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Krátce z radnice
Martin Doležal, starosta

 probíhá anketa ve věci před-
běžného zájmu o  ubytování 
v domě s pečovatelskou služ-
bou;

 RM schválila kalkulaci prů-
měrné ceny tepla pro r. 2017;

 u  projektu domu s  pečova-
telskou službou byl vybrán 
technický dozor investora 
a  koordinátor BOZP, při-
pravuje se veřejná zakázka 
na zhotovitele; 

 probíhají jednání o  převzetí 
komunikací, chodníků a VO 
v ul. Nad Včelínem do vlast-
nictví města;

 v rámci příprav rekonstrukce 
ul. Švermova bylo po  úpra-
vě projektu znovu zahájeno 
územní řízení;

 dokončují se přípravy roz-
počtů města a  jím zřízených 
příspěvkových organizací na 
rok 2017.

Nasvícení města Sezimovo Ústí

Martin Doležal, starosta města

Rok 2016 přinesl pro Sezimovo 
Ústí v  oblasti systému cent-

rálního zásobování teplem jednu 
zásadní změnu, a  to převzetí stá-
vajícího distributora, společnosti 
ENERGOINVEST, a.s., městem. 
O  smyslu a  účelu tohoto kroku 
bylo řečeno již mnohé. Je zjevné, 
že odkup 100 % akcií společnosti 
byl pouze prvním krokem, na který 
nutně musejí navazovat kroky další. 

V  srpnu t.r. bylo zastupitelstvo 
města seznámeno s  novým kon-
ceptem řízení společnosti, o  kte-
rém pak rozhodovalo na  svém 
zasedání dne 8. 11. 2016. Ve snaze 
o co největší efektivitu bylo v rám-
ci změny stanov navrženo a k 1. 1. 
2017 schváleno nahrazení stávají-

cího dualistického modelu řízení 
a  kontroly společnosti (předsta-
venstvo - dozorčí rada) modelem 
monistickým (správní rada – sta-
tutární ředitel). Kompetence při 
řízení a  kontrole společnosti jsou 
rozděleny pouze mezi statutárního 
ředitele, správní radu a  jediného 
akcionáře - město. Obecně řečeno 
je úroveň rozhodování nastavena 
finančními limity 100 tis. Kč a 500 
tis. Kč, přičemž rozhodování o veš-
kerých majetkoprávních dispozi-
cích a o ceně tepla zůstává na radě 
města, rozhodování o  změně 
stanov a  orgánů společnosti pak 
na zastupitelstvu města.

Uvedené změně stanov před-
cházela diskuze mezi zastupiteli 
o změně firmy – obchodního ná-
zvu společnosti. Většinově převá-
žil názor, že taková změna názvu 

může symbolicky představovat 
tlustou čáru za historií společnosti 
ENERGOINVEST, zatíženou řa-
dou osobních a politických sporů, 
a položit lepší základy pro fungo-
vání a rozvoj společnosti vlastněné 
městem. Po  předchozí elektronic-
ké korespondenci mezi zastupiteli 
bylo na  stole několik možných 
návrhů, z  nichž nejvíce upoutal 
název CENTES Sezimovo Ústí a.s. 
Ten vycházel ze zkrácení názvu 
Centrální teplo Sezimovo Ústí a.s. 
a  společnost se jím bude pyšnit 
od 1. 1. 2017.

Zastupitelstvo města rozhodo-
valo i  o  personálních otázkách 
spojených s novým modelem říze-
ní, prvními členy správní rady byli 
zvoleni Ing.  Jan Špingl, Ing.  Zde-
něk Havlůj a Josef Králík.

pokračování na str. 2

Martin Doležal, starosta města 

Rekonstrukce bývalé ZUŠ 
Školní nám. na  novou 

knihovnu se chýlí k  závěru, 
probíhají dokončovací prá-
ce uvnitř i  v  okolí a  instalace 
nábytku a  zařízení. Začala 
i příprava stěhování a přesunu 
inventáře ze stávající knihovny. 
Za účelem stěhování a přípravy 
nových prostor si dovolujeme 
upozornit, že knihovna v  ul. 
K Hájence bude od 5. prosince 
t.r. uzavřena, posledním ote-
víracím dnem tedy bude pá-
tek 2. prosince. Otevření nové 
knihovny pro veřejnost je plá-
nováno na 9. 1. 2017.                 

Tepelné hospodářství v roce 2017Stará knihovna 
jen do 2. prosince
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UPOZORNĚNÍ
Zdeněk Havlůj
ředitel Správy města

Správa města si dovoluje tím-
to upozornit nájemce měst-

ských bytů na  skutečnost, že 
není možné tyto dále pronají-
mat dalším osobám a v žádném 
případě za částku vyšší, než činí 
nájemné placené městu. Jde 
o obohacování se na úkor vlast-
níka bytu a hrubé porušení ná-
jemní smlouvy. V  doložených 
případech bude postupováno 
v souladu s platnou legislativou 
a příslušnými ustanoveními ná-
jemní smlouvy.

Pouze ve zcela výjimečných 
případech může příslušný 
orgán, tj. rada města, povolit 
užívání bytu další osobě. Dále 
doporučujeme občanům, kteří 
jednají o možnosti pronajmout 
si byt, aby se v první řadě pře-
svědčili, že potenciální pronají-
matel je skutečným vlastníkem 
bytu. Vyhnou se tak značným 
nepříjemnostem.                       

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Karel Homolka, vedoucí TS

Zimní údržbu chodníků 
a  komunikací v  Sezimo-

vě Ústí provádí Správa města 
v  souladu s  nařízením Rady 
města Sezimovo Ústí č. 3/2009 
- o  zajištění schůdnosti míst-
ních komunikací. Na  základě 
tohoto nařízení je zpraco-
ván plán zimní údržby pro 
rok 2016 - 2017, kterým jsou 
stanoveny kategorie, priori-
ty a  postupy, v  jakém pořadí 
se bude zajišťovat sjízdnost 
a schůdnost místních komuni-
kací a chodníků. Každý chod-
ník a  komunikace má podle 
pasportu místních komunikací 
určeno, do které spadá priority 
a  jak bude v  zimním období 
udržována jeho sjízdnost.

V  některých lokalitách je 
proto udržován například jen 
chodník na jedné straně a v ně-
kolika vymezených lokalitách 
se údržba komunikací a chod-
níků neprovádí. Plán zimní 
údržby je k dispozici na webo-
vých stránkách, na  úřední 
desce a  informačních deskách 
města Sezimova Ústí.                

Zdeněk Havlůj
ředitel Správy města

Správa města Sezimovo Ústí 
oznamuje žadatelům o  kotlí-

kové dotace, kteří potřebují k  žá-
dosti doložit doklad o  ekologické 
likvidaci vyřazeného kotle, že kotle 
mohou odevzdat na  všech sběr-
ných dvorech v Sezimově Ústí.

Občané nemusí kotle rozebírat.  
Potvrzení vystavujeme na zákla-

dě ústní žádosti po  předání kotle 
přímo pracovníkem sběrného 
dvora.

Údaj o  hmotnosti kotle musí 
do  formuláře uvést žadatel sám, 
protože na  sběrných dvorech není 
možnost takové zařízení odvážit. In-
formaci o váze lze rovněž dohledat 
v technické dokumentaci kotle.        

Nabízím k prodeji zavedený novi-
nový stánek o  výměře cca 15 m2  
u  střední školy COP v  Sezimově 
Ústí II. Cena dohodou. Bližší in-
formace na tel. č.:  778 014 112.    

pokračování ze str. 1
Všechny výše uvedené změny 

jsou nejen pro další fungování dis-
tribuce a dodávek tepla v Sezimově  
Ústí, ale i pro budoucí rekonstruk-
ce a modernizace soustavy, zásad-
ní. Pro valnou část občanů našeho 
města, odběratelů tepla, je však dů-
ležitější, jaký všechna tato opatření 
budou mít vliv na cenu tepla. Rada 
města o  návrhu průměrné kalku-
lované ceny tepla pro rok 2017 již 

jednala a schválila ji ve výši 594,65 
Kč/GJ bez DPH, tj. 683,84 Kč/GJ 
s  DPH. V  kalkulaci, vycházející 
z  odběru 65 tis. GJ, je zahrnuto 
nájemné za  pronájem městských 
rozvodů i  zisk ve výši 2,0 mil Kč. 
Ten by měl po zdanění zůstat, stej-
ně za  rok 2016, nerozdělen a  být 
použit na tvorbu fondů společnosti 
pro financování oprav a  rekon-
strukcí. U většiny odběratelů, kteří 
mají nejvyšší cenu tepla (tam, kde 

je předávací stanice ve  vlastnictví 
EI) to představuje pokles zálohové 
ceny vč. DPH o 33,23 Kč/GJ. 

Dle názoru rady města tak 
dochází k  naplňování cílů celé 
transakce, kterými jsou zejména 
snižování ceny tepla pro koneč-
ného spotřebitele a  tím zachová-
ní stability soustavy centrálního 
zásobování tepla a také vytváření 
zdrojů pro její budoucí moderni-
zaci.                                                 

Tepelné hospodářství v roce 2017

Helena Krejčí
referentka PLA

Rodiče, kteří mají doma bu-
doucího školáčka, se určitě 

zamýšlejí nad tím, co všechno 
by měl umět a  zvládnout, aby 
mohl příští školní rok s  radostí 
a bez obav nastoupit do 1. třídy. 
Přechod z  mateřské do  základní 
školy je velká změna nejen v  ži-
votě dítěte, ale i celé jeho rodiny. 
Aby co nejvíce dětem usnadnily 
takový vstup do nové životní eta-
py, připravily si všechny základní 
školy v  Sezimově Ústí projekty 
pro budoucí školáčky. Hlavním 
cílem těchto projektů je připravit 
předškoláky na vstup do školních 
lavic, seznámit je s  prostředím 
školy, vyučujícími a  budoucími 
spolužáky.

Níže naleznete stručný přehled 
aktivit v  jednotlivých základních 
školách. Pro více informací sledujte 
internetové stránky základních škol.

ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí
9. května 489
Web: 1zs.sezimovousti.cz
 Předškolička – říjen až prosinec 

2016 – každou středu od 11:00 
do 11:30 - aktivity zaměřené na  
správnou výslovnost, hrubou 
i  jemnou motoriku a  další do-
vednosti

 Grafomotorika – leden až únor 
2017 – každou středu od 11:00 
do  11:30 – aktivity zaměřené 
na uvolňovací techniky ruky

 Nebojte se velké školy – březen 
2017 – tři setkání v odpoledních 
hodinách – zábavná odpoledne 
plná her, vyrábění, malování 
a zpívání

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– 10. 12. 2016

ZŠ Sezimovo Ústí
Školní náměstí 628
Web: www.zs2su.cz 
 Klub předškoláka – 25. 10. 

2016, 8. 11. 2016 a 22. 11. 2016 
vždy od 16:30 do 17:30 – zábav-

né učení na  interaktivní tabuli, 
hraní a cvičení v tělocvičně, ma-
lování, vyrábění a zpívání

 Hravé odpoledne – těsně před 
zápisem – odpolední soutěže 
v zábavných disciplínách

 Stávám se školákem – po zápi-
su – tři lekce v dopoledních ho-
dinách již pro zapsané prvňáčky 
– děti poznají práci se svojí bu-
doucí třídní učitelkou a vycho-
vatelkou

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– 30. 11. 2016

ZŠ Sezimovo Ústí
Švehlova 111
Web: www.zssvehlovasu.cz
 ZŠ pořádá pro děti z  MŠ Za-

hrádka naučně-hravá dopoled-
ne pod názvem „Škola volá“

 22. 12. 2016 – vánoční zpívání
 Další setkání – 16. 1. 2017,  

6. a 20. 2. 2017, 6. a 20. 3. 2017,  
3. a 28. 4. 2017

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– březen/duben 2017                  

Škola volá budoucího školáčka

Oznámení pro přijímatele 
kotlíkových dotací 

Prodej stánku
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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
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

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

Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860

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

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043

Městský úřad
Úřední hodiny
Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Kronika představuje

Knihu Dědina u potůčku
Anna Slunečková
kronikářka

Tentokrát si dovolím čtenářům 
Novinek a samozřejmě i Kro-

nice města představit knihu. Má 
takový jednoduchý název – Dě-
dina u  potůčku. V  létě letošního 
roku tato kniha obohatila fond 
Městské knihovny v  Sezimo-
vě Ústí 1. Daroval ji právě této 

knihovně pan Miloslav Havelka 
se souhlasem vlastníka knihy paní 
Marie Králové. Právě pro tuto 
paní - dceru - ji formou vyprávění 
o 4 dílech sepsal v  roce 1952 její 
otec pan Josef Kos. Kniha se velice 
dobře čte, protože dává nahléd-
nout do dědinky u potůčku, což je 
Sezimovo Ústí 1, a tím potůčkem 
je Kozský potok, v době, kdy tato 
obec znovu vznikala, kdy na stře-
chách byly došky, a  do  života 

v  této obci, která se rok od  roku 
rozrůstala a  zvelebovala. Knihou 
se prolíná i  první světová válka 
a  účast mladých občanů z  obce 
v této válce. Věřím, že kniha najde 
hodně čtenářů, ze Sezimova Ústí 1 
určitě nejvíc, protože tam mnozí 
najdou i  své předky. Tak příjem-
nou zábavu i vzpomínání a přede-
vším velký dík těm, kteří ji vyňali 
ze soukromí a dali možnost knihu 
zveřejnit pro nás všechny.               

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:
 V době od 18:20 hodin do 19:15 

hodin dne 4. 10. na přesně ne-
zjištěném místě v  autobuse 
MHD č. 11 z Tábora do S. Ústí 
I., či v  autobuse MHD č. 17  
z S. Ústí I do S. Ústí II., či na vol-
ném terénu na trase ze zastávky 
MHD Kovosvit na internát COP 
ul. Dukelská, pavilon G, S. Ústí 
II., neznámý pachatel nalezl 
a poté si přisvojil mobilní telefon 
zn. LENOVO S60A, tmavě šedé 
barvy, který byl vybaven kartou 
Micro SD 16 GB. Vzniklá škoda 
činí 3.300 Kč.

 V době od 09:45 hodin do 12:30 
hodin dne 12. 10. odcizil ne-

známý pachatel z  kolostavu 
u  zastávky MHD (směr Tábor) 
v  Sezimově Ústí II., v  ul. Rudé 
armády, dámské jízdní kolo 
modré barvy zn. Junior, jehož 
zadní kolo bylo k  rámu kola 
zamčeno lankovým zámkem. 
Vzniklá škoda činí 1.600 Kč.

 Neznámý pachatel si přisvojil 
nálezem mobilní telefon zn. 
Samsung Galaxi S5, který mla-
dík T. N. dne 22. 10. v době oko-
lo 03:40 hodin vytratil z bundy 
před diskotékou Apollo, kdy 
hodnota mobilního telefonu 
činí 1.500 Kč.

 V době od 18:00 hodin dne 26. 
10. do  09:00 hodin dne 27. 10. 
pomaloval neznámý pachatel 
černou barvou fasádu budovy  
č. p. 617/10 v ul. Lipová, kam na-
psal směrem k ul. Lipová nápis 
"PAa" o velikosti 110 cm x 80 cm, 
a způsobil tím škodu v předběž-
né výši 3.000 Kč.

 V  době od  11:00 hodin dne  
27. 10. do 11:00 hodin dne 28. 10. 
poškodil neznámý pachatel 
nezjištěným předmětem hra-
nu dřevěných dveří v  oblasti 
kování zámku ve  sklepním 
prostoru vedoucím ke  sklep-
ním kójím v  bytovém domě 
v  ulici Svépomoc č. p.  670, 
čímž způsobil majiteli škodu 
ve výši 1.000 Kč.

 V době od 21:00 hodin dne 27. 
10. do  14:20 hodin dne 28. 10. 
poškodil neznámý pachatel ne-
zjištěným předmětem ozdobnou 
krycí lištu a hranu dveří v oblasti 
kování zámku u bočních vcho-
dových dveří do bytového domu 
v ulici Svépomoc čp. 669, čímž 
majiteli způsobil škodu ve  výši 
4.000 Kč.
Rovněž z měsíce října jsou v še-

tření tři přestupky proti občanské-
mu soužití z diskotéky Apollo a ně-
kolik přestupků proti majetku.       

Z činnosti Policie ČR
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Inzerce
KOUPĚ

	Děkuji panu starostovi 
a Sboru pro občanské záleži-
tosti za přání k narozeninám. 

Zdena Kuchyňková
	Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým narozeni-
nám a  paní Černé ze Sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za milou návštěvu a předání 
dárku.         Milada Kopecká

	Děkuji panu starostovi 
za blahopřání a za dar, který 
mi byl předán v den mého ju-
bilea.              Richard Fischer

	Ze srdce děkuji za  krásné 
blahopřání k  narozeninám 
a panu starostovi přeji pevné 
zdraví do dalších dnů. 

Jozef Šiška
	Děkujeme panu starostovi 

a  Sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání a dárek 
k našim narozeninám. 

manželé Kafkovi
	Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  mým naro-
zeninám a  zároveň děkuji 
pečovatelské službě za  jejich 
ochotu a starost. 

Dezider Oravec

	Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v  Sezimově Ústí 2,  
s  výtahem nebo zvýšené 
přízemí (jedny schody), OV, 
platba v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167

	Koupíme řadovou garáž na  
Svépomoci v Sezimově Ústí 2.

Tel.: 777 807 152

Společenská kronika
od 17. 9. do 26. 10.

Narození:
Haboňová Zuzana
Houdová Natálie

Košan Denis
Melichar Antonín

Rejthar Marek

Zemřelí:
Kafková Jana

Kohoutová Jiřina
Kurzweil Václav

Přívozníková Alenka
Rada Miroslav

Ševčík Stanislav

Poděkování

Anna Slunečková
Nokturno

Rok se s rokem sešel a sezimo-
voústečtí zpěváci a  zpěváčci 

se opět pilně připravují na období 

vánoc, aby svým zpěvem obohati-
li tento námi všemi oblíbený čas. 
A kdeže můžete pěvecký sbor No-
kturno Sezimovo Ústí vidět a  sly-
šet? Hned brzy po Mikuláši:
 pátek 9. 12. 2016 v  19 hodin 

v kostele v Borotíně

 sobota 10. 12. v 15 hodin v kos-
tele v Malšicích, kde posílí Nok-
turno i Nokturňáček

 čtvrtek 15. 12. v 18 hodin v Se-
zimově Ústí ve  Spektru, kde 
přibudou k  těmto sborům i  ti 
nejmenší - Koťata

 čtvrtek 22. 12. v 19:15 hodin si 
Nokturno zazpívá v Praze v Bet-
lémské kapli

 pondělí 26. 12. ve  14 hodin 
v kostele v Chotovinách

 pondělí 26. 12. v 16 hodin v kos-
tele v Sezimově Ústí 1

 neděle 8. 1. 2017 v 11:30 hodin 
v Táboře Klokotech zpívá Nok-
turno i Nokturňáček

Jsme rádi a  vážíme si toho, že 
jsme opětovně našimi posluchači 
zváni a  vítáni na  této pravidelné 
šňůře koncertů a  že tomu tak je 
i v tento vánoční čas i letos.  



Kam na vánoční koncert

Tř. uč. J. Dvořáková, 
B. Faladová, ZŠ Školní náměstí

Co je náplní práce poštovních 
doručovatelek, pracovnic 

a úřednic pošty? Co se děje za jed-
notlivými poštovními přepážkami 
a kam jít, když chci poslat doporu-
čený dopis či si vyzvednout balík?

Tyto i  další podobné otázky 
čtvrťákům z „Nové školy“ v úterý 

zodpověděla vedoucí místní pošty. 
Budovu mnozí znali jen zvenku 
jako něco, co stojí v blízkosti kina 
Spektrum.

Jako bonus na závěr si každý od-
nesl podací lístek a poštovní pou-
kázku, kterou se ve škole naučíme 
vyplňovat. Poznali jsme budovu 
pošty i v  jejích útrobách a dozvě-
děli se spoustu užitečných infor-
mací a  rad, které se nám určitě 
budou v budoucnu hodit.              

Městské středisko kultury 
a sportu Sezimovo Ústí, 
zastoupené ředitelkou 

Mgr. Romanou Krůčkovou, 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pracovní místo 

PRACOVNÍK 
INFORMAČNÍHO 

CENTRA
 každodenní komunikace 

s  návštěvníky informačního 
centra

	správa a  propagace NKP 
Kozí hrádek,

	administrativní činnost spo-
jená s provozem informační-
ho centra,

	správa webových stránek 
a sociálních sítí,

	prodej vstupenek na kultur-
ní akce,

	příprava podkladů pro pro-
pagaci,

	distribuce informačních 
a propagačních materiálů,

	součinnost při organizování 
kulturních akcí.

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

– aktuality nebo na tel.: 737 254 683, 
e-mail: r.kruckova@sezimovo-usti.cz.

KOZÍ HRÁDEK otevřen celoročně včetně 
ŠTĚDRÉHO DNE a SILVESTRA. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jak to chodí na takové poště? VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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Kolektiv MŠ Lipová

V  pondělí 31. 10. 
navštívila naši 

školku paní z  mysli-
veckého spolku Diana. 

Ve  školním vzdělávacím progra-
mu máme zakomponován envi-
ronmentální projekt LES, který se 
prolíná všemi činnostmi naší školy 
po celý školní rok. Podzim je však 
ideální období pro společné vý-
pravy do lesa za zvířátky, pro sběr 

plodů, a proto, že v lese je krásně. 
A protože to v naší školce opravdu 
ze všech stran vonělo lesem, po-
zvali jsme si odbornici, která s dět-
mi na toto téma besedovala. Dětem 
se program moc líbil, dozvěděly se 
spoustu nových věcí o životě v lese 
a  největší radost jim udělala zví-
řátka a  trofeje, které mohly vidět 
na  vlastní oči. Už teď se těšíme 
na další návštěvu.                                 

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Pavel Kubíček
LMK Sezimovo Ústí

Prvopočátky modelářství v  Se-
zimově Ústí sahají až do  roku 

1941. V té době ve vznikající nově 
postavené části, dnešním Sezimově 
Ústí II., začínají nadšenci a zájemci 
o letecké modelářství individuálně 
stavět volné modely letadel a  létat 
s nimi. Toto období je spojeno se 
jmény František Veselý, Alois Kinc, 
Miroslav Karas a dalšími. Po roce 
1945 se v prostorách dnešního le-
tiště Tábor začíná s  plachtařinou 
a  modelářstvím v  nově zřízeném 
aeroklubu.

Historickým milníkem pro 
vznik klubu je rok 1946. V tomto 
roce, kdy se konal na  táborském 
letišti Velký letecký den, se hlásí 
další zájemci o  modelařinu a  lé-
tání. Vedoucím modelářského 
kroužku se stává Miroslav Karas, 
konstruktér progresivních mo-
delů, letadel a samokřídel a orga-
nizátor různých soutěží. S  tímto 
obdobím jsou spjata tato jména 
František Holý, Bažant, Sádlo, Voš-
ta, Jílek a Karel Buchvaldek. V le-
tech 1947 až 1948 se v ZŠ ve škol-
ních dílnách pracuje na „směny“ 
nebo se střídají zájemci v určitých 
dnech. Počet stavějících modelá-
řů se pohybuje okolo devadesáti. 
Po  organizačních změnách se 
v  dalším období vedoucím stává 
Vítězslav Píša. Je to zkušený mo-
delář, konstruktér vede několik 
kroužků současně, na  ZŠ v  Sezi-
mově Ústí, internátě a  v  Táboře. 
Tento vedoucí neučí nejen mladé 
adepty o modelařinu stavět a létat, 

ale vyučuje je i v  teorii letu a se-
znamuje je s výpočty a konstruk-
cí modelů. V  instruktorské práci 
mu sekunduje František Vaněček. 
V roce 1953 se dostavují výrazněj-
ší úspěchy v okresním i krajském 
kole. Téhož roku přejímá vedení 
Jiří Šulc. Instruktory jsou Jaroslav 
Macháček a Jiří Kolařík. Řadu let 
pokračuje s novými adepty o mo-
delařinu. Vyrůstá nová generace 
spojená se jmény Milan Pšeid, 
Miroslav Březík, Jan Petrák a  Jiří 
Rozhoň. V  dalším období je ve-
doucím Vítězslav Píša. V  roce 
1957 se objevují jména Vladimír 
Kubeš, Vladimír Uhlík, Václav 
Řepa, Václav Šlechta, Dušan Levý. 
V roce 1960 se zakládají modelář-
ské kluby, které se stávají součástí 
Svazarmu. Ve  vedení se pak stří-
dají tito vedoucí: Vladimír Kubeš, 
Milan Pšeid, Luděk Bednář, Vlas-
timil Fák, Vladimír Šanda. Začí-
nají se pořádat úspěšné přebory 
a  význačné soutěže volných mo-
delů: Jihočeská Váza, Žižkův štít, 

mistrovství republiky, konají se 
soustředění mládeže a  srovnáva-
cí soutěž v kategoriích F1A, F1B, 
F1C i F3B. Ve svém zrodu mode-
lářství v  Sezimově Ústí začalo se 
stavbou a létáním s volnými mo-
dely, ale od roku 1975 se zde staví 
a létá i s RC modely. Tento trend 
v dnešní době pokračuje.

Z  největších úspěchů volných 
modelářů na  mezinárodních sou-
těžích můžeme uvést 1. místo 
na  juniorském mistrovství světa 
(MS) v kategorii F1B, konané v Pol-
sku v roce 1988, které obsadil Vla-
dimír Kubeš mladší. O 5 let pozdě-
ji na MS v USA seniorů v kategorii 
F1A družstev získává Pavel Mota-
lík zlatou medaili. V  neposlední 
řadě uveďme i Josefa Blažka, který 
má doma řadu úspěšných ocenění 
v této kategorii ze soutěží, nejen ze 
seniorských, ale také z juniorských 
let. A  nejen jeho syn Adam, kte-
rý navázal na  úspěchy svého otce 
a přivezl si zlatou medaili z Mist-
rovství světa juniorů F1A ve druž-

stvech, konané ve Slovinsku v roce 
2012, ale také ostatní odchovanci 
LMK, jmenujme např. Ondru Sej-
ka, Pavla Motalíka ml., si počínají 
úspěšně na soutěžích. V roce 2008 
se v kategorii F1B v seniorech pro-
sazuje Jan Čihák, který byl členem 
vítězného družstva v  seniorech 
na  Mistrovství Evropy v  Bulhar-
sku. Posledním jeho úspěchem je 
1. místo na ME v Rumunsku v roce 
2014. Jan Čihák je současným mis-
trem Evropy v kategorii F1B a v le-
tošním roce bude titul obhajovat. 
Nelze zapomenout na ME juniorů 
v Rumunsku v roce 2005, odkud si 
odváží Daniel Šimek spolu s kole-
gy stříbrnou medaili v družstvech 
v  kategorii F1A. Ostatně i  v  roce 
2006 tvoří junioři ze Sezimova Ústí 
kompletní reprezentační družstvo 
kategorie F1B pro MS v  Němec-
ku. Nakonec uveďme jména členů, 
kteří reprezentovali. Byli to mimo 
jiné: Milan Pšeid, Vladimír Kubeš, 
Milan Cigánik, Vladimír Šanda, 
Karel Kos, Vladimír Kubeš ml, Jo-
sef Blažek, Stanislav Absolon ml., 
Martin Kubíček, Jan Šimlík.

LMK nezapomíná na  budouc-
nost a ve své klubovně se scháze-
jí zájemci z  řad školní mládeže. 
V  současné době jim předávají 
zkušenosti vedoucí modelářského 
kroužku Jakub Macillis a  cenné 
rady dostávají i  od  ostatních čle-
nů, jmenujme např. Petra Blechu 
a Rostislava Kvasničku.

Závěrem nezbývá než popřát 
našemu klubu a  současnému ve-
doucímu Vladimíru Kubešovi 
ještě mnoho let činnosti a jeho čle-
nům hodně radosti z naší společné 
zaliby.                                                         

Sedmdesátileté výročí vzniku LMK, 1946 – 2016

V lese je krásně
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Petr Peroutka
ředitel ZŠ a MŠ 9. května

V  galerii Spektrum se v  minu-
lém měsíci uskutečnila pro-

dejní výstava obrazů s  názvem 

„ZELENÁ MODRÁ – DÓÓST 
DOBRÁ!“.  Paní Hana Krčmová 
a její spolužáci ze základní školy z 9. 
A, rok ukončení 1968, se rozhodli 
věnovat výtěžek z  prodeje obrazů 
naší základní škole, a  to na  rozvoj 
talentu žáků, kteří navštěvují vý-

tvarný kroužek. Tito žáci se s paní 
učitelkou Radkou Přibylovou zú-
častnili slavnostního předání daru 
a měli možnost na vlastní oči vidět 
krásné obrazy autorky. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem za je-
jich podporu mladých začínajících 

malířů a výtvarníků a věřím, že vě-
nované finanční prostředky umož-
ní dětem vyzkoušet nové výtvarné 
techniky, nové materiály a že někdy 
v budoucnu budeme mít příležitost 
vidět obrazy, které ponesou jejich 
jméno. Děkujeme.                            

Jana Šindelářová
ZŠ Švehlova

Dne 31. 10. k  nám na  ZŠ 
Švehlova zavítal sokolník 

Miloslav Vondruška se svými svě-
řenci: orlem Bohouškem, sokolem 

Nerem, krkavcem Ferdou, výrem 
Kubíkem a  sovou Matýskem. Ně-
kterým z nás přistál na ruce sokol, 
někdo si zkusil potěžkat výra vel-
kého. Všichni jsme se stali součástí 
úžasného programu. Obdivovali 
jsme sílu, rychlost, zrak i  dravost 
těchto ptáků.                                     

Michaela Mašková

Sezimoústecký Jan Mašek se 
v barvách Sokola Tábor zúčastnil 

Mistrovství ČR dorostu v judu, kte-
ré so konalo 5. 11. 2016 v Brně. 108 
borců bylo rozděleno do  9 hmot-
nostních kategorií, v té nejvyšší ka-
tegorii, s bilancí 3 vyhraných zápasů 
ze 4, obsadil Jan Mašek stříbrnou 
příčku. Na  nového mistra Jakuba 
Johna (také 3 výhry) přitom ztratil 
pouze na skóre. Blahopřejeme!

Postřehy Honzy: 
V  prvním utkání s  Michalem 
Raškou jsem zaspal a  v  závěru 
prohrál po  chybě na  waza-ri. 
Druhý zapas s domácím Roma-
nem Ježkem jsem ovládl a po půl 
minutě zvítězil na ippon. Ve tře-
tím zápase s  Alešem Zemenem 
jsem vyhrál pouze na  waza-ri. 
A  v  posledním zápase s  Kubou 
Johnem jsem ho v  závěru hodil 
na  ippon, ačkoli jsem byl v  boji 
na zemi málem upáčen.



Stříbrný judista Jan Mašek

FOTO1:  zleva stříbrný Jan Mašek, zlatý Jakub John (DDM Děčín) a bronzový Aleš 
Zemen (JC Sušice). FOTO2:  Honza s trenérem Davidem Voráčkem, který ho trénuje 
již 4 roky.

Dravci na ZŠ Švehlova

Obrazy Hany Krčmové budou pomáhat

„To, že je výstava ZELENÁ MODRÁ  
– DÓÓST DOBRÁ! pro velký zájem pro-
dloužena do konce roku, je pro mě velmi 
potěšující zpráva“ říká výtvarnice Hana 
Krčmová. „Šanci tak dostávají i  ti, kteří 
doposud do Spektra nestihli zajít. Hlav-
ně to však znamená, že se mi skutečně 
podařilo vložit do obrázků alespoň část 
té obrovské radosti, kterou mi jejich 
malování přinášelo. A to, že díky výsta-
vě s  významnou pomocí mých milých 
spolužáků můžeme společně podpořit 
budoucí nové Picassy, to je ta báječná 
třešnička na už tak sladkém dortu!“
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Střední škola  
spojů a informatiky Tábor 

zve žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
i jejich rodiče na 

 

Den           
otevřených 

dveří 

Více na: www.sous.cz nebo www.jdunaspoje.cz 

Přiblížíme Vám perspektivní 
obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační 

technika 
+ Mechanik elektronik 
Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

nebo v pátek  
20. 1. 2017  

od 13:00 do 17:00 

v sobotu  
3. 12. 2016  

od 8:00 do 12:00 
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ČERTOVSKÉ TANCOVÁNKY
5. prosince 17 hod.
sál Spektrum
Veselý hudebně - zábavný pořad 
určený malým i velkým dětem 
a rodinám s dětmi. Nebudou 
chybět soutěže, kouzla, triky a také 
mikulášská nadílka.
vstupné: zdarma
..............................................................................................

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
14. prosince 18 hod.
Husovo náměstí

Stejně jako 
v loňském roce 
se Sezimovo 
Ústí zapojí 
do unikátního 
projektu Česko 

zpívá koledy. Zazpíváme si spolu 
s folklórním souborem Dubínek 
při ZŠ Školní náměstí. S vámi 
budou v ten samý okamžik zpívat 
tisíce dalších lidí po celé republice. 
..............................................................................................

VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÝCH SBORŮ
15. prosince 18 hod.
sál Spektrem
Tradiční vánoční koncert 
sezimoústeckého pěveckého 
sboru Nokturno, Nokturňáček 
a Koťata pod taktovkou Jarmily 
Hlubinkové.
vstupné: 50 Kč (předprodej 
v kanceláři ZŠ Školní náměstí)
..............................................................................................

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE 
Žesťový kvintet Brasstet
17. prosince 14 hod.
Kostel Povýšení svatého Kříže 
v Sezimově Ústí
Vánoční koncert je ve své 
první části tvořen skladbami 
největších autorů z období 
baroka a klasicismu. V druhé 
části koncertu zazní nejznámější 
světové koledy v neobvyklých 
úpravách pro soprán a žestě. 
vstupné: zdarma

ZDOBENÍ 
VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
20. prosince 9 hod.
park před Spektrem
Tradiční předvánoční akce 
– děti z místních škol zdobí 
vánoční stromečky vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami.

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

VÁNOČNÍ TRH
20. prosince 15 hod.
park před Spektrem
Perníčky, vánočky, cukroví, 
vánoční dekorace, keramika, 
občerstvení...
..............................................................................................

ŽIVÝ BETLÉM
20. prosince 17 hod.
park před Spektrem

Živý betlém v podání žáků 
a učitelů MŠ a ZŠ 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 Tomáše Bati
Sváteční zpívání vánočních koled 
s kapelou Swing Band.

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
12. prosinec 18 hod.
19. prosinec 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 

pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

DIVADLO

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
FANNY AGENTURA
8. prosinec 19 hod.
sál Spektrum
Manželé Juklovi jsou 
dlouholetými přáteli manželů 
Tupých. Květa a Růžena pracují 
ve stejné mateřské školce, Míra 
a Radim jsou inženýry ve stejném 
podniku. Proto není divu, že se 
jako každý rok chystají společně 
oslavit Silvestra. Alkohol teče 
proudem, a tak vtipkování žen 
o tom, jak jsou muži neschopní, 
negalantní, líní, a jak se s nimi 
nedá žít, a stesky mužů o tom, že 
ženy se nedají pochopit, vyústí 
ve furiantskou sázku, která vede 
k neobvyklé výměně manželů. 
Hrají: Dana Homolová, Michaela 

Badinková, Daniel Rous, Martin 
Kraus.
vstupné: 320 Kč

POHÁDKY

JAK ČERTI NAPRAVILI 
PRINCEZNU
Divadélko Bublina
4. prosince v 15 hod.

sál Spektrum
Pohádka není jenom o jedné 
princezně, ale hned o dvou. A jak 
už to bývá, ta jedna je hodná a ta 
druhá je nejenom zlá, ale také 
panovačná. Přesně taková hříšná 
dušička se hodí líným čertům. 
Mají v pekle zimu a potřebují 
někoho, kdo by jim posluhoval. 
Polepší se princezna nebo už 
navždy zůstane v pekle?
vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

VÁNOČNÍ POHÁDKA 
O KAČENCE
Divadýlko na schodech 
14. a 21. prosince 16.30 hod.
loutkový sál

Kačenka je nemocná, musí mít 
klid, aby se do Štědrého dne 
vystonala. To se nelíbí čertíkovi, 
proto stále Kačenku zlobí. Pejsek 
přivolá sněhuláky, ti zazpívají 
(s dětmi) koledy a tím čertíka 
zaženou a Kačenka se uzdraví.
vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKY

POUTNÍ MÍSTA PÍSECKA 
A PRACHATICKA 
1. prosince 18 hod.
Spektrum
Další ze série přednášek 
o jihočeských poutních 
místech nás tentokrát zavede 
na Prachaticko a Písecko. 
Dozvíme se řadu zajímavostí 
z historie dalších jihočeských 
poutních míst, seznámíme 
se s (většinou) obnovenými 
křížovými cestami na území 
těchto okresů. Přednáška bude 
doplněna bohatou obrazovou 
dokumentací. 
vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
VERNISÁŽ – 7. prosince 
v 18 hod.

Kulturní akce na měsíc prosinec
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Výstava je přístupná 
od 8. prosince do 18. prosince 
2016 od 9 do 17 hodin
galerie Spektrum
Tradiční vánoční výstava 
sezimoústeckých zahrádkářek 
s vánoční a adventní tématikou. 
Betlémy, suchá vazba, vánoční 
dekorace, ruční práce, perníčky... 
Vernisáž zahájí dětský folklórní 
soubor Dubínek ZŠ Školní nám., 
Sezimovo Ústí.
vstupné: dobrovolné
..............................................................................................

FOTOGRAFIE – KAREL BÁRTA
Výstava je přístupná 
do 18. prosince 2016
galerie Spektrum
Výstava fotografií Karla Bárty, 
které nafotil na svých cestách 
po ČR i v cizině.
..............................................................................................

VYFOŤ TOULAVU I TY!
Výstava je přístupná 
od 1. listopadu 
do 31. prosince 2016
galerie Spektrum
Fotosoutěž „Vyfoť Toulavu i Ty!“ 
probíhala od podzimu 2014 
do konce ledna 2015 na území 
turistické oblasti Toulava, která 
se rozprostírá v okolí Tábora 
od Soběslavi až k Sedlčanům, 
od Milevska k Mladé Vožici. 
Do oblasti Toulava patří také 
město Sezimovo Ústí. Fotosoutěže 
se účastnilo 130 soutěžících a díky 
nim porota shlédla více než 750 
fotografií. Ty nejlepší teď putují 
Toulavou.
..............................................................................................

FISCHER & FISCHER
Výstava je přístupná 
od 22. října do 31. prosince 2016
galerie Spektrum
Rodinná výstava otce a syna, kde 
můžete vidět grafiky, dřevěné 
sochy a objekty z různých 
materiálů.

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí 

MSKS včetně promítání filmů 
(vstup hlavním vchodem) 

nebo po domluvě v kanceláři 
předprodeje.

KLUBOVNA III. VĚKU

POSEZENÍ S HARMONIKOU
5. prosinec 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Do klubovny Mikuláš s andělem 
a čerty asi nepřijde, zato přijde 
harmonikář a určitě budeme 
s nadílkou spokojeni.
..............................................................................................

GALERIE PLÁNSKÉ FARY
10. prosince 13 hod.
Před hotelem MAS
49. výlet povede přes Sezimovo 
Ústí I, po levém břehu Lužnice, 
proti proudu až do Plané. Cílem 
je návštěva výstavy obrazů J. Bárty 
v galerii plánské fary.
..............................................................................................

BUŤ FIT
12. prosince 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Jak na bolesti těla. 
Pokračování jarní přednášky 
s MUDr. Světlanou Holubovou.
..............................................................................................

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
19. prosince 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
I když je to letošní poslední 
setkání, určitě nebudeme smutnit, 
na návštěvu se svým vystoupením 
přijdou předškoláci ze „žluté“ 
školky. S milou vzpomínkou 
a s radostným úsměvem na tváři 
si popřejeme příjemné vánoční 
svátky, šťastný vstup do nového 
roku a hlavně pevné zdraví.

KNIHOVNY

Joakim Zander: Plavec
Thriller
Fern Michaels: Manželská hra
Román pro ženy
Lawrence Sanders: 
Vražda v bludišti
Detektivní román
Isabel Wolff: Maléry s mazlíčky
Romanticko-humoristický román

M. L. Stedman: 
Světlo mezi oceány
Dobrodružný román
Martin Winckler: 
Sachsova nemoc
Román z lékařského prostředí
David Wishart: Spící král
Historický román
Pohádkový svět
Příběhy a bajky pro děti

KINO SPEKTRUM

56 představení / 28 filmů /
19 premiér

čt 1. 12.  10:00 hod.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie / Romantický
Velká Británie / Francie / Irsko / 
USA, 2016, 123 min., od 15 let, 
český dabing
Režie: Sharon Maguire
Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, 
Patrick Dempsey
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

čt     1. 12. 17:30 hod.
pa     2. 12. 17:30 hod.
so     3. 12. 15:00 hod.
pa  30. 12. 15:00 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2

Rodinná filmová pohádka
ČR, 2016, 99 min., přístupný
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, 
Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, 
Jiří Bartoška, Bolek Polívka, 
Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Stanislav 
Majer, Marek Taclík, Marian 
Labuda, Jiřina Bohdalová, Josef 
Abrhám, Matěj Hádek, Veronika 
Žilková, Martin Huba, Petr 
Čtvrtníček, Gabriela Osvaldová, 
Klára Issová, Michal Horáček, 
Lucie Bílá a mnoho dalších 
andělů…. 
Anděl Páně 2 je volným 
pokračováním úspěšné vánoční 
pohádky s Ivanem Trojanem 
a Jiřím Dvořákem v hlavních 
rolích. 
Vstupné: 120 Kč

čt 1. 12.  20:00 hod.
ne 4. 12.  17:30 hod.
SANTA JE POŘÁD ÚCHYL!
Komedie 
USA, 2016, 92 min., od 15 let, 
české titulky
Režie: Mark Waters
Hrají: Billy Bob Thornton, Kathy 
Bates, Tony Cox, Brett Kelly, 
Christina Hendricks a další
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

pa 2. 12.  20:00 hod.
st 7. 12. 17:30 hod.
KAMENY BOLESTI

Romantický příběh 
FRANCIE, 2016, 116 min., 
od 15 let, české titulky
Režie: Nicole Garcia
Hrají: Marion Cotillard, Louis 
Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte 
Rouan, Victoire Du Bois, Aloise 
Sauvage, Daniel Para, Jihwan Kim, 
Victor Ouilichini
Romantický příběh ženy, která 
hledala vášeň a lásku, inspirován 
románem italské spisovatelky 
Mileny Agus. 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

so 3. 12.  17:30 hod.
ne 4. 12.  20:00 hod.
NAŠE POSLEDNÍ TANGO
Romantický příběh 
Argentina, Německo, 2015, 85 
min., přístupný, české titulky
Režie: German Kral
Hrají: Juan Carlos Copes, María 
Nieves Rego

Naše poslední tango je v první 
řadě příběh o lásce. O lásce 
dvou nejslavnějších tanečníků 
tanga v dějinách. A také 
o jejich společné lásce k tomuto 
vášnivému tanci. 
Vstupné: 100 Kč
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so    3. 12.  20:00 hod.
ne 11. 12. 17:30 hod.
ZAČÁT ZNOVU
Drama 
Francie / Něnecko, 2016, 98 min., 
přístupné, české titulky 
Režie: Mia Hansen-Løve
Hrají: Isabelle Huppert, André 
Marcon, Edith Scob, Sarah Le 
Picard, Solal Forte
Samotná. Svobodná. Drama 
o stárnoucí ženě, které se 
v jednom okamžiku zhroutí celý 
život a musí přijít na způsob, jak 
začít znovu. 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

út     6. 12.  17:30 hod.
so  10. 12.  15:00 hod.
pá  23. 12.  15:00 hod.
ČERVENÁ ŽELVA
Rodinný animovaný film
Francie, 2016, 80 min., přístupný, 
beze slov

Režie: Michael Dudok de Wit 
Příběh trosečníka na tropickém 
ostrově, obydleném želvami, kraby 
a ptáky, je zároveň univerzálním 
příběhem všech zásadních 
okamžiků v životě člověka. 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

út    6. 12.  20:00 hod.
ne 11. 12.  20:00 hod.
AMERICKÁ IDYLA
Drama
USA, 2016, 126 min., od 15 let, 
české titulky
Režie: Ewan McGregor 
Hrají: Ewan McGregor, Jennifer 
Connelly, Dakota Fanning, 
Hannah Nordberg
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st     7. 12.  16:00 hod.
ne 11. 12.  15:00 hod.
POHÁDKY 
POD STROMEČEK
Dětský, Animovaný
Česko, 61 min., přístupný
Pásmo pohádek pro nejmenší
Vstupné: 30 Kč

st    7. 12.  20:00 hod.
st 14. 12.  20:00 hod.
FRANKOFONIE
Drama / Historický
Francie / Německo /Nizozemsko, 
2016, 88min., 12 let, české titulky
Režie: Alexandr Sokurov
Hrají: Louis-Do de Lencquesaing, 
Vincent Nemeth, Benjamin 
Utzerath, Johanna Korthals Altes

Na pozadí druhé světové války 
(resp. německé okupace Francie) 
zkoumá ruský režisér Sokurov 
uvnitř pařížského muzea Louvre 
vztah mezi uměním a mocí a ptá 
se, co nám kultura říká o nás 
samých. 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

pá    9. 12.  17:30 hod.
st 14. 12.  17:30 hod.
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Komedie 
USA, 2016, 105 min., 15 let, české 
titulky
Režie: Josh Gordon, Will Speck
Hrají: Jennifer Aniston, Jason 
Bateman
Když vedoucímu pobočky jeho 
upjatá sestra ve funkci generální 
ředitelky společnosti pohrozí, že 
jeho pobočku zavře, rozhodne 
se zachránit situaci velkolepým 
vánočním večírkem, na kterém 
by ulovil významného klienta, ale 
večírek se mu poněkud vymkne 
z rukou…
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

pá 9. 12.  20:00 hod.
MILUJ MĚ, JESTLI 
TO DOKÁŽEŠ
Dokumentární
ČR, 2016, 63min., 15 let, česká 
verze
Režie: Dagmar Smržová 
Hrají:  Tomáš Pik, Tomáš Baxa, 
Adam Musil, Vladana Augstenová
Dokument Dagmar Smržové 
otevírá tabuizované téma 
sexuální asistence pro 
hendikepované a nabízí citlivý 
pohled do intimního života lidí 
s postižením. 
Vstupné: 90 Kč

so 10. 12.  20:00 hod.
út 13. 12.  17:30 hod.
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
Akční / Horor
USA, 2016, 112 min., 15 let, titulky
Režie: Anna Foerster
Hrají: Kate Beckinsale, Theo James, 
Lara Pulver, Tobias Menzies, 
Bradley James, James Faulkner, 
Charles Dance
Další pokračování úspěšné 
filmové série Underworld, 
tentokrát s podtitulem Krvavé 
války, sleduje osudy upíří 
smrtonošky Selene (Kate 
Beckinsale), která se brání 
nemilosrdným útokům jak ze 
strany lykanů, tak i upířího rodu, 
který ji zradil.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 10. 12.  17:30 hod.
út 13. 12.  20:00 hod.
MARGUERITE A JULIEN
Drama
Francie, 2015, 110 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Valérie Donzelli 
Hrají: Anaïs Demoustier, Jérémie 
Elkaïm, Frédéric Pierrot, Aurélia 
Petit, Catherine Mouchet
Moderní pohádka o touze, vášni, 
naději, lásce a smrti. Nadčasový 
příběh mimo běžnou morálku 
a povrchní dělení na dobro a zlo. 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

pá 16. 12.  17:30 hod.
so 17. 12.  17:30 hod.
čt 22. 12.  17:30 hod.
st 28. 12.  17:30 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / 
Sci-Fi
USA, 2016, 133 min., přístupný, 
český dabing
Režie: Gareth Edwards

Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, 
Ben Mendelsohn, Donnie Yen, 
Jiang Wen, Mads Mikkelsen, 
Alan Tudyk, Riz Ahmed
Rogue One: Star Wars Story je 
první z nové série samostatných 
filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh 
skupiny netradičních hrdinů, kteří 

se dají dohromady, aby splnili 
odvážný a zdánlivě nemožný úkol: 
Ukrást plány Hvězdy smrti. 
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

pá 16. 12.  20:00 hod.
st 21. 12.  17:30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
A KDE JE NAJÍT
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy

Velká Británie / USA, 2016, 133 
min., přístupný, český dabing
Režie: David Yates 
Hrají: Eddie Redmayne, Colin 
Farrell, Ron Perlman, Katherine 
Waterston, Alison Sudol
Newt Scamander přichází 
do New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází 
obrovská sbírka vzácných 
magických tvorů z jeho cest 
kolem světa. Co se může stát, 
když se nadaný britský kouzelník 
vydá do Ameriky a jeho zvířata 
(některá i trochu nebezpečná) 
uniknou z kufříku?
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 17. 12.  15:00 hod.
TROLLOVÉ
Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 92 min., přístupný, 
český dabing
Režie: Anand Tucker 
Hrají:Anna Kendrick, Chloë Grace 
Moretz, Jason Schwartzman, Gwen 
Stefani, Justin Timberlake
Vstupné: 110 Kč 
..............................................................................................

so 17.12.  20:00 hod.
ne 18.12.  17:30 hod.
út 20.12. 20:00 hod.
POHÁDKY PRO EMU
Romantický / Komedie
Česko, 2016, 112 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Rudolf Havlík 
Hrají:Aňa Geislerová, Ondřej 
Vetchý, Ema Švábenská, Vilma 
Cibulková, Anna Polívková, Jiří 
Dvořák, Marek Taclík
Vstupné: 100 Kč
ne 18. 12.  15:00 hod.
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st 28. 12.  15:00 hod.
LICHOŽROUTI
Animovaný / Rodinný
Česko, 2016, 83 min., přístupný
Režie: Galina Hůlová-Miklínová
Předloha: Pavel Šrut (kniha)
Hrají: Ondřej Trojan, Kryštof 
Hádek, Matěj Ruppert, Josef Somr, 
Jolka Krásná, Marek Taclík 
Vstupné: 100 Kč 

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

ne 18. 12.  20:00 hod.
st 21. 12.  20:00 hod.
HACKSAW RIDGE: 
ZROZENÍ HRDINY 

Životopisný, drama, válečný, romance
USA, Austrálie, 2016, 131 min., 
12 let, české titulky
Režie: Mel Gibson
Hrají: Andrew Garfield, Vince 
Vaughn, Sam Worthington, Hugo 
Weaving, Teresa Palmer a další
Film oscarového režiséra Mela 
Gibsona, inspirovaný skutečným 
příběhem muže, který se během 
války stal hrdinou bez jediného 
výstřelu.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 22. 12.  15:00 hod.
út 27. 12.  15:00 hod.
čt 29. 12.  15:00 hod.
ZPÍVEJ
Animovaná komedie
USA, 2016, 110 min., přístupný 
český dabing
Režie: Garth Jenings
Vstupné: 120 Kč 
..............................................................................................

čt 22. 12.  20:00 hod.
pá 23. 12.  17:30 hod.
pá 30. 12.  20:00 hod.
MANŽEL NA HODINU

Komedie
ČR, 2016, 105 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David 
Novotný, David Matásek, Lukáš 
Latinák
Manžel na hodinu jako 
pokračování mimořádně úspěšné 
české komedie a diváckého 
hitu z roku 2014 sleduje další 
osudy čtveřice hráčů vodního 
póla z Nymburku, kteří začali 
pracovat jako hodinoví manželé 
– Milana (Bolek Polívka), Honzy 
(David Novotný), Jakuba (David 
Matásek) a Kryštofa (Lukáš 
Latinák). 
Vstupné: 120 Kč 
..............................................................................................

pá 23. 12.  20:00 hod.
SIROTČINEC SLEČNY 
PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI
Fantasy
USA, 2016, 126 min., přístupný, 
český dabing 
Režie: Tim Burton
Hrají: Eva Green, Samuel L. 
Jackson, Asa Butterfield,  
Judi Dench

Jacobovi jeho otec vypráví příběhy 
o tajuplném místu. O sirotčinci, 
který obývají osiřelé děti se 
zvláštními schopnostmi. Sirotky 
chrání paní Peregrinová. Střeží 
je před hrůznými tvory zvenčí, 
aby jim nemohli ublížit. Poté, co 
Jacobův otec zemře, se chlapec 
rozhodne vydat na strastiplnou 
cestu s jediným cílem. Zjistit 
pravdu, zda sirotčinec z onoho 
vyprávění skutečně existuje.
Vstupné: 100 Kč

út 27. 12.  17:30 hod.
COLLATERAL BEAUTY: 
DRUHÁ ŠANCE
Drama
USA, 2016, 97 min., 12 let, 
české titulky
Režie: David Frankel
Hrají: Will Smith, Kate Winslet, 
Keira Knightley, Helen Mirren, 
Edward Norton
V době, kdy úspěšný vedoucí 
pracovník newyorské reklamní 
agentury (Will Smith) prožívá 

hlubokou osobní tragédii 
a zcela se stahuje do ústraní, 
jeho kolegové vymyslí drastický 
plán, jehož cílem je přinutit ho 
překvapivým a hluboce lidským 
způsobem se vyrovnat se svým 
žalem.
Vstupné:  110 Kč 
..............................................................................................

út 27. 12.  20:00 hod.
st 28. 12.  20:00 hod.
ŠPINAVEJ KŠEFT
Krimi komedie
Francie, 2016, 100 min., přístupný, 
české titulky
Režie: Pascal Chaumeil
Hrají: Romain Duris, Michel Blanc, 
Alice Belaïdi, Charlie Dupont, 
Gustave Kervern, Alex Lutz
Vstupné: 110 Kč 
..............................................................................................

čt 29. 12.  17:30 hod.
V PASTI
Horor / thriller
Francie, 2016, 91 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Farren Blackburn
Hrají: Naomi Watts, Charlie 
Heaton, Jacob Tremblay, Oliver 
Platt a další
Dětská psycholožka Mary 
Portman (Naomi Watts) přišla 
při tragické automobilové nehodě 
o manžela. Její syn Stephen 
sice nehodu přežil, ale zůstal 
ve vegetativním stavu upoutaný 
na lůžko. Pro Mary se život změnil 
v nepřetržitou péči o paralyzované 
dítě. 
Vstupné: 110 Kč 

čt 29. 12.  20:00 hod.
ASSASSIN’S CREED

Akční / Dobrodružný  
USA, Velká Británie, Francie, Hong 
Kong, 2016, 102 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Justin Kurzel
Hrají: Michael Fassbender, Marion 
Cotillard, Jeremy Irons, Brendan 
Gleeson, Khalid Abdalla, Michael 
K. Williams
Osud ti koluje v žilách Usvědčený 
vrah Callum Lynch (Michael 
Fassbender) je nedobrovolně 
vysvobozen z cely smrti jen proto, 
aby se stal součástí staletého 
boje mezi asasíny, templáři 
a španělskými inkvizitory. Jeho 
novým vězením se stává tajné 
zařízení Abstergo vybavené 
revoluční technologií Animus, 
která odhaluje v lidské DNA 
genetické vzpomínky a tím 
umožňuje vrátit se a prožít 
vzpomínky předků, které byly 
dosud ztracené v minulosti. 
Vstupné: 120 Kč 
..............................................................................................

pá 30. 12.  17:30 hod.
ZNIČENÍ LÁSKOU

Akční / Dobrodružný / drama
Francie, 2016, 110 min., přístupný, 
český dabing 
Režie: Pierre Godeu 
Hrají: Guillame Gallienne, Adéle 
Exarchopoulos, Stéphanie Cléau 
Francouzský film - příběh 
nešťastné lásky. Muž a žena. 
Ředitel vězení a jeho vězenkyně. 
Zakázaná láska a pravdivý příběh.
Vstupné: 100 Kč 

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

PRODEJ A REZERVACE  
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www.kultura.sezimovo-usti.cz
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Jak jsme slíbili, po dvou letech se 
do Sezimova Ústí opět vrátí Miss. 

Městské středisko kultury a sportu 
pořádá již třetí ročník! Milé sleč-
ny ze širokého okolí, jste hezké, 
půvabné a  sebevědomé? Je vám 
16–24 let? Chcete získat nové zku-
šenosti? Hlaste se do soutěže Miss 
Sezimovo Ústí 2017, a to e-mailem 
na miss@sezimovo-usti.cz nejpoz-

ději do 31. ledna 2017. Casting se 
uskuteční v sobotu 11. února 2017 
v 15 hodin ve Spektru v Sezimově 
Ústí. Do  přihlášky uveďte jméno, 
věk, povolání nebo školu, kontakt 
a přiložte svoji fotografii. Více in-
formací naleznete také na  www.
kultura.sezimovo-usti.cz nebo Fa-
cebooku Miss Sezimovo Ústí. Sou-
těžit se bude o hodnotné ceny, líčit, 
oblékat i česat vás budou profesio-
nálové. Finále proběhne 18. března 
2017 a  moderovat ho nebude ni-
kdo jiný než Vladimír Hron.           

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Když jsme před pěti lety za-
vedli možnost předplatného 

na  naše divadelní představení, 
prodalo se okolo třiceti perma-
nentek. Na  letošní podzimní se-
zónu jich bylo už dvě stě dvacet. 
Proto ten, kdo chce předplatné 
na jaro 2016, neměl by otálet! Di-
vadelní představení na  jaro jsou 
již naplánovaná, ještě nemáme 
potvrzena všechna přesná data, 
ale už víme, kdo na  jaře přijede. 
V lednu jsme zařadili mimo před-
platné Léčivé divadlo „Anastasia“, 
které se nese v podobném duchu 
jako podzimní úspěšné diva-
delní představení „Víkend s  Bo-
hem“. V  únoru se můžete těšit  
na  „Hvězdné manýry“ divadelní 
společnosti Háta, v  březnu např. 
na  Jakuba Prachaře a  Ondřeje 
Pavelku a  v  dubnu na  činoherní 
studio Bouře. Permanentku na tři 
představení pořídíte za  990 Kč, 
jednotlivá představení od 350 Kč. 
Prosíme stálé abonenty, aby své 
rezervace potvrdili nejpozdě-
ji do  konce roku 2016, a  to buď 
na  tel.: 381 276 707 nebo e-mai-
lem: mexus@sezimovo-usti.cz. 
Ten, kdo bude chtít obdarovat 
permanentkou své blízké pod vá-
noční stromeček má možnost si 
v  kanceláři předprodeje vyzved-
nout darovací poukázku.

ANASTASIA
16. ledna 2017 od 19 hodin
LÉČIVÉ DIVADLO

Nevšední příběh lásky, ve  kte-
rém se setkávají lidé dvou svě-
tů. Úspěšný městský podnikatel 
a žena, která žije uprostřed příro-
dy. Ze setkání těchto dvou lidí se 
narodí nejenom syn, ale také hlu-
boké a  čisté poselství pro šťastný 
život na  zemi. Proč a  nač vesmír 
rozsvěcuje hvězdy nad člověkem 
se dozvíte v  novém činoherním 
představení Anastasie, ve  kterém 
zazní mnoho písní na téma lásky. 

Hrají: Gabriela Filippi a Mário Kubec
Cena: 320 Kč, Mimo předplatné

HVĚZDNÉ MANÝRY
20. února 2017 od 19 hodin
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA

Hvězdné manýry jsou tak po-
vedená, rychlá a  bláznivá fraška, 
že by se za  ni nemusel stydět ani 
mistr tohoto žánru Feydeau. Ode-
hrává se ve velice elegantním hote-

lu v Palm Beach v  roce 1942. Má 
se uskutečnit koncert s  beneficí 
na podporu amerických válečných 
výdajů a organizátoři se neobejdou 
bez dvou hvězd, které spolehlivě 
plní sály a  pokladny. Jenže to má 
jeden háček. Dvě zmíněné uměl-
kyně se nesnášejí a  potkají-li se 
na jevišti, neváhají zajít až k fyzic-
kému napadení. Jak je ubytovat, 
aby se nepotkaly? Ředitel hotelu 
připraví přesný plán, který ale 
od začátku selhává. 

Hrají: L. Vaculík, M. Bočano-
vá/A. Gondíková/ K. Špráchalová, 
V. Žehrová/O. Želenská, B. Chybo-
vá/ R. Pavlovčinová, M. Zounar,  
I. Andrlová/P. Rychlá, V. Peterko-
vá/I. Andrlová, F. Tomsa, Z. Pantů-
ček/ M. Sobotka
Cena: 380 Kč

SLAST
21. března 2017 od 19 hodin
A STUDIO RUBÍN

Jan je herec. Hrál už všechno, 
i když v poslední době hlavně role 
školníků. Martin je taky herec. 
Tak trochu. A  zpěvák. Měl pře-
ce tu písničku. Jednu. Jan už chce 
mít klid a možná si ještě střihnout 
jednu dvě dobrý role bez smetáku. 
Martin chce bejt slavnej. Hod-
ně. A  rychle. Mezinárodní firma 
SLAST, která teprve nedávno do-
razila na český trh, umí jejich přání 
splnit. Ale nejdřív musí Jan s Mar-
tinem na pár věcí sami přijít. Hlav-
ně na  to, co je největší překážka 

na cestě ke štěstí. Protože všichni si 
přece zasloužíme trochu štěstí, ne? 
Nic jinýho nás nikdy neučili... 

Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Pra-
chař, Kristýna Fuitová- Nováková 
Cena: 350 Kč

SMÍM PROSIT?
duben 2017 od 19 hodin
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE

Henri de Sacy je vášnivý mi-
lovník všech žen. Jednoho dne se 
dozvídá, že má po  své tetě zdědit 
balík peněz, pod podmínkou, že se 
do roka ožení. Ale jak se nemuset 
své vášně k ženám vzdát a zároveň 
splnit kladenou podmínku? Řeše-
ní bude překvapivé, rozuzlení ještě 
překvapivější.

Svižná komedie, která nabízí 
vtipné dialogy a  krásné herecké 
příležitosti.

Hrají: Jan Révai, Ivan Vyskočil / 
Martin Polách, Filip Čapka, Kateřina 
Janečková, Petr Pěknic / Karel Zima 
Cena: 360 Kč                                      

Chceš se stát novou Miss Sezimovo Ústí 2017?

Divadelní sezóna – JARO 2017


