
til do  tzv. „výkupního“ automatu 
a  na  základě výkupního lístku 
za  toto zboží neoprávněně vyin-
kasoval částku ve výši 520 Kč, se 
kterou z prodejny odešel.

 15. 10. v době od 06:00 do 14:00 
hodin se neznámý pachatel 
vloupal do  kovové šatní skříňky 
na  provoze slévárny v  podniku 
Kovosvit a. s., odkud odcizil pe-
něženku s  doklady a  s  fi nanční 
hotovostí 19.000 Kč.                       

 Prodám malou ledničku 
38 litrů s  mrazáčkem. Nová, 
používaná 5 měsíců na  chatě. 
Cena 1.700 Kč. Tel.: 723 720 152

 Prodám dívčí kolečkové brus-
le vel. 28–32, původní cena 
1.199 Kč, nyní 600 Kč a  dívčí 
zimní brusle vel. 29–32, pů-
vodní cena 699 Kč, nyní 400 Kč. 
Po  jednom dítěti, v  původní 
krabici.          Tel.: 724 105 374

 Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 3+kk 
v  Sezimově Ústí 2, s  výtahem 
nebo zvýšené přízemí (jedny 
schody), OV.   Tel.: 773 626 167

 Koupím 3+1 i větší v Sezimo-
vě Ústí, prosím nabídněte, nej-
sem RK.       Tel.: 777 973 017

Sýkorová Zuzana
technik technických služeb

Začátkem října proběhlo 
na Správě města Sezimovo Ústí 

vyhodnocení každoroční soutěže 
ve sběru papíru a plastových víček 
za školní rok 2014/2015. Do soutě-
že, jejímž organizátorem je Správa 
města Sezimovo Ústí a  společnost 
MH Odpady s.r.o. Drhovice, byly 
zapojeny tři základní a dvě mateř-

ské školy v Sezimově Ústí. V průbě-
hu školního roku školy zabezpečují 
sběr papíru a plastových víček, naše 
organizace zabezpečuje svoz sesbí-
raných surovin do provozovny spo-
lečnosti MH Odpady s.r.o. Drhovi-
ce, která garantuje výkup a likvidaci 
těchto druhů využitelných složek 
komunálního odpadu. V  průběhu 
školního roku se pečlivě eviduje 
množství sesbíraných surovin všech 
školních zařízení, na konci školního 
roku se provede přepočet na jedno-

ho žáka a  vyhodnocení soutěže. 
V loňském školním roce 2014/2015 
si ve sběru papíru nejlíp vedli žáci 
ZŠ Školní náměstí, odměnou za ví-
tězství byl notebook, který věno-
vala společnost MH Odpady s.r.o. 
Drhovice. V  soutěži sběru plasto-
vých víček zvítězila ZŠ Švehlova, 
která obdržela za vítězství digitální 
fotoaparát, který věnovala Správa 
města Sezimovo Ústí. Ostatní ško-
ly a  školky však nepřišly zkrátka, 
neboť za  umístění na  dalším po-

řadí obdržely dárkové poukázky 
na  nákup sportovního vybavení 
nebo na  nákup školních potřeb. 
Z vyhodnocení vyplynulo, že akti-
vita dětí z mateřských školek nijak 
nezaostává za školáky, vždyť MŠ Li-
pová byla ve sběru plastových víček 
druhá, a to velice těsně za vítězem. 
Cílem společného setkání nebylo 
jen vyhodnocení loňské soutěže, ale 
i vyhlášení soutěže na letošní školní 
rok 2015/2016 a projednání podmí-
nek další spolupráce.                        

Soutěž ZŠ a MŠ ve sběru papíru a plastových víček

Z činnosti Policie ČR

Martina Suková
zástupce velitele městské policie

CYKLISTÉ
Namátkové kontroly ukázaly, že 

je spousta cyklistů jezdících v pro-
tisměru či po  chodníku, čímž se 
dopouštějí protiprávního jednání 
a  současně ohrožují bezpečnost 
svou i ostatních. Domluvy byly vy-
střídány zkráceným přestupkovým 
blokovým řízením.

PODOMNÍ PRODEJ 
JE ZAKÁZÁN
Městská policie řešila ozná-

mení na  porušení nařízení města 
zakazující podomní prodej, kdy 
tři muži slovenské národnosti na-
bízeli v  ulici K  Hájence taneční 
kursy a výhodnější energetické ta-
rify. Nezájem ze strany oslovených 

gradoval u  prodejců k  hrubému 
jednání. S podezřením na spáchá-
ní přestupku byla celá věc předána 
Přestupkové komisi města.

OBTĚŽOVÁNÍ HOSTŮ
Obsluha baru Candys požádala 

hlídku městské policie o  pomoc, 
když nevhodně se chovající muž 
obtěžoval hlukem a slovním napa-
dáním ostatní hosty. Ve spolupráci 
s  Policií ČR byla situace v  místě 
uklidněna.

PRASÁTKO ALIAS DOMÁCÍ 
MAZLÍČEK
Láska k domácím mazlíkům ne-

zná mezí. Může jím být pes, kočka, 
chameleon, potkan, ale i  čínské 
prasátko. To si našlo jedno odpo-
ledne cestu ze svého teritoria ven. 
Hlídka se pokoušela zvíře odchytit, 
k čemuž se přidaly i děti pohybují-

cí se v okolí školky. Po nějaké době 
bylo prasátko zahnáno do dvorku 
rodinného domu své majitelky.

SLOŽITÁ 
ŽIVOTNÍ SITUACE
Hlídka městské policie asistova-

la rychlé záchranné službě a Policii 
ČR při řešení složité životní situa-
ce, do které se dostala mladá dív-
ka. Dívka byla následně převezena 
na psychiatrické oddělení Nemoc-
nice Tábor.

NÁVYKOVÉ LÁTKY
V okolí studny u MŠ Lipová se 

scházejí různé skupinky mládeže. 
V  tomto místě byli zjištěni žáci 
místní střední školy užívající a dis-
tribuující návykovou látku. Spolu 
se zabavenými doličnými předmě-
ty byli pro podezření z  trestného 
činu předáni Policii ČR.                  

Městská policie informuje

KOUPĚ

Den energetického poradenství
v Sezimově Ústí

Přijďte se poradit zdarma a nezávisle!
(zateplování, zdroje tepla, 

NZÚ 2015 a „Kotlíková“ dotace)
Městský úřad 

7. prosince 2015 od 18 hod.
Pořádá: Energy Centre Č. Budějovice
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Kronika představuje

Poděkování

 Děkuji panu starostovi za pěk-
né přání zdraví a spokojenosti 
k narozeninám.       Jozef Šiška

 Děkuji panu starostovi a Sboru 
pro občanské záležitosti za gra-
tulaci a dárek k mým naroze-
ninám.     Zdena Kuchyňková

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám.                    

Ludmila Zvěřinová

 Děkuji vedení města za gratu-
laci a dar k mým 94. narozeni-
nám.              Anna Nezvedová

 Děkujeme panu starostovi 
za  přání k  našim narozeni-
nám.             manželé Kafk ovi

Anna Slunečková
kronikářka

Ten, kdo se vydal třetí zářijo-
vou sobotu na  vlastivědnou 

exkurzi po  sezimovoústeckých 
ulicích, rozhodně neprohloupil. 
Sobotníky, což je pravidelná akce 
Husitského muzea, tentokrát vedl 
archeolog docent Rudolf Krajíc, 
člověk, který ví hodně zajímavého 
o  našem městě, jak asi vypadalo 
před více než šesti sty lety. První 
písemná zmínka je z  roku 1250. 
Člověk si mnohé, pokud chce, 
může přečíst v  knihách, ale když 

si to pěkně „obšlápne po  svých“ 
a  s  tak přesvědčivým výkladem, 
hned je vše srozumitelnější a  lépe 
zapamatovatelné. V  sedmi zasta-
veních jsme si představili, kde asi 
byl palác pánů z Ústí, kde byl far-
ní kostel, který prý měl délku 36 
metrů, hřbitov, škola, špitál pro 
chudé a  nemocné, dominikánský 
klášter s kaplí svatého Petra, v níž 
byly objeveny velké náhrobky 
majitelů města, kudy vedla cesta 
z Prahy směrem na jih, kde asi byl 
most přes řeku či kde sídlili řeme-
slníci. Viděli jsme i  umělou nádrž 
na vodu ve svahu (nikdy bych si jí 
sama nevšimla). Mockrát jsem tato 

místa procházela, ale nikdy ne tak 
jako tuto sobotu. Však prý se o Se-
zimově Ústí mluví jako o  českých 
Pompejích. Jsem moc ráda, že naše 
město po vypálení opět v roce 1828 
po čtyřech stovkách let povstalo, že 
žije, vzkvétá a že tu rádi žijeme. Asi 
ještě mnohé z počátků našeho měs-
ta bude nalezeno a odkryto při re-
konstrukcích ulic, a tím se nám opět 
více přiblíží život našich předků. 

Nejen sobě, ale všem spoluob-
čanům spokojený a poklidný život 
bez svárů v  obou částech našeho 
města a  hlavně už žádné „Pom-
peje“ přeje vaše kronikářka Anna 
Slunečková.                                        

Malé ohlédnutí na konci roku 2015 M. Klímová, R. Panská
tř. učitelky
ZŠ Školní náměstí

Vlastivěda, čtení, pracovní 
činnosti i  výtvarná výcho-

va - ve  všech těchto předmětech 
se už několik týdnů věnujeme 
pověstem. Děti si přinesly kni-
hy, mnohdy to byly i knížky vel-
mi staré s  neobvyklým jazykem 
z  knihovničky svých babiček. 
Četli jsme si z  nich, posloucha-
li vyprávění a  seznámili jsme se 
tak s praotcem Čechem, Přemys-
lem, kněžnou Libuší, Horymírem 
a  jeho věrným koněm Šemíkem, 
udatným Bivojem a  dalšími po-
stavami našich pověstí. 

Děti se rozdělily do  skupin 
a  dva týdny se věnovaly jedné 
pověsti, kterou si vybraly. Výsled-
kem byly velké plakáty doplněné 
krátkým textem vystihujícím ob-
sah příběhu. Celý projekt vyústil 
v závěrečnou prezentaci před ce-
lou třídou. Skupinky se snažily 
co nejlépe představit a  přiblížit 
pověst svým spolužákům. Někdo 
zvolil převyprávění s  obrázky, 
jiný hru, další dokonce loutkové 
divadlo. 

Vše dopadlo velmi dobře a děti 
jistě na tento nový zážitek s pověst-
mi budou dlouho vzpomínat.



Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

Od  začátku letošního školního 
roku učíme děti v první třídě 

psát typem písma Comenia Script, 
což je tzv. nevázané písmo. Písmo 
vypadá stejně jako tiskací, které 
známe z  běžného života (noviny, 
časopisy, veškeré nápisy kdekoliv). 
Písmo je velmi čitelné a hlavně děti 
psaní baví. Dříve se děti musely 
naučit úplně jiné znaky písmen, 
než s  jakými se setkávají v  běž-
ném životě. Nikde v reálném svě-
tě nepotkáme psací písmo, kromě 
poznámek, které si píší lidé, kteří 
se tak učili psát a svůj rukopis ne-
změnili. Realita je taková, že více 
než polovina dětí ve  škole nepíše 
vázaným písmem, které se naučily 

v 1. třídě. Sami přecházejí na pís-
mo tiskací. My jsme se v  minu-
losti účastnili pilotního ověřování 
písma Comenia Script a nyní jsme 
se rozhodli toto písmo děti v prv-
ní třídě učit. Děti se samozřejmě 
seznamují i s tvary psacího písma 
a umí jej bez problémů číst. Exis-
tuje mnoho názorů odborníků pro 
i proti. Nové písmo je vhodné pro 
všechny děti, praváky, leváky, děti 
s poruchami učení, atd. Je pro nás 
velmi důležité, aby děti měly radost 
ze psaní, aby rády psaly a nezažíva-
ly při psaní stres a  pláč, jak si to 
mnozí z nás pamatují z vlastní zku-
šenosti. Výuku psaní tímto typem 
písma máme zakotvenou v našem 
školním vzdělávacím programu, 
což znamená, že jinou metodiku 
výuky psaní v 1. třídě již v budouc-
nu používat nebudeme.                  

Nové písmo se dětem líbí

Pavla Lenzová 
ZŠ a MŠ 9. května

Během měsíce listopadu jsme 
již tradičně připravili pro 

děti z posledních ročníků mateř-
ských škol čtyři setkání ve škole, 
během nichž se seznámily s uči-
telkami I. stupně a  vychovatel-
kami školní družiny při různých 
aktivitách. Všechny činnosti 
byly zaměřeny na  dovednosti, 
které se u předškoláků očekávají 
u zápisu. 

Děti si vyzkoušely výslovnost, 
grafomotoriku, tvořivost i  spor-
tovní či hudební dovednosti. 
Věříme, že si to u nás děti spolu 
s  rodiči užili a  doufáme, že se 
s mnohými z nich potkáme v led-
nu u zápisu do 1. třídy. Na závěr 
tohoto projektu je naplánována 
beseda s rodiči na téma „Než při-
jde dítě do školy aneb Jak připravit 
předškoláka na vstup do 1. třídy“. 
Setkání se uskuteční ve  středu 
2. 12. 2015 od 16.30 hodin u nás 
ve škole. 

Zveme rodiče všech předško-
láků ze Sezimova Ústí a širokého 
okolí. Besedy se zúčastní vedení 
školy, vyučující z MŠ a z I. stupně 
ZŠ, speciální pedagog školy a zá-
stupce Pedagogicko-psychologic-
ké poradny v Táboře.                   



Předškoláci 
ve „velké škole“

Čtvrťáci a Staré 
pověsti české
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J. Dvořáková a B. Faladová
třídní učitelky, ZŠ školní náměstí

Čtvrtek 22. 10. patřil ve  třetích 
třídách loutkám a loutkovému 

divadlu. 
Nejprve jsme si ve škole na toto 

téma povídali, zkusili si nějakou 
loutku popsat – ostatní hádali, 
ve  které pohádce bychom mohli 
onu postavičku vidět. 

Poté jsme se vypravili do místní-
ho loutkového divadla ve Spektru 
s  názvem „Divadýlko na  scho-
dech“. Divadýlko má tento název 

proto, že než se tam dostanete, 
musíte spoustu schodů vyšlapat. 
Měli jsme možnost nakouknout 
i  do  zákulisí divadla a  všechno si 
tam pořádně prohlédnout. Paní 
Hofb auerová - členka loutkové-
ho souboru - nás pustila do svého 
království a každý z nás měl mož-
nost stát se na chvíli vodičem lout-
ky. Oživl v našich rukách kašpárek 
i  král. Vzala nás také do  skladu 
loutek, kde jsme je mohli všechny 
vidět pěkně zblízka a v celé jejich 
parádě – a že jich tam bylo! Však 
se také staly velkou inspirací pro 
naši další, již školní práci. Paní 

Hofb auerové moc děkujeme za její 
čas a poutavé vyprávění i odpově-
di na naše všetečné otázky. Moc se 
nám tam líbilo. 

Po návratu do školy jsme byli tak 
„nasáklí“ a inspirovaní atmosférou 
divadýlka, že jsme se s chutí moh-
li pustit do další práce – tentokrát 
vyráběcí. Pracovalo se v  předem 
určených skupinkách. Každá si 
dopředu měla promyslet, jaké po-
hádce tento den zasvětí. Od  toho 
se odvíjelo i rozdělení rolí a zhoto-
vení loutky, jejímž základem byla 
dřevěná vařečka. Děti si přinesly 
materiál potřebný na  svou výro-

bu – látky, vlny, stuhy, bambulky, 
korálky, nitě a  jehly. Práce jim šla 
od ruky, radost pohledět! A co te-
prve výsledek! Nádherné loutkové 
obsazení, které by nám i „sezimác-
ké“ divadýlko mohlo závidět. 

A  tečka na  závěr? Také byla, 
nebojte! S  vyrobenými loutkami 
nám každá skupinka zahrála svou 
pohádku. A věříte, že jsme všichni 
poznali, co je v programu divadla 
a na co máme zrovna vstupenku? 

Myslím, že pohádkově-loutkové 
dopoledne uteklo jako voda a všich-
ni jsme si ho s úsměvem a rozbouře-
nou fantazií náramně užili.             

Projekt Loutky ve třetích třídách

Jan Kočvara
obchodní ředitel slévárny 
KOVOSVIT MAS, a.s. 

Díky téměř 100milionové in-
vestici a  včasné diverzifi ka-

ci výroby jsou nyní pro slévárnu 
KOVOSVITU MAS hlavními ex-
portními partnery Německo, Švý-
carsko a Anglie. Mezi její význam-
né zákazníky patří také přední 
švédský výrobce elektrospotřebičů 
nebo švýcarský podnikatel, který 
si nechal na zakázku vyrobit odlit-
ky, které byly hlavní součástí stro-
je k  vyzvednutí vraku lodi Costa 
Concordia. 

Slévárna KOVOSVITU MAS, 
a.s. se v  současné době na  celko-
vých tržbách fi rmy podílí více než 

20 procenty. Úspěšně překonala 
krizi v letech 2009 a již v roce 2011 
byla opět v  zisku. Nyní je výroba 
soustředěná na  pět hlavních od-
větví, které mimo strojařiny tvoří 
výrobci převodovek, zemědělské 
techniky, energetiky a  automa-
tických linek. Pro další rozšíření 
produkce na  slévárně KOVOSVI-
TU MAS je již tradičně velkým 
problém nedostatek technicky 
vzdělaných pracovníků. V součas-
né době chybí 30 pracovníků. Zá-
sadní investicí pro rozvoj slévárny 
KOVOSVITU MAS, a.s. byl v roce 
2013 nákup nové pece v  hodnotě 
téměř 50 milionů. Tato pec zvýšila 
kapacitu slévárny o 6 tun tekutého 
kovu za jednu hodinu. Tím se cel-
ková roční kapacita slévárny navýši-
la z 10 000 tun až na 12 000 tun.     

Zdeňka Kašíková, trenérka

Téměř 80 žáků ročníků na-
rození 2004 – 2009 z  KSG 

Znojmo, Praha Vršovice, Sokol 
Kladno, KSG Rosice, Sokol Plzeň, 
Gym Praha, Sk Hradčany, Sokol 
Bučovice, TJ Spartak Sezimovo 
Ústí se sešlo v sobotu 17. 10. 2015 
na  XXI. ročníku memoriálu Víta 
Somolíka. Ze Spartaku se zúčast-
nili Matěj Šmíd, Aleš Matoušek, 
Daniel Psota, Jan Houska, Dan 
Kohout, Jakub Koreš, Jan Klečacký, 
Antonín Kulhavý, Radek Kümmel, 
Matyáš Ludvík a Jindřich Machot-
ka. V kategorii ZAČÁTEČNÍCI si 
Honza Klečacký došel pro zlatou 
medaili, do první dvacítky se ještě 
vešel Tonda Kulhavý. V  kategorii 
MLADŠÍ ŽÁCI nejlepší umístění, 
a to osmé místo, získal Matěj Šmíd. 
Dan Psota skončil desátý, Honza 
Houska třináctý těsně před čtrnác-
tým Alešem Matouškem.               

Slévárna KOVOSVITU MAS 
expanduje na západní trhy

MATĚJ ŠMÍD – Jeden z našich nejlepších 
gymnastů

Memoriál 
Víta Somolíka

Josef Bílek

Městské středisko kultury 
a  sportu připravuje na  rok 

2016 nový vzdělávací cyklus. Pro-
gram Jižní Čechy jak je (asi) neznáte 
je cyklus přednášek a exkurzí, který 
je zaměřený na  komplexní sezná-
mení s jižními Čechami z různých 
pohledů (jihočeští hudební sklada-
telé a interpreti, jihočeští spisovatelé 
a výtvarní umělci, poutní místa již-
ních Čech, hrady, zámky a zříceni-
ny, jihočeské osobnosti, technické 
památky a zajímavosti, naučné stez-
ky, památkové rezervace, chráněná 
území, jihočeské podzemí, kostely, 
kláštery a  křížové cesty, jihočeské 
sklářství, …..). Program je rozdě-
lený do  dvou částí – přednáškové 
a exkurzní období: přes zimní ob-
dobí (leden – polovina dubna) se 
budou konat přednášky doprová-
zené obrazovými prezentacemi 1x 
až 2x měsíčně), od poloviny dubna 
do poloviny října pak každý měsíc 
proběhnou 1x až 2x exkurze (vý-
lety), při kterých účastníci navští-
ví vybraná zajímavá místa jižních 
Čech), od poloviny října do konce 
roku proběhne opět několik před-
nášek. Úvodní schůzka zájemců 
o tento cyklus se uskuteční v pon-
dělí 11.1. od  18.00 hod. v  malém 
sále Spektrum. Na této schůzce bu-
dou podány podrobnější informace 
o  celém cyklu, bude uvedena pre-
zentace o  jihočeských zajímavos-
tech a  proveden zápis do  ročníku 
s vybráním zálohy (cca 1.000 Kč). 

Jižní Čechy jak je 
(asi) neznáte
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PACOVSKÉ STROJÍRNY 
Hledáme KONSTRUKTÉRY 

Nabízíme: 

 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

 Příspěvek na závodní stravování 

 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

 Příplatky nad rámec ZP 

 Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

  Dále hledáme: 

 OBRÁBĚČ KOVŮ         MANIPULANT 
 SVÁŘEČ          ZÁMEČNÍK 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU  
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 

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

www.pacovske.cz 

 

  SŠ nebo VŠ strojírenského vzdělání  

  Znalost konstruování v systému 3D 

INZERCE

V přízemí budovy HOCHTIEF 
(vedle zastávky MHD Sezimovo Ústí II Kovosvit)

Tel.: 725 027 982

SUCHÁ PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

Šetrné ošetření ztvrdlé kůže, otlaků, mozolů, 
kuřích ok vysokofrekvenční bruskou

Šetrná léčba zarostlých nehtů 

Hydratace a změkčení kůže

Relaxační masáž chodidel esenciálními oleji 

Ošetření nehtové ploténky

Pracuji i o víkendech.

1

2

3

4

5

Ceník 
PEDIKÚRA

300 Kč
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ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ

5. prosince   15 hod.
Spektrum
Odpoledne plné zábavy 
– čertovská diskotéka, hry, 
soutěže, andělská výtvarná 
dílnička, malování na obličej 
a jiné čertoviny, ale hlavně 
Mikuláš, který rozdává dobroty. 
A nezapomeňte na kostýmy! 
Všichni andílci a čertíci mají 
vstup zdarma.
Vstupné: 40 Kč

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

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

9. prosince   18 hod.
Náměstí T. Bati

Už potřetí 
se Sezimovo 
Ústí zapojí 
do unikátního 
projektu Česko 
zpívá koledy! 

Spojme své hlasy v jeden velký
vánoční sbor. S vámi budou 
v ten samý okamžik zpívat tisíce 
dalších lidí po celé republice. 
Pokud neznáte slova, nevadí, 
zpěvníky budou připraveny!
..............................................................................................

ZDOBENÍ 

VÁNOČNÍCH STROMKŮ

18. prosince   9 hod.
Tradiční předvánoční akce 
– děti  z místních škol zdobí 
vánoční stromky vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami.
..............................................................................................

VÁNOČNÍ TRH

22. prosince   9–17 hod.
Park před Spektrem

Perníčky, vánočky, cukroví, 
vánoční dekorace, keramika, 
občerstvení....

ŽIVÝ BETLÉM

22. prosince   16 hod.
Park před Spektrem
Živý betlém v podání žáků 
a učitelů ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 
9. května. Žáci sehrají prastarý 
příběh o narození Ježíše Krista 

v doprovodu školního pěveckého 
sboru, se kterým si můžete 
zazpívat nejznámější vánoční 
koledy. A neodejdete s prázdnou! 
Můžete si do svých domovů 
odnést Betlémské světlo.
..............................................................................................

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

24. prosince   16 hod.
Husovo náměstí
24. prosince   17 hod.
Náměstí T. Bati
Sváteční zpívání vánočních koled 
se SwingBandem Tábor.
..............................................................................................

SILVESTROVSKÝ TANEČNÍ VEČER

30. prosince   19 hod.
Spektrum

Pojďte s námi v předstihu oslavit 
Silvestra. K tanci a poslechu hraje 
KlávesyBand.
Vstupné: 120 Kč

DIVADLO

POSTAVENÍ MIMO HRU

Divadlo Radka Brzobohatého
8. prosince   19 hod.
Sál Spektrum
Jedna z nejpovedenějších her 
DRB – komedie o fotbalu, 
kamarádství a lásce k jedné 

ženě. Hra se odehrává ve fotbalové 
šatně během ligového zápasu, kde 
rozhodčí nejsou jen rozhodčími, 
ale především lidmi s vlastními 
mindráky a smutky.
Hrají: J. Révai, R. Štolpa, P. Semerád
Vstupné: 320 Kč
..............................................................................................

VÁNOČNÍ AKADEMIE

11. prosince   18 hod.
Sál Spektrum
Vystoupení žáků a učitelů ZŠ 
a MŠ 9. května Sezimovo Ústí.

POHÁDKY

ČERT A KÁČA

2. prosince 16.30 hod.
Divadlo Evy Hruškové 

a Jana Přeučila
Sál Spektrum
Čertovská pohádka s loutkami 
v podání známých herců 
a s písničkami populárního 
hitmakera Zdeňka Bartáka. 
Hravé a kontaktní představení, 
při němž děti jen nesedí 
v hledišti, ale spolupracují s herci 
a dokonce se stávají součástí 
pohádky.
Hrají: E. Hrušková, J. Přeučil a loutky
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

A VÁNOCE PŘECE BUDOU

9. prosince   16.30 hod.
16 prosince   16.30 hod.
Loutkový sál
Divadýlko na schodech
Jak to dopadne, když se čertům 
nelíbí zima a Vánoce? Donutí 
draka, aby svým ohněm udělal 
jaro. Úplně se to ale nepodaří, 
protože probudí Jarní vílu. 
Vstupné: 20 Kč

VÝSTAVY

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

VÁNOČNÍ STROMEČKY 

OD BABIČEK AŽ 

PO SOUČASNOST

Vernisáž výstavy 
7. prosince 17 hod.
Galerie Spektrum – malý sál
Tradiční vánoční výstava 
sezimoústeckých zahrádkářek 
s vánoční a adventní tématikou. 
Betlémy, korálkování, suchá 
vazba, dekorace, výšivky, vánoční 
stromečky... Vernisáž zahájí 
dětský folklórní soubor Dubínek 
ZŠ Školní nám., Sezimovo Ústí. 
Výstava bude otevřena 
od 8. 12. do 20. 12. každý 
den od 9 do 17 hod.
..............................................................................................

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 

ZŠ A MŠ 9. KVĚTNA

Galerie Spektrum
Výstava trvá od 
11. prosince do 30. prosince
..............................................................................................

SPOLU – KVOČ 20

Výstava trvá do 3. ledna
Galerie Spektrum
Hlavním výtvarným „lákadlem“ 
výstavy s názvem SPOLU spolku 
KVOČ 20 jsou dva obrazy 
s názvem Panoráma. Kromě toho 
uvidíte další díla šesti autorů 
spolku. Každý z nich má svůj 
osobitý styl, techniku i oblíbené 
téma.
..............................................................................................

MYSLIVOST 

S LÁSKOU K PŘÍRODĚ

Miloš Vatrt
Výstava trvá do 9. prosince
Galerie Spektrum
Miloš Vatrt se pokusil ve svých 
fotografi ích zachytit aktivity 
členek DIANA 1. mysliveckého 
spolku žen Fotografi e jsou 
průřezem činností členek spolku 
během kalendářního roku. 
Fotografi e vznikaly brzy ráno, 
pozdě v noci, v zimě i v horku, 
prostě za všech podmínek.
..............................................................................................

50. VÝROČÍ HVĚZDÁRNY 

FRANTIŠKA PEŠTY

Výstava trvá do 31. prosince
Galerie Spektrum
Astronomie v Sezimově Ústí 
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– 8 panelů představuje historii 
astronomického kroužku 
a hvězdárny v Sezimově Ústí, ale 
také jejího zakladatele Františka 
Peštu.
Strkovské meteority - 6 panelů 
představuje historii a výsledky 
pátrání po pádu Strkovských 
meteoritů v roce 1753 u obce 
Strkov u Plané nad Lužnicí.
Poezie vesmíru - 6 panelů 
neuvěřitelných fotografi í 
Prof. Miloslava Druckmüllera 
doplněných komentářem 
představuje krásy viditelné části 
Vesmíru.
..............................................................................................

DO ŠKOLKY JSEM NIKDY 

NECHODIL

Pavel Talich
Výstava trvá do 4. prosince
Galerie Spektrum – malý sál
Pavel Talich upřednostňuje 
klasické fotografi cké materiály 
a tradiční chemický proces. 
Pracuje hlavně s camerou 
obscurou (fotografi e bez 
objektivu), kde záznamovým 
médiem je černobílý fotografi cký 
papír zejména formátu 50 × 
60 cm. Výsledný obraz bývá 
chemicky tónován i ručně 
kolorován.

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Mgr. Lenka Čápová
7. prosince   18 hod.
14. prosince   18 hod.
Spektrum – malý sál
Cvič ení pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
Vstupné 60 Kč

KONCERTY

VÁNOČNÍ KONCERT

15. prosince 18 hod.
Sál Spektrum
Vánoční koncert 
sezimoústeckého pěveckého 

sboru Nokturno, Nokturňáček 
a Koťata pod taktovkou Jarmily 
Hlubinkové.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

ADVENTNÍ 

INSTRUMENTÁLNÍ KONCERT

POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL...

20. prosince   17 hod.
Kostel Povýšení sv. Kříže 
Sezimovo Ústí
Koncertní program je 
koncipován přímo pro liturgické 
období adventu. Jitka Bašková 
– akordeon, Jindřich Macek - 
loutna
..............................................................................................

ADVENTNÍ VÝLETY

VÍDEŇ

12. prosince
Odjezd v 5.30 hod. ČD 
Tábor, 5.45 Spektrum SÚ, 
předpokládaný návrat v 23 hod.
Kromě řady památek nás při 
návštěvě tohoto vznešeného 
města okouzlí tisíce 
světélek, nádherná výzdoba 
a množství vánočních trhů 
se sedmisetletou tradicí. 
S průvodkyní Mgr. Markétou 
Švadlenovou se můžete vydat 
na prohlídku zámku Schönbrunn 
a návštívit adventní trhy přímo 
v historických kulisách zámku.
Účastníci, kteří nebudou chtít 
absolvovat plánovaný program 
s průvodkyní mohou mít 
samostatný program.
Rezervace nutná do 4.12. 2015 
na tel. 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 590 Kč (cena nezahrnuje 
vstupy (cca 25 EURO) a cestovní 
pojištění).
..............................................................................................

PASOV

19. prosince
Odjezd v 7 hod. Spektrum SÚ, 
7.15 ČD Tábor, předpokládaný 
návrat v 21 hod.
Týden před Štědrým dnem se 
vydáme s průvodkyní Hanou 
Pragerovou do adventního 
bavorského města Passau. 
Dopoledne si prohlédneme 
historické jádro města s  jeho 
barokními a středověkými 
památkami, například Horní 
a Dolní hrad nebo barokní 
chrám sv. Štěpána s největšími 
varhanami na světě. Odpoledne 

můžete individuálně navštívit 
typické adventní trhy, kde 
v krásně ozdobených stáncích 
Vás upoutají ukázky lidových 
řemesel, množství ručně 
vyřezávaných betlémů či 
nabídka regionálních specialit.
Rezervace nutná do 11.12. 2015 
na tel. 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: mexus@
sezimovo-usti.cz.
Cena: 480 Kč 
(cena nezahrnuje vstupy 
a cestovní pojištění).

KLUBOVNA III. VĚKU

MIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA 

NA HARRACHOVKU

5. prosince
Vycházka s Hankou Kazatelovou.
Sraz už ve 12.40 před hotelem 
MAS. Do Čelkovic se dostaneme 
autobusy, potom už pěšky. 
Třeba cestou potkáme nějakého 
Mikuláše  s čerty.
..............................................................................................

CO MÍVÁME 

NA VÁNOČNÍM STOLE 

7. prosince
Varianty vánočních rodinných 
receptů.
Začátek v 15 hodin v klubovně 
v Jiráskově ulici
..............................................................................................

PASTÝŔOVA PÍŠŤALKA

14. prosince
Pod vedením paní učitelky 
Aleny Bláhové nám děti 
z divadelního kroužku  MŠ 
9.května připomenou vánoční 
příběh. 
Začátek v 15 hodin v klubovně 
v Jiráskově ulici
..............................................................................................

VÁNOCE A KONEC ROKU 

VESELE I VÁŽNĚ

21. prosince
Tradiční přátelské posezení 
s tematickým programem.
Začátek v 15 hodin  
v klubovně v Jiráskově ulici

KNIHOVNY

Liselotte Hammer: 

Klub osamělých srdcí 
Detektivní román 

Vlastimil Vondruška: 

Smrt ve Vratislavi 

Historická detektivka 

Hakan Östlundh: Potápěč

Severská krimi 

Luděk Navara: Na útěku 
Neuvěřitelný příběh Josefa 
Brykse 

Jana Pacnerová: 

Nejkrásnější vánoční příběhy 

Pro nejmenší 

Ivan Truchlík: 

Fotbalový atlas světa 

Kompletní fotbalová historie 

KINO SPEKTRUM

út   1. prosince   17.30 hod.
GANGSTER KA: AFRIČAN

(Gangster Ka: Afričan)

Krimi / Drama / Th riller
Česko, 2015, 100 min, od 12 let, 
česká verze
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Predrag 
Bjelac, Filip Čapka,
Závěrečná část je volným 
pokračováním zločineckého 
tažení Radima Kraviece alias 
Káčka, inspirovaných skutečnými 
událostmi podle námětu 
Jaroslava Kmenty. 
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

út   1. prosince   20.00 hod.
U MOŘE

(By the Sea)

Drama / Romantický
USA, 2015, 122 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Angelina Jolie
Hrají: Brad Pitt, Angelina Jolie
Do malebného francouzského 
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přímořského letoviska přijíždí 
manželský pár. Jejich manželství 
se během let proměnilo, jsou 
raději sami než s tím druhým. 
Partnerské dusno rozčeří až 
příjezd mladých novomanželů, 
kteří se usadí v sousedním bytě. 
Brzy se ukáže, že oba mladí lidé 
se mohou stát katalyzátorem, 
který jejich problémový vztah 
buď defi nitivně zničí, nebo ho 
pomůže vyléčit.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st   2. prosince   20.00 hod.
VICTOR FRANKENSTEIN

(Victor Frankenstein)

Drama / Horor
USA, 2015, 109 min, od 12 let, 
titulky
Režie: Paul McGuigan
Hrají: James McAvoy, Daniel 
Radcliff e, Charles Dance
Oživit mrtvou hmotu a stvořit 
z ní živou bytost dokázali zatím 
jen Bůh a Viktor Frankenstein. 
I když děj fi lmu vychází 
z klasické knižní předlohy 
spisovatelky Mary Shelley jeho 
tvůrci se rozhodli pro velmi 
originální přístup. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 3. prosince   17.30 hod.
ne 6. prosince   15.00 hod.
HODNÝ DINOSAURUS

(Good Dinosaur, The)

Animovaný / Rodinný / Komedie
USA, 2015, 100 min, přístupný, 
dabing
Režie: Peter Sohn
Vstupné: 130 Kč

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

čt   3. prosince  20.00 hod.
CESTA VZHŮRU

(Cesta vzhůru)

Dokumentární / Sportovní
Česko, 2015, 100 min., od 12 let, 
česká verze
Režie: David Čálek
Hrají: Radek Jaroš, Jan Trávníček, 
Petr Mašek, Martin Havlena, 
Lucie Výborná, Andrea Jarošová
Cesta vzhůru vypráví 
o umanutosti, o zdolávání 
vlastních lidských limitů, ale také 
o kompromisech a ceně, kterou 
mohou mimořádné osobní 
výkony stát. Film je pohledem 
na zarputilost při zdolávání 
extrémních překážek, a to nejen 
ve fyzickém slova smyslu.
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

pá 4. prosince   17.30 hod.
so 5. prosince   20.00 hod.
st 9. prosince   20.00 hod.
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

Komedie
Česko, 2015, 86min., od 15 let, 
česká verze
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Václav Vydra nejml., 
Jan Antonín Duchoslav, Dana 
Morávková, Václav Upír Krejčí, 
Milan Pitkin, Martin Dejdar, 
Alice Bendová
Další eskapády města 
Kameňákov a jeho obyvatel.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

pá 4. prosince    20.00 hod.
ne 6. prosince    17.00 hod.
SPECTRE

(Spectre)

Akční / Dobrodružný / Krimi / 
Th riller
Velká Británie / USA, 2015, 
150 min, od 15 let, titulky
Režie: Sam Mendes
Hrají: Daniel Craig, Ralph 
Fiennes, Christoph Waltz, Monica 
Bellucci
Daniel Craig v další, v pořadí již 
24. bondovce. Záhadný odkaz 
z minulosti Bonda přivede 
na stopu známé zločinecké 
organizace, postupně rozplétá 
složitou pavučinu lží, aby 

nakonec odhalil děsivou pravdu 
o SPECTRE.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 5. prosince   17.30 hod.
ne 6. prosince   20.00 hod.
MOST ŠPIÓNŮ

(Bridge of Spies)

Drama / Th riller / Historický
USA, 2015, 141 min,141 min., 
od 12 let, titulky
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, 
Amy Ryan, Alan Alda
“Každý má právo na obhajobu… 
na každém člověku záleží.”
Tento dramatický thriller je 
skutečným  příběhem Jamese 
Donovana, pojišťovacího právníka 
z Brooklynu, který se nečekaně 
ocitne uprostřed studené války, 
když ho CIA pověří, aby vyjednal 
propuštění zajatého amerického 
stíhacího pilota.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čt   10. prosince   17.30 hod.
ALDABRA: 

BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

(Aldabra: Byl jednou jeden ostrov)

Rodinný
Česko, 2014, 73 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Zdeněk Loveček
Hrají: Oldřich Kaiser (vyp.)
Atol Aldabra, je jedním 
z mála míst na Zemi, které 
po staletí zůstává prakticky 
nedotčeno civilizací. Film není 
přírodopisným dokumentem, 
je vzrušujícím a napínavým 
příběhem ze světa přírody 
s neopakovatelným komentářem 
Oldřicha Kaisera.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 10. prosince   20.00 hod.
ne 13. prosince   20.00 hod.
pá 18. prosince   17.30 hod.
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU

(Krampus)

Horor / Komedie / Fantasy
USA, 2015, 96 min., od 12 let, 
titulky
Režie: Michael Dougherty
Hrají: Adam Scott, Toni Collette, 
Allison Tolman, David Koechner, 
Conchata Ferrell
Kdo se nikdy nebál, že ho 
na Mikuláše odnese čert, ten 
nenarazili na nejstrašlivějšího 
z pekelníků, na Krampuse. 

Temný protipól všech vlídných 
symbolů údajně nejkrásnějších 
svátků v roce dokáže spolehlivě 
vyděsit nejen děti, ale i nevěřící 
dospělé. K tomu, aby se vám 
zjevil a strčil vás do pytle, přitom 
stačí tak děsivě málo.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so   12. prosince   17.30 hod.
HUNGER GAMES: 

SÍLA VZDORU 2.ČÁST

(Hunger Games: Mockingjay - Part 2, The)

Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / 
Th riller
USA, 2015, od 12 let, titulky
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Jennifer Lawrence, Woody 
Harrelson, Julianne Moore, Philip 
Seymour Hoff man, Donald Sutherland

V poslední kapitole ságy 
čeká na Katniss mnohem 
nebezpečnější nepřítel, než ten 
s jakým se dosud setkala v aréně 
Hladových her.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 12. prosince   15:00 hod.
ne 20. prosince   15:00 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2

(Sněžnaja koroleva 2)

Animovaný / Pohádka / Rodinný 
Fantasy
Rusko, 2014, 78 min., přístupný, dabing
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

so 12. prosince   20.00 hod.
ne 13. prosince   17.30 hod.
čt 17. prosince   17.30 hod.
V SRDCI MOŘE

(In the Heart of the Sea)

Akční / Dobrodružný / Drama / 
Historický
USA, 2015, 121 min., od 12 let, 
titulky
Režie: Ron Howard
Hrají: Chris Hemsworth, Cillian 
Murphy, Ben Whishaw, Brendan 
Gleeson
V zimě roku 1820 byla 
velrybářská loď Essex napadena 
čímsi neuvěřitelným: velrybou 
mamutích rozměrů s obrovskou 
vytrvalostí a téměř lidskou 
touhou po odplatě. Toto skutečné 

Kulturní a sportovní akce na měsíc prosinec
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námořní neštěstí inspirovalo 
spisovatele Hermana Melvilla 
k napsání románu Bílá velryba.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne   13. prosince   15.00 hod.
PROČ JSEM NESNĚDL 

SVÉHO TAŤKU

(Animal Kingdom: Let’s Go Ape)

Animovaný / Rodinný / Komedie
Francie, 2015, 95 min, přístupný, 
dabing
Režie: Jamel Debbouze
Dnes existuje mnoho důvodů, 
proč nejíst své rodiče. Ale vždy 
tomu tak nebývalo. Především 
v dobách, kdy jsme byli 
teprve na půli cesty mezi opicí 
a člověkem…
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

st 16. prosince   17.30 hod.
ne 20. prosince   20.00 hod.
TRABLE O VÁNOCÍCH

(Love the Coopers)

Komedie
USA, 2015, 107 min., přístupný, 
titulky
Režie: Jessie Nelson
Hrají: Olivia Wilde, Amanda 
Seyfried, Marisa Tomei, 
Diane Keaton, John Goodman
Ve skvěle obsazené komedii 
o vánočních svátcích sledujeme 
členy širší rodiny, kteří se snaží 
tradičně sejít, aby společně 
oslavili svátky. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st   16. prosince   20.00 hod.
STEVE JOBS (Steve Jobs)

Drama / Životopisný
USA, 2015, 122 min, 
od 15 let, titulky
Režie: Danny Boyle
Hrají: Michael Fassbender, 
Kate Winslet, Seth Rogen
Setkání tří výjimečných mužů 
vyústilo ve výjimečný fi lm 
o jiném výjimečném muži. 
Vstupné: 110 Kč

čt 17. prosince   20.00 hod.
titulky
pa 18. prosince   20.00 hod.
so 19. prosince   20.00 hod.
ne 20. prosince   17.30 hod.
st 23. prosince   17.30 hod.
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy
USA, 2015, 136 min, přístupný, 
dabing
Režie: J.J. Abrams
Hrají: Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, Anthony 
Daniels,  Max von Sydow
Lucasfi lm a vizionářský režisér 
J.J. Abrams spojili síly, aby vás 
znovu přenesli do předaleké gala-
xie. Star Wars se vracejí na plátna 
kin již v sedmém pokračování.
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

so  19. prosince  17.30 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 2

(Fack ju Göhte 2)

Komedie
Německo, 2015, 115 min., 
od 12 let, dabing
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline 
Herfurth, Jana Pallaske, Katja 
Riemann 
Opět se můžete po úspěšné 
„jedničce“ potkat s hodně 
netradičním učitelem Zeki 
Müllerem, jeho tak trochu 
potrhlou kolegyní Lisi 
Schnabelstedtovou a také s jejich 
studenty všeho druhu. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so   19. prosince   15.00 hod.
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

Pohádka
Československo / Východní 
Německo, 1973, 75 min, 
přístupný, česká verze
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Libuše Šafránková, Pavel 
Trávníček
V televizi jste ji viděli 
nesčetněkrát, ale díky této 
digitálně restaurované verzi fi lmu 
máte dobrý důvod k tomu, abyste 
před pohodlím svého obývacího 
pokoje, dali přednost návštěvě 
vašeho kina.
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

st   23. prosince   16.00 hod.
POHÁDKY POD STROMEČEK

Animovaný

Česko, 72 min. přístupný, česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší 
– Jak šli nakupovat, Vánoce 
u zvířátek, Divoké sny maxipsa 
Fíka – O Vánocích, Veselé 
Vánoce aneb Karlíkovo zimní 
dobrodružství, Pan Tau naděluje, 
Hvězda betlémská
Vstupné: 30 Kč
Projekce za částečného osvětlení
..............................................................................................

st 23. prosince   20.00 hod.
ne 27. prosince   20.00 hod.
RODINNÝ FILM

Drama
Česko, 2015, 95 min, od 12 let, 
česká verze
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Martin Pechlát, Karel 
Roden, Jenovéfa Boková, Vanda 
Hybnerová
Jak se vypořádají s nečekanou 
svobodou dvě dospívající děti, 
jejichž rodiče se vydali na plavbu 
jachtou po oceánu? 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so  26. prosince  17:30 hod
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

(Black Mass)

Krimi / Drama / Životopisný
USA, 2015, 123 min, od 15 let, 
titulky 
Režie: Scott Cooper
Hrají: Johnny Depp, Joel Edgerton
Filmové drama líčí skutečný 
příběh nesourodého spojenectví, 
které se vymklo kontrole 
a umožnilo Whiteymu vyhnout 
se právnímu postihu, upevnit 
si mocenské postavení a stát se 
jedním z nejbezohlednějších 
a nejmocnějších gangsterů 
v historii Bostonu.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

so 26. prosince   15.00 hod.
út 29. prosince   15.00 hod.
MIMONI

(The Minions)

Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 91 min., přístupný, dabing
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffi  n
Zamysleli jste se někdy nad 
tím, proč vlastně ti žluťoučcí 
a k sežrání roztomilí Mimoni 
vždy dobrovolně slouží 
největšímu padouchovi? 
Odpověď přináší animovaná 
komedie, která stále láme divácké 
rekordy.
Vstupné: 110 Kč

so 26. prosince   20.00 hod.
ne 27. prosince   17.30 hod.
út 29. prosince   20.00 hod.
PADESÁTKA

Komedie
Česko, 2015, 97 min, od 12 let, 
česká verze
Režie:  Vojtěch Kotek 
Hudba: Michal Hrůza
Hrají: Ondřej Pavelka, Marek 
Taclík, Jakub Prachař, Jiří 
Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma 
Cibulková,Martin Koukal, Tereza 
Voříšková, Matyáš Svoboda
Komedie Padesátka podle 
scénáře Petra Kolečka se 
odehrává v zimě na horách 
a její děj se točí okolo lidí 
ze zasněžených hřebenů, 
běžkařského závodu Tříkrálová 
padesátka a muže, který se 
rozhodl poznat svého otce
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne  27. prosince   15.00 hod.
V HLAVĚ

(Inside Out)

Animovaný / Komedie / Rodinný, 
USA, 2015, 102 min., přístupný, 
dabing
Režie: Pete Docter, Ronaldo Del 
Carmen
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

út   29. prosince   17.30 hod.
HUSÍ KŮŽE

(Goosebumps)

Horor / Komedie
USA, 2015, 104 min, přístupný, 
dabing
Režie: Rob Letterman
Hrají: Odeya Rush, Jack Black
I v těch nejprosluněnějších 
končinách občas slunce zajde 
za mraky a otec krásné Hannah, 
autor série bestsellerů o tom ví své…
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st   30. prosince   16.00 hod.
POHÁDKY POD STROMEČEK

Animovaný
Česko, 66 min. přístupný, česká verze
Vstupné: 30 Kč
Projekce za částečného osvětlení

Kulturní a sportovní akce na měsíc prosinec
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Romana Krůčková

Divadelní představení ve Spekt-
ru jsou již naplánovaná, ještě 

sice nemáme potvrzené všechny 
přesné datumy, ale už víme, kdo 
na  jaře přijede do  Sezimova Ústí. 
Jednotlivá představení pořídíte 
za  340 Kč, pernamentku na  tři 
představení za  920 Kč. Prosíme 
stálé abonenty, aby své rezervace 
potvrdili nejpozději do konce roku 
2015, a to buď  na tel. : 381276707 
nebo e – mailem: mexus@sezimo-
vo-usti.cz. Ten, kdo bude chtít ob-
darovat pernamentkou své blízké, 
ať už k osobnímu jubileu nebo pod 
vánoční stromeček, má možnost 
si v kanceláři předprodeje vyzved-
nout darovací poukázku.

Březen 2016
Ray Cooney / John Chapman
DO LOŽNICE VSTUPUJTE
„JEDNOTLIVĚ“
Divadelní společnost Háta

I  prostorná exkluzivní ložni-
ce s  velikou kruhovou postelí 
může být náhle těsná. Přesně 
takové „převýšení poptávky nad 
kapacitou“ nastane v  bláznivé 

komedii známých anglických 
dramatiků.

Šéfredaktor a  spolumajitel ne-
příliš prosperujícího nakladatelství 
dětské literatury Philip Markham 
se svou ženou Joanou původně 
plánovali strávit večer mimo do-
mov. Byt proto hodlá k jednomu ze 
svých četných mimomanželských 
záletů využít Philipův obchodní 
společník Henry Lodge... Netuší 
ale, že za stejným cílem k Markha-
movým směřuje jeho žena a  Joa-
nina kamarádka Linda, která se 
rozhodla nevěru oplatit...

Hrají: Lukáš Vaculík, dále v al-
ternacích Martin Zounar, Pavel 
Nečas, Filip Tomsa, Mahulena 
Bočanová, Kamila Špráchalová, 
Adéla Gondíková, Monika Abso-
lonová, Ivana Andrlová, Zbyšek 
Pantůček a  další. Režie: Antonín 
Procházka

Duben 2016
Eric Assous
HERCI JSOU UNAVENI

Herečka s  bohatým přítelem 
pozve na  grilování několik svých 
kolegů z branže do  jejich venkov-
ského sídla. Ráda by s nimi oslavila 
získání hlavní role ve fi lmu. Zába-
va se rozjíždí a  na  programu jsou 
obvyklá témata z hereckých šaten: 
scénáře, role, vztahy, peníze, zdra-
ví…. A hlavně také maso na barbe-
cue. Přátelské setkání? Není to tak 
jisté, neboť masky velmi rychle pa-
dají! A grilování? Velmi, velmi pi-
kantní! Herecký večírek s typickým 
francouzským šarmem a překvapi-
vým dojezdem je skvělou komedií 
s hvězdným hereckým obsazením.

Hrají:  Svatopluk Skopal, Simona 
Postlerová nebo Vendula Křížo-
vá, Martin Zahálka, Václav Vydra 
nebo Jan Čenský, Naďa Konvalin-
ková nebo Jana Boušková  a další.
Režie: Jan Novák

Květen 2016
Tracy Letts
ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich

Kultovní černá romance, drsná 
komedie o  jedné velmi svérázné 
rodince.

Nejde jen o  to, že se členové 
„obyčejné americké rodinky“ roz-
hodnou řešit špatnou fi nanční 
situaci vraždou matky, která má 
uzavřenou vysokou životní pojis-
tku, ale především o to, že vražda 
je brána jako ryze technický pro-
blém, ke  kterému se přistupuje 
se zhruba srovnatelným zaujetím 
jako třeba k výměně staré ledničky. 
Příběh, který dokáže spolehlivě ro-
zesmát, šokovat, ale i dojmout.

Hrají: Tatiana Vilhemová, 
Igor Chmela, Marek Taclík, Ivan 
Lupták a Anna Fialová. Režie: Petr 
Svojtka                                             

Divadelní sezóna v Sezimově Ústí – JARO 2016

Svatomartinská slavnost v Sezimově Ústí


