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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ poplatek za  odpady zůstá-
vá pro r. 2021 shodný jako 
v roce 2020;

■ probíhá II. etapa výstav-
by domu s  pečovatelskou 
službou, upravený termín 
dokončení je 15.04.2021; 

■ na Ministerstvo pro místní 
rozvoj byla podána žádost 
o  dotaci na  rekonstrukce 
ulic Hromádkova I  a  Šafa-
říkova s celkovými plánova-
nými náklady 22,8 mil. Kč, 
dotace je max. 10 mil. Kč;

■ na základě veřejné zakázky 
na dodavatele rekonstrukce 
ul. Hromádkova I  byl vy-
brán dodavatel, kterým je 
PŠV stavby s.r.o., Turovec, 
nabídková cena vč. DPH 
činí 5.323.721,01 Kč, před-
pokládaný termín realizace 
březen–srpen 2021;

■ společně s  Vodárenskou 
společností Táborsko s.r.o. 
probíhá veřejná zakázka 
na dodavatele rekonstrukce 
ul. Šafaříkova; předpoklá-
daný termín realizace bře-
zen–září 2021;

■ rada města neschválila 
stánkový prodej nudlí v ul. 
Dukelská;

■ rada města schválila pravi-
dla pro oceňování čestných 
dárců krve v r. 2021;

■ na  Státní fond životního 
prostředí byla podána žá-
dost o  dotaci na  výsadbu 
stromů ve městě v předpo-
kládané výši 95 tis. Kč;

■ rada města schválila zapo-
jení města do projektu „Sá-
zíme stromy“ s cílem zajis-
tit výsadbu stromů na valu 
podél dálnice u  Kozího 
hrádku.                                  

Sýkora koňadra, největší a nejčastější sýkora. Žije u nás v lesích, ve stromořadích a ve městech v parcích a zahradách. V letním 
období se živý hmyzem, pavouky, drobnými plži a v zimě převážně semeny, bobulemi, pupeny, ale najde i nějaký ten hmyz scho-
vaný za kůrou stromů. Je to stálý druh, ale část naší populace se na zimu přesouvá více na jih třeba na Jadran, a u nás přezimují 
sýkorky ze severu a severovýchodu.                               Text a foto: Václav Gabriel

Zápisy do všech základních škol 
zřizovaných městem Sezimo-

vo Ústí proběhnou ve dnech 7. až 
8. dubna 2021. Zápisy do  všech 

mateřských škol zřizovaných měs-
tem Sezimovo Ústí proběhnou 
v  první polovině měsíce května 
2021. Termín bude upřesněn. 

Pro bližší informace o  organizaci 
a průběhu zápisu sledujte interne-
tové stránky jednotlivých mateř-
ských a základních škol.                 

Martin Doležal
starosta města
Jaroslav Kudrna
statutární ředitel centes 
sezimovo ústí a. s.

Distribuci tepla v  rámci systé-
mu centrálního zásobování 

zajišťuje na  území našeho města 
společnost CENTES Sezimovo 
Ústí, a. s., jejímž jediným akcioná-
řem je od r. 2016 město Sezimovo 
Ústí. Dodávky tepla ze soustavy 
do  domácností probíhaly i  v  roce 
2020 bez větších výkyvů a bez vý-
znamnějších havárií. 

Na  konci roku 2020 schválila 
rada města, z titulu výkonu funk-
ce jediného akcionáře, kalkulaci 
průměrné ceny tepla pro r. 2021. 
Ta byla schválena ve výši 678,34 Kč 
vč. DPH při uvažované dodávce  

65 tis. GJ. Cena se tak oproti kalku-
laci pro r. 2020 liší pouze o 0,03 Kč, 
a to směrem dolů. 

Klíčová pro konečného odbě-
ratele a  tím i  naše domácnosti 
ve  městě je však konečná cena 
tepla včetně DPH za  r. 2020. 
Rada města o ní rozhodovala dne  
14. 1. 2021. Díky počasí se v loň-
ském roce, oproti plánu na  do-
dávku 65 000 GJ, podařilo prodat  
65  199,9 GJ. S  ohledem na  nižší 
ztráty soustavy byl nižší nákup 
tepla od dodavatele (o 3708,5 GJ, 
resp. o 1,36 mil. Kč) a nižší náklady 
na elektrickou energii (o 3,7 tis. Kč), 
mzdové náklady i náklady na po-
ložky výrobní a správní režie byly 
oproti kalkulaci také nižší, nákla-
dy na  opravy byly mírně překro-
čeny (o 27,35 tis. Kč). Do ceny vč. 
DPH se promítlo i  snížení sazby 
z  15 % na  10 %. Správní rada do-

poručila a rada města akceptovala 
a  schválila konečnou průměrnou 
cena tepla za r. 2020 za GJ ve výši 
604,35 Kč bez DPH (664,79 Kč vč. 
DPH). Položka Zisk v  konečné 
průměrné ceně tepla za  r. 2020 
činí 3,0 mil. Kč. Ty si město ne-
nechává, ale o  tyto prostředky 
po  zdanění bude opět doplněn 
fond společnosti, určený k rekon-
strukcím a modernizaci soustavy. 
Od  r. 2016, kdy byl fond vytvo-
řen, do  něj takto bylo přesunuto  
6,08 mil. Kč, čerpáno bylo  
4,06 mil. Kč, zůstatek k  31. 12. 
2020 tak činí 2,02 mil. Kč.  

V  porovnání s  kalkulovanou 
cenou je konečná průměrná cena 
tepla za  r. 2020 nižší o  13,57 Kč/
GJ, oproti konečné průměrné ceně 
tepla za r. 2019 je nižší o 2,70 Kč/
GJ. To je určitě pro odběratele pří-
znivá zpráva.                                     

Ceny tepla opět mírně nižší

Zápisy do ZŠ a MŠ pro rok 2021/2022

Krátce z radnice
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Město Sezimovo Ústí 
v  zastoupení Správy 

města Sezimovo Ústí vyhla-
šuje výběrová řízení na pro-
nájmy bytů:
1) Husovo nám. č.p. 75 byt 

č. 75/03 v 1. NP o velikos-
ti 1+1

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
2.043 Kč.

■ Délka platebního období 
je stanovena na 3 měsíce.

2) Husovo nám. č.p. 75 byt 
č. 75/10 v 2. NP o velikos-
ti 1+0

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
1.410 Kč.

■ Délka platebního období 
je stanovena na 3 měsíce.

 (při podpisu nájemní 
smlouvy je skládán trojná-
sobek nabízeného měsíční-
ho nájemného)

3) Lipová č.p. 494 byt  
č. 494/27 v  4. NP o  veli-
kosti 3+1

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
4.899 Kč.

■ Délka platebního období 
je stanovena na 12 měsíců.

 (při podpisu nájemní 
smlouvy je skládán dva-
náctinásobek nabízeného 
měsíčního nájemného)

4) Lipová č.p. 602 byt  
č. 602/02 v  1. NP o  veli-
kosti 1+1

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
1.700 Kč.

■ Délka platebního období 
je stanovena na 3 měsíce.

5) Dukelská č.p. 638 byt  
č. 638/24 v  1. NP o  veli-
kosti 1+0

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
997 Kč.

■ Délka platebního období 
je stanovena na 3 měsíce.

Ludmila Svatková
místostarostka města

Město Sezimovo Ústí vlastní 
375 bytů, většina z  nich je 

v 18 „městských“ domech. V do-
mech, kde byly byty postupně 
privatizovány, má město aktuálně 
7 nájemních bytů. Do konce loň-
ského roku bylo možné požádat 

o koupi bytů v těchto domech dle 
zásad schvalovaných zastupitel-
stvem města. Od  letošního roku 
není prodej bytů možný.

Zájemce může získat proná-
jem bytu ve  výběrovém řízení 
obálkovou metodou.  Aktuální 
nabídku bytů najdete na  úřední 
desce a  dále na  webu www.sezi-
movo-usti.cz v  části „SPRÁVA 
MĚSTA“ v sekci „Prodej a proná-

jem“. Zde jsou i podrobná pravi-
dla a kritéria pro výběr nájemců. 
Informace je možné získat také 
osobně na  Správě města v  ulici 
Průmyslová čp. 1095, případně 
na  telefonu 381  200  437 nebo 
na  emailu e.podrouzkova@ 
sezimovo-usti.cz. Nabídka bytů 
je zveřejňována v  Novinkách ze 
Sezimova Ústí.  

Hlavním kritériem pro výběr 
nových nájemců je nabízená výše 
nájemného. Dále je možné získat 
až 15 procentní bonus za splnění 
kritérií: vztah k městu Sezimovo 
Ústí, počet osob užívajících byt, 
uvolnění obecního bytu a  počet 
již podaných žádostí o pronájem 
obecního bytu. Základní pod-
mínkou pro hodnocení žádosti je 
bezdlužnost žadatele. 

Před nastěhováním nového 
nájemce projde každý byt menší 
či větší opravou nebo kompletní 
rekonstrukcí. Podpisem nájemní 
smlouvy na  městský byt získáte 
jistotu férového jednání a  mož-
nost dlouhodobého bydlení.       

Zdeněk Havlůj
ředitel správy města

K  základním povinnostem 
příspěvkové organizace 

Správa města Sezimovo Ústí pa-
tří zajištění likvidace odpadů 
od občanů a firem, a udržení po-
řádku ve městě. Za tímto účelem 
je uzavřena smlouva s  firmou 
Rumpold, a.s. na  odvoz komu-

nálního odpadu. Dále je zřízeno 
40 stanovišť na  separovaný od-
pad a 3 sběrné dvory, do kterých 
mají občané možnost čtyři dny 
v  týdnu tento ukládat. Přesto se 
stále najdou jedinci (a  není jich 
rozhodně málo), kteří nevyuží-
vají výše uvedených možností 
a vytvářejí černé skládky. Mzdové 
náklady na jejich likvidaci za rok 
2020 jsme vyčíslili na  více než  
300 tis. Kč. Podotýkáme, že čer-
nou skládkou je odložení jaké-
koliv nepotřebné věci v  rozporu 
s příslušnými pravidly, tj. na mís-
to, které k  tomu není určené 
(mimo sběrné dvory, nádoby 
na komunální odpad, papír, plast, 
sklo, kovy, oleje apod.). V návaz-
nosti na výše uvedené činíme ná-
sledující opatření:

Místa, na kterých obvykle vzni-
kají černé skládky, jsou monito-
rována, a jejich zakladatelé budou 
řešeni městskou policií formou 
pokuty.                                                 

Volné byty 
k pronájmu

Pokračování na str. 4

Pronájem městských bytů 

Opatření proti zvýšenému množství 
odpadů z  „černých skládek“ 

Typická černá skládka
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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

pověřená vedením 
Vedoucí odboru správního 

a právního
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sekretariát

381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř. 

Bc. Hana Ebertová
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Veronika Holubová

737 254 683
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch veř. osvětlení

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Martin Doležal
starosta města

Rada města schválila podmín-
ky přidělování dotací z  roz-

počtu města Sezimovo Ústí (dále 
jen „města“) v  tomto roce, a  to 
v oblasti sportu, sociálních služeb, 
kultury, zájmové činnosti, péče 
o  životní prostředí a  podpory ta-
lentovaných dětí a  mládeže, tzv. 
programy. V  rozpočtu města na   
r. 2021 je v položce dotace obecně 
prospěšným a  organizacím vyčle-
něno 1,190 mil. Kč. Nad rámec 
této položky jsou v rozpočtu města 
zahrnuty dotace na činnost zájmo-
vých sdružení, které pracují pod 
hlavičkou příspěvkových organi-
zací města. U podmínek programů 
nedošlo oproti r. 2020 k  žádným 
zásadním změnám, u  programu 
Podpora talentovaných dětí a mlá-
deže budou v  r. 2021 dvě výzvy 
s tím, že uzávěrka II. výzvy se před-
pokládá 30. 11. 2021.  

Základní charakteristiky pro-
gramů:

Program Sport a tělovýchova
Program je určen k  podpoře 

činnosti tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů registrovaných 
na území města, jakož i dalších ne-
komerčních tělovýchovných a  spor- 
tovních aktivit občanů města,  

především dětí a mládeže. Žadate-
lem může být fyzická či právnická 
osoba s bydlištěm či sídlem na úze-
mí města, působící v oblasti tělový-
chovy a sportu na území města.

Program Sociální služby 
Program je určen k  podpoře 

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

Program Kultura 
Program je určen k  podpoře 

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

Program Zájmová činnost 
Program je určen k  podpoře 

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

Program Životní prostředí
Program je určen k  podpoře 

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

 
Program Podpora talentova-

ných dětí a mládeže – I. výzva
Program je určen k  podpoře 

talentovaných dětí a mládeže s tr-
valým pobytem v  Sezimově Ústí, 
zejména v oblasti sportu a kultury. 
Žadatelem o příspěvek z programu 
může být zákonný zástupce nezle-
tilého nezaopatřeného dítěte nebo 
zletilé nezaopatřené dítě do 26 let. 

Žádosti o  přidělení prostředků 
z programů lze podat jen na přede-
psaném formuláři, který je k dispo-
zici na webových stránkách města 
www.sezimovo-usti.cz, u  tajemní-
ků příslušných komisí rady města 
či na podatelně MěÚ, a to v termí-
nu od 15. 2.2021 do 16.03.2021. 

Bližší informace o  programech 
jsou k  dispozici na  úřední desce 
města, na  webových stránkách 
města, u tajemníků příslušných ko-
misí rady města nebo u referentky 
oddělení PLA MěÚ Ing. Krejčí, tel. 
381 201 137.                                      

Prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

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

od 18:15 hodin do 21.00 hodin 
dne 16. 12., odcizil v Jump-kids 
aréně na  nám. T. Bati z  volně 
loženého batohu na židli u dět-
ského koutu koženkovou peně-
ženku (v hodnotě 100 Kč) s OP, 
ŘP, kartou pojišťovny, straven-
kovou kartou Sodexo v  hod-
notě 500 Kč, finanční hotovostí 
ve výši 4.700 Kč a ERA platební 
kartou na jméno poškozené M. 

K., čímž jí byla způsobena ško-
da v celkové výši 5.300 Kč. 

■ Dne 27. 12., v  čase od  14:00 
hodin do  16:35 hodin, podal 
neznámý pachatel alkohol 
v neznámé míře nezletilé N. Š., 
čímž si po požití sama způso-
bila stav opilosti, kdy na místo 
byla zavolána ZZS, která si vy-
žádala asistenci hlídky PČR.

■ Neznámý pachatel, v  době 
od  18:00 hodin dne 27. 12. 
do  11:15 hodin dne 28. 12., 
v  komplexu řadových garáží, 
nacházejících se v ul. Ke Hvěz-
dárně, v  místě zv. Pod Hilto-
nem, nezjištěným způsobem 
odstranil a  odcizil uzamčený 
visací zámek u  dvoukřídlých 
vrat řadové garáže ev. č. 1261, 
a dále nezjištěným předmětem 

vypáčil pravé křídlo vrat, čímž 
poškodil uzamčenou cylin-
drickou vložku zámku FAB, 
včetně kování a  středové dře-
věné listy vrat, vnikl dovnitř 
a  z  garáže následně odcizil 
příruční svítilnu zn. HECHT 
1706, LED, červené barvy, 
včetně aku. baterie, čímž po-
škozenému panu V. S. způso-
bil odcizením svítilny škodu 
ve  výši 950 Kč a  spolumajite-
lům garáže paní B. P., paní S. S. 
a  panu V. P., pak poškozením 
zařízení garáže škodu v  před-
běžné výši 750 Kč.
Rovněž z  měsíce prosince je 

v  šetření několik přestupků proti 
občanskému soužití a  proti veřej-
nému pořádku.                                 

Z činnosti Policie České republiky

Dotační programy města pro rok 2021
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6) Dukelská č.p. 638 byt  
č. 638/33 v 4. NP o velikos-
ti 1+1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 1.972 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 3 měsíce.

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán trojnásobek 
nabízeného měsíčního ná-
jemného)

7) Průmyslová č.p. 1111 byt 
č. 1111/09 v  2. NP o  veli-
kosti 2+1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 4.134 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

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

8) Průmyslová č.p. 1112 byt 
č. 1112/01 v  1. NP o  veli-
kosti 3+1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 5.090 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

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

9) Průmyslová č.p. 1113 byt 
č. 1113/05 v  2. NP o  veli-
kosti 3+1

■ Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 5.692 Kč.

■ Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

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

Písemná žádost musí být 
předána na podatelnu Sprá-
vy města Sezimovo Ústí, ul. 
Průmyslová čp. 1095, 391 02 
Sezimovo Ústí nejpozději 
do  středy 10. února 2021 
do 11.00 hodin. 

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

Ivan Dvořák
Petr Klíma
komise životního prostředí

Sezimovo Ústí je sice rozlohou 
dosti malé městečko, ale i  při 

tom, že zde rostou nové domy 
a  byty, parkoviště pro obyvatele 
nové i  stávající, zůstává městem 
zeleným. Za  každý pokácený 
strom, vykopaný keř se snažíme 

vrátit do  intravilánu hodnotnou 
náhradu. Náhrada za ten vykácený 
může mít pro město větší význam, 
než nově vysazený hektar pralesa 
v  Brazílii. Stromy i  keře vytvářejí 
stín, produkují kyslík, brání větru, 
aby si na rovných ulicích dělal, co 
chce, v  létě vypařují vodu, ochla-
zují sluncem vyhřáté betonové 
a asfaltové plochy, snižují prašnost. 
Mají v  tomto větší význam než 
trávník.

Když se najde místo, kde by 
nový strom, skupina keřů mohly 
být (nesmí překážet v ochranných 
pásmech kabelů, na  i  pod zemí, 
různého potrubí), rozhoduje se, 
jaké keře a stromy by v místě rostly 
dobře, nevadily provozu, nezne-
snadňovaly údržbu zeleně zaměst-
nancům správy města.     

Tady byste nám vy, občané Sezi-
mova Ústí, mohli pomoct. Chtěli 
byste mít ve  městě nějaký určitý 
strom, keř, který tu ještě možná 
není? Napište nám e-mail. Buď 
na  adresu dvorak@zahradkari.cz, 
nebo p.klima@sezimovo-usti.cz

Třeba u  toho nového stromu 
umístíme cedulku, kdo a  proč ho 
chtěl vysadit, kolik lidí si ten kon-
krétní druh v obci přálo mít. Nebo 
to zveřejníme zde, v  Novinkách. 
No a možná už na podzim bude-
me sázet stromy „Sezimáckým“ 
na přání.

Pokud se objeví i  tipy, v  nichž 
budou stromy zde již vysazené, na-
píšeme vám, kde ve městě rostou. 

Správa města Sezimovo Ústí 
nabízí pro firmy a občany ná-

sledující služby:

■ Strojní a  ruční zametání, zimní 
údržbu.

■ Sečení trávy, kácení, údržbu ze-
leně.

■ Dopravu kontejnery a  odvoz 
odpadů.

■ Zemní a  výkopové práce s  po-
kládkou kabelů, dlažby apod.

■ Pronájem dopravního značení, 
zábran, přechodových lávek, vy-
soušečů zdiva.

■ Práce zámečnické, manuální, 
nátěry.  

■ Výlep plakátů.
 Kontakt p. Homolka, 
 vedoucí TS, tel.: 381 200 432

■ Pronájem plošiny, práce elektro.
■ Stavební úpravy, práce obkla-

dačské, instalatérské, malířské, 
bourací apod.

■ Úklid společných prostor byt. 
domů apod.

■ Účtování a  správu bytových 
domů.

 Kontakt p. Stejskal, 
 vedoucí BS, tel.: 381 200 436

• Realizace staveb středního roz-
sahu.

• Organizace výběrových a  po-
ptávkových řízení, dozor inves-
tora. 
Kontakt ing. Zdeněk Havlůj, 
ředitel, tel.: 381 200 430 

Podrobný ceník prací naleznete 
na  www.sezimovo-usti.cz/sprava-
-mesta-cenik-praci                          

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V průběhu měsíce února letoš-
ního roku proběhne oprava 

plastiky Strážce času na  náměstí 
Tomáše Bati. Pravá noha plastiky 
je zřejmě nabouraná tažným zaří-
zením z automobilu, je zdeformo-
vaná, na několika místech prasklá 
a kotvicí prvky jsou utržené. Zda je 
poškozená i základová část se uvidí 
až po rozebrání dlažby. Poškození 
bude vyžadovat po  opravě také 
kompletní renovaci povrchu. Pro-
tože není možné opravu provést 
na místě, musí se plastika demon-
tovat a odvézt do kovárny. Po 15 le- 
tech bude proto plastika na  ná-
městí po dobu cca jednoho měsíce 
chybět.                                               

Pokračování ze str. 2

Služby pro firmy a občany Oprava Strážce času

Stromy ve městě
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■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k narozeninám a paní 
Novákové za  předání dárku. 
Marie Boušová

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k narozeninám a paní Evě Ve-
selé za  milou návštěvu a  pře-
dání dárku. Jiří Koutný

■ Děkujeme panu starostovi 
Martinu Doležalovi za  přání 
k  našim narozeninám a  paní 
Hlubinkové za předání dárku. 
Jana a Vlastimil Doudovi

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Jan Kulhánek

■ Děkuji panu starostovi za přá-
ní k  mým narozeninám. Moc 
mě to potěšilo. 

 Milada Pešatová
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám. 
Hana Vobnášelová

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k narozeninám 
a  za  dárek, který mi předala 
paní Vocílková. Ladislav Vach

■ Děkuji váženému panu sta-
rostovi a  členům sociálního 
odboru za  milé blahopřání 
k mým polokulatým narozeni-
nám i za dárek. S přáním krás-
ných svátků také  touto cestou 
zdravím všechny současné 
i  bývalé pracovníky, s  nimiž 
jsem v minulosti  měl tu čest se 
setkat na úřadě Města. 

 Ing. Josef Čáp
■ Děkuji upřímně panu starosto-

vi za vřelé blahopřání k mým 
narozeninám. 

 Zdeňka Kosobudová
■ Děkuji panu starostovi a  ve-

dení města za milé blahopřání 
zaslané k mým narozeninám. 
Ing. Rudolf Mrázek

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání a dárek k mým naro-
zeninám. Marie Boušková

■ Děkuji panu starostovi za milé 
blahopřání k  mým narozeni-
nám. Marie Kovářová

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým 70. narozeni-
nám. Zdeněk Kazda

■ Děkuji panu starostovi za přá-
ní k  narozeninám a  paní Evě 
Veselé za předání dárku.

 Ludmila Nováková
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k  mým kulatým na-
rozeninám a celému kolektivu 
MěÚ za práci, kterou pro měs-
to dělají a jak se o nás, občany, 
starají. Božena Danielová

Hana Chotovinská
kronikářka města

Vánoční svátky jsou již daleko za námi 
a  provází nás období masopustu. 
Mýlil by se ten, kdo by si vysvětlil ma-
sopust jako spojení dvou slov – maso 
a pust (půst).  V masopustním čase si 
naši předci naopak dopřávali k  jídlu 
hodně masa, tradičně se pořádaly za-
bíjačky, hodovalo se, veselilo a  často 
se konaly svatby. Najdeme i označení 
masopustu jako období hodokvasu či 
obžerství.

Vztah slova masopust k  výra-
zu půst je tedy pouze zdán-

livý. V  dnešním pojetí zahrnuje 
období od Tří králů do Popeleční 
středy. Popeleční středa připa-
dá podle tradice na 46. den před 
Velikonoční nedělí. V  letošním 
roce je to 17. února. Na ni nava-
zuje 40 dní dlouhé postní období 
a po něm Velikonoce. Dříve však 
lidé masopustem rozuměli pouze 
poslední tři dny před Popeleční 
středou, tedy masopustní neděli, 
pondělí a  úterý. V  neděli se při-
pravovalo slavnostní jídlo, jehož 
nezbytnou součástí byly klobá-
sy, slanina, pálenka a  stále ještě 
někde udržovaný zvyk smažené 

koblihy a boží milosti. V pondělí 
se konaly taneční zábavy, v úterý 
se hrálo divadlo a všichni se těšili 
na sváteční průvod maškar. Postní 
podobu měla již Popeleční stře-
da, kdy k  obědu byla zpravidla 
čočka s vejcem, sýr, chléb, pečené 
brambory nebo vařená krupice. 
Během masopustu se tedy lidé 
veselili a loučili se s masem, které 
při následujícím půstu nebudou 
konzumovat. 

Kronikář Václav Červenka 
v  Pamětní knize Sezimova Ústí 

založené roku 1935 píše: „Ma-
sopust slaví se zde velice počet-
nými plesy, věnečky, tanečními 
zábavami, přátelskými večírky, 
v  jichž pořádání se snad vystří-
dají všechny místní organizace, 
spolky, mládenci a dívky. Poměr-
ně nejhlučněji oslavuje se konec 
masopustu. V  poslední dny ma-
sopustu před Popeleční středou 
konají se taneční zábavy, kterých 
se zúčastní všichni tancechtiví, ze-
jména omladina. V obci to vyhlíží 
jako ve svátek, mnozí jsou sváteč-
ně oděni, práce je pokud možno 
omezena.

V úterý masopustní chodí obcí 
maškary. Výrostci přistrojí se 
do  komických, pitvorných úborů 
a  masek, které se mění dle vy-
nalézavosti jednotlivců, některý 
vyhrává na harmoniku, jiný tluče 
na  buben, někdy hrají na  něko-
lik dechových nástrojů, vyhrávají 
před staveními, začež dostávají 
nějaký peníz.“

A  mě těší, že stejně jako kro-
nikář Václav Červenka mohu i  já 
do kroniky města zapsat, že mezi 
obnovené tradiční zvyky v našem 
městě patří masopustní průvod 
a že těm, kteří se za zachování této 
tradice podílejí, patří naše podě-
kování.                                               

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V říjnu 1925 byla na obou vě-
žích kostela vyměněna ple-

chová krytina. Tuto práci vyko-
nala firma pana Leopolda Pamra, 
klempířského mistra z  Tábora. 
V  zimě 1928 kruté mrazy zničily 
všechny kaštany na náměstí, vysá-
zené v roce 1885 učitelem Josefem 
Švehlou. Během února a  března 
roku 1929 byly pomrzlé kašta-
ny na  náměstí vykáceny a  plocha 
se osázela lipami. V  září 1930 ze 
sbírky po obci a většími dary ně-
kolika občanů byly opatřeny nové 
zvony – svatý Vojtěch, vážící 54 kg, 
a  svatý František, vážící 83 kg. 
Byly ulity firmou pana Pernera 
z  Českých Budějovic, stejně jako 
původní zvony z roku 1848, které 
v roce 1917 byly odvezeny na vo-

jenské účely. 14. září 1930 zvony 
světil Msgr. František Fridrich, 
děkan v Táboře. Slavnostní svěce-
ní se konalo za hojné účasti všech 
vrstev lidu, zvony byly za  zvuků 
hudby a zpěvu dovezeny ke koste-
lu. Byla sloužena mše svatá, během 
které byly zvony vyneseny do věže 
a zavěšeny. Po ukončení mše sva-
té šel průvod k pomníku padlých 
I. světové války, kde byly vykoná-
ny modlitby za padlé a o dvanácté 
hodině zazněly první zvuky nově 
zavěšených zvonů. 

V roce 1935 odstoupil prezident 
T. G. Masaryk a  prezidentem byl 
zvolen Dr. Edvard Beneš. 

Od roku 1936 se budova fary za-
čala pronajímat poště.

V březnu 1937 bylo rozměřeno 
Husovo náměstí a 25. května 1937 
byly dokončeny úpravy, jejichž vý-
sledkem bylo přemístění pomníku 
padlých z  rohu náměstí u  školy 

před kostel. Do pomníku byla vlo-
žena listina o poměrech v obci.  

Po  podepsání mnichovské do-
hody v  roce 1938 odchází prezi-
dent Edvard Beneš do exilu a prezi-
dentem protektorátu se stává Emil 
Hácha. Vypukla II. světová válka. 
Část českobudějovické diecéze 
je zabrána hitlerovským Němec-
kem a  je zřízen generální vikariát 
ve Vyšším Brodě pro 134 odlouče-
ných farností. V roce 1940 zemřel 
českobudějovický biskup Šimon 
Bárta, ale německá vláda odmítla 
uznat biskupem A. Eltschknera, 
jmenovaného Vatikánem. 

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle    9:45 hodin 
Úterý   18:00 hodin
Čtvrtek  16:30 hodin
Sobota    8:00 hodin 



Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost

Foto: archiv 1. ZŠ Sezimovo Ústí

Masopustní období Poděkování
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Začátek 
roku 2021 

přinesl smutnou 
zprávu, 7. ledna 

v podvečer 
dotlouklo srdce 

pana Otto Wagnera, 
zvaného Oťas.

Narodil se v r. 1929 v Tábo-
ře do rodiny majitele obchodu 
s  dámskou módou. Základní 
školu navštěvoval na  Starém 
městě v  Táboře. Poté začal 
studovat gymnázium. Jako 
student septimy byl však za-
tčen kvůli účasti v  protiko-
munistickém odboji. Deset 
měsíců strávil v  uranových 
dolech v  Jáchymově. Pak byl 
převelen do  Příbrami do  tá-
bora nucených prací Vojna. 
Celkem tak pobyl ve  vězení 
25 měsíců. Opakovaně mu 
nebylo umožněno dodělat si 
maturitu, a  tak začal krátce 
pracovat pro Lesy Planá nad 
Lužnicí a následně u Vodních 
staveb, kde zůstal až do  dů-
chodu. Od  roku 1960 žil se 
svou rodinou v Sezimově Ústí. 

Již od  9 let mládí byl ak-
tivním skautem, v r. 1968–70 
vedl v  Sezimově Ústí oddíl 
a  1989–1992 byl vedoucím 
i  celého střediska Junáka 
v  našem městě. Stál u  zrodu 
dětského (pionýrského, dnes 
Skautského) areálu u  Koz-
ského potoka, kde více než 20 
let správcoval. Do posledního 
okamžiku byl aktivní nejen 
mezi tzv. oldskauty, ale rád 
jezdil mezi mládež, na  ná-
vštěvy letních táborů či skaut-
ských závodů.

Díky za vše, Otto, nikdy ne-
zapomeneme.                         

Tomáš Novák
velitel jednotky

Hasičská jednotka Sezimovo 
Ústí, podle zařazení druhů 

jednotek požární ochrany, spadá 
do  kategorie JPO V  – jednotka 
obce, která zabezpečuje výjezd 
o  zmenšeném početním stavu 
a  zpravidla k  událostem v  kata-

stru obce, s  časem výjezdu do   
10 minut. Naše jednotka je před-
určena pro zásahy při živelných 
pohromách (povodně, větrná 
smršť, atd.).

Jednotka je vybavena dvěma au-
tomobilními stříkačkami (CAS): 
CAS 25 DENNIS RAPIER, CAS 
25 ŠKODA 706 RTHP a  jedním 
osobním velitelským automobi-
lem ŠKODA FABIA.

V  jednotce aktuálně slouží  
13 hasičů, z nichž se při vyhlášení 
poplachu sestavuje nejméně jed-
no družstvo v minimálním počtu  
1 + 3, což znamená velitel + další 
tři hasiči.

V uplynulém roce 2020 jednot-
ka vyjížděla celkově k 14 zásahům.

Z  toho počtu se jednalo o  7x 
požár, 6x technickou pomoc,  
1x planý poplach.                                 

Jana Dvořáková
ZŠ Školní náměstí

Patříte také k  těm, co neustále 
něco nestíhají, protože nemají 

čas?
Máte někdy pocit, že čas je náš 

nepřítel, že čas na nikoho nečeká, 
protože prostě kvapí? Jak třeba 
často říkáte, nebo slýcháváte to 
protivné: „Nemám na  tebe (sebe) 
čas.“ A  jak naopak láskyplně zní: 
„Udělám si na tebe (sebe) čas.“ 

Naši třeťáci se rozhodli v druhé 
polovině prosince udělat si na čas 
čas a  celé dopoledne věnovali to-
muto tématu. Na  zahájení si po-
slechli písničku „Rožnovské ho-
diny“ a  zopakovali si své znalosti 
na  hodinách z  papíru. A  pak se 
řešily slovní úlohy s časem, hádaly 
se hádanky nebo skládaly básničky 
o čase. Velkou oblibu neslo pozná-
vání předmětů, na kterých se sice 
čas už podepsal, ale díky jejich 
znovuobjevení na  půdách a  v  za-
pomenutých zákoutích domů se 

podařilo obnovit jejich zašlou slá-
vu. Celé příjemné dopoledne uza-
vřela pohádka „Jak měli hodiny 
s  jednou ručičkou“ z  knihy „Po-
hádky z pařezové chaloupky“. 

Díky podařenému dopoledni si 
naši malí školáci uvědomili, jaký 
ohromný dar je čas.

Bez něj bychom přeci neby-
li! Necítíme sice jeho vůni ani 
chuť, ale všichni vnímáme, jak se 
na  nás podílí, jak nás pozname-
nává. Pádí jako zběsilý, když se 
bavíme. Naopak pokud na  něco 
čekáme, neskutečně se vleče, ba 
mnohdy dokonce i stojí. A jakmi-
le se nám zastaví hodinky? To je 
pak nadělení! A až se nám změní 
zimní čas na  letní, to bude ještě 
větší nadělení, protože budeme 
oloupeni o hodinu blahodárného 
spánku… Ale čas za  to opravdu 
nemůže! 

Klasik Karel Čapek kdysi řekl, že 
čas je největší síla života.

Třeťáčci to ocení asi až pozdě-
ji, ale my dospělí už víme, že si 
máme vážit a užívat života, který 
je nám dán právě časem. Zkusme 
si tedy vychutnat každý okamžik 
posledního zimního měsíce, 
i když už se ve skrytu duše určitě 
těšíme na jaro.                                 

Ach ten čas…

JSDH Sezimovo Ústí
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■ Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za  přání a  paní Blažkové 
za předání dárku k mým naro-
zeninám. Anna Váchová

■ Děkuji panu starostovi a kolek-
tivu, že v této náročné covidové 
době našli čas na  blahopřání 
k mým 80. narozeninám. 

 Jiří Pondělík
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám. 
Marie Maislová

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Pavel Kratochvíl

-------------------------------------
Občané Sezimova Ústí z  ulice 
K. H. Borovského děkují panu 
Petru Klímovi za  vylepšenou 
kvalitu slyšitelnosti městského 
rozhlasu v této ulici.

■ Koupím zahrádku (může 
být i  se zahradním dom-
kem, chatičkou) v  lokalitě 
Tábor – Vápenná strouha, 
Klokoty, zahrádkářská kolo-
nie Soukeník – Ve Stržném, 
Hilton, Planá nad Lužnicí 
apod. Nejsem realitní kan-
celář, platba v  hotovosti, 
cena dohodou. Za  nabídky 
předem děkuji.

 Tel.: 605 179 013

Narození: 
od 22. 12. do 25. 12.

Klimeš Matěj
Kohout Martin

Maruna Jindřich

Zemřelí: 
od 17. 11. do 24. 12.

Bek Petr
Čížek Bohumil

Dašková Milena
Holá Alžběta
Jůza Václav

Kabíčková Marie
Kohout Martin

Kříž Jaroslav
Neruda Jan

Novotný Jaroslav
Prášková Hana

Smetanová Věroslava
Strnadová Markéta

Suchánek Jan
Vácha František
Vácha Jaroslav

Vojtová Růžena

Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Vážení poutníci Země, vítejte 
ve druhém měsíci roku 2021 

a  v  třetí desítce 21. století. Před 
pouhými 20 lety jsme se, o měsíc 
dříve, s  báječnými sousedy sešli 
na  „Orbitální“ ulici, známé jako 
naše Okružní, uvítat nové tisíciletí. 
Tehdy jsme na  Zemi, jako každý 
rok, začali svůj další oběh kolem 
Sluníčka a  tolikátý oběh, kolik je 
každému z nás let. Hvězdy, stejně 
jako lidé, nejsou všechny stejné 
a  jako všechno živé na  Zemi se 
rodí, žijí a odchází. A život se velmi 
rychle posouvá. Je proto zdravé dr-
žet se v dobré náladě, druhým zá-
řit a hlavně také v srdci sami sobě 
a být v každém věku rádi. 

Očekávali jsme, jako téměř kaž- 
dý rok, okem viditelnou vánoční 
kometu. Kometa Neowise se nám 
však rozpadla v  listopadu. V  sr-
pnu byla nádherně viděna nad 
Táborem. Aneb, jak pravil slavný 
objevitel komet Fred Whipple: 
„Chcete-li se sázet, vsaďte si radši 
na  koně a  ne na  kometu“ o  tom, 
jak nejisté je předvídání jasností 
komet.

A přátelé, jak jen to situace do-
volí, zájemce zveme a  rádi opět 
uvítáme na vaší hvězdárně. 

POZOROVÁNÍ PLANET 
Planety Jupiter spolu se Satur-

nem jsou stále pozorovatelné. Nyní 
již ale nízko nad jihozápadním ob-
zorem. Dne 21. prosince v 19 h se 
k sobě přiblížily velmi těsně v sou-
hvězdí Kozoroha. Na večerní oblo-
ze tak došlo k úkazu století: vzácné 
konjunkci (úhlovému přiblížení) 
Jupiteru se Saturnem. Obě planety 
dělilo pouhých 6 úhlových minut, 
tedy pětina průměru měsíčního 
úplňku. Takové těsné přiblížení 
těchto dvou planet nastalo napo-
sledy v  roce 1623 a  znovu se tak 
stane až v roce 2080. Sledovali něco 
podobného roku 7 př. n. l. naši 
předkové? Byl právě tento úkaz tzv. 
Betlémskou hvězdou? Velmi vzác-
nému přiblížení ale nepřálo počasí. 
Mraky, které ležely nad Táborem, 
pozorování moc nepřály. Vyšší po-
lohy kolem Tábora nebo skulinka 
mezi mraky však nabídly úžasnou 
podívanou. K opravdu velmi zda-
řilým fotografiím této konjunkce 

patří ta od pana Zdeňka Parkana, 
kterému se podařilo zachytit „Bet-
lémskou hvězdu“ nad Soukeníkem 
dne 21. prosince v 17:14 hod. 

Mars je nápadná červená plane-
ta večer nad jihozápadem v  sou-
hvězdí Berana. 

Uran poblíž Marse v souhvězdí 
Berana.

Ostatní planety se nachází po-
blíž Slunce a  jsou nyní nepozoro-
vatelné.

Slunce 18.2. vstupuje do zname-
ní Ryb. 

Měsíc v  novu 11.2. se nachází 
mezi Sluncem a  Zemí. Za  jasné 
oblohy je nejlepší sledování oblo-
hy. V první čtvrti 19.2. je nad zá-
padem. Úplněk 27.2. Nejvhodnější 
pozorování Měsíce je mimo úpl-
něk, neboť vlivem bočního svitu 
Slunce vyniká nádherná plastika 
měsíční krajiny

Nejblíže k  Zemi se ocitne 3.2. 
(370 080 km)

Nejdále od  Země bude 18.2. 
(404 507 km)  

DÉLKA DNE A NOCI
V  únoru se den prodlouží 

o 1hod. 38 min.

VÝROČÍ V ÚNORU
9. 2. 1986 – 35 let od posledního 

návratu slavné Halleyovy komety
Rok 2061 – 40 let do  příštího 

návratu komety Halley
3. 2. 1966 – 55let  od 1. měkkého 

přistání na Měsíci – Luna 9
5. 2. 1971 – 50 let od  přistání 

Apollo-14, 3.posádka na  Měsíci. 
Projekt Apollo (1969–72) – název 
vznikl dle řeckého boha Apollona 
– bůh světla, jasu, života a  věšt-
by. Se sestrou Artemis – bohyně 
Měsíce, byly děti boha Dia a Léty, 
dcery titánů Koia a Foiby. Diovi to 
manželka Léda (spartská královna, 
matka Helény s Diem)nedarovala.

20. 2. 1962 – 59 let od  1. star-
tu astronauta USA Johna Glenna 
na  oběžnou dráhu. Před letem  
J. Glenna posílala NASA astro-
nauty pouze na balistickou dráhu, 
protože USA neměly k  dispozici 
tak silnou raketu. Jenže od počát-
ku projektu zde pracovala skupina 
geniálních afroameričanek, které, 
navzdory segregaci, svými výpočty 
dokázaly, jak silnou raketou vyslat 
prvního astronauta až na oběžnou 
dráhu a  navést ho zpět na  přes-
né místo přistání. Unikátní film 
„Skrytá čísla“ dle skutečné události 
z  počátku kosmické éry proběhl 
v televizi.

„Přátelé jsou jako hvězdy, nejsou 
sice vidět, ale jsou stále zde.“ 

    
Další zajímavosti najdete také 

na  našich webových stránkách 
http://www.hvezdarna-fp.eu/ 
a na www.astro.cz                             

Poděkování

Společenská kronika

Inzerce

Hvězdárna Františka Pešty

Foto: Zdeněk Parkan „Konjunkce Jupitera se Saturnem” 

Foto: Kometa nad Táborem
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AKCE

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– BOJOVKA „DOBRODRUH TIMO“
10. února 14-18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Timo je kluk žijící v malé vesni-

ci uprostřed divočiny a má jeden 
velký problém. Přečetl všechny 
dobrodružné knížky, které kolem 
jsou. Takže mu zbývá jediná mož-
nost. Jít a prožít si jedno velkole-
pé dobrodružství sám. Jenže když 
vstupuje do lesa, ani netuší, co ho 
tam všechno čeká. Timo chce své 
příběhy představit dětským čte-
nářům, a  tak nás poprosil, jestli 
by u nás v knihovně mohl pořá-
dat bojovou hru pro děti na moti-
vy svých dobrodružství. 
vstupné: zdarma

MASOPUST
16. února 10 hod.
náměstí Tomáše Bati

Připravovaný tradiční sezimo-
ústecký masopust vzhledem  
k  současným vládním opatře-
ním neproběhne.

TANEČNÍ VEČER S KOLÁŘÍKY
19. února 19 hod.
foyer Spektrum
Koláříci jsou pětičlenná kapela, 
která se zrodila v  malé vesnič-
ce Dolní Hořice ležící východně 

od Tábora. V roce 2007 ji založili 
bratři Petr a Aleš Kolářovi společ-
ně se svým dědečkem. Kapela je 
zaměřena převážně na lidové pís-
ničky, se kterými vystupuje všude 
tam, kde si chtějí lidé zazpívat  
a příjemně se pobavit.
vstupné: 100 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
21. února 15 hod.
foyer Spektrum
Nechte se vtáhnout do karnevalo-
vého reje. Zažijete spoustu zába-
vy, soutěží, nebude chybět tanec 
ani přehlídka masek – zkrátka 
karneval, jak se patří! Animátoři 

pro vás mají připravený zábavný 
program, sportovní aktivity a ve-
selé písničky – nikdo se nebude 
nudit!
vstupné: 50 Kč

DESKOVÉ HRY
23. února 16-18 hod.
Knihovna Školní náměstí
V deskové vědomostní hře Doby-
vatel si osvěžíme naše znalosti ze 
školních lavic a  pokusíme se tak 
obsadit co největší počet území 
na  vybrané mapě. Dále budeme 
pokračovat karetní hrou Bang!, 
ve které bude naším cílem odhalit 
role ostatních hráčů. Kdo je šerif? 
A kdo je bezcitný bandita? Bude 
to jako na  divokém západě! Na-

konec se přesuneme do světa po-
hádek v další karetní hře – Similo 
pohádky. Tato hra je založená 
na  spolupráci, při které budeme 
muset společně zjistit, jakou po-
hádkovou postavu hledáme.
vstupné: zdarma

KONCERTY

TRIO MERTA, HRUBÝ, FENCL
1. února 19 hod.
sál Spektrum

Základní kámen českého pís-
ničkářství Vladimír Merta, fe-
nomenální houslista Jan Hrubý 
a  dvakrát mladší klavírista a  ky-
tarista Ondřej Fencl koncertují 
napříč republikou. Hlavní posta-
vou je bezesporu veterán Merta, 
který alby Domilováno (2013) 
a Imagena (2014) znovu dokázal, 
že ještě nepatří do starého železa 
a má co říct nejen skrz své dávné 
hymny. Právě tyto kultovní songy 
ze 70. a 80. let jsou ovšem zákla-
dem současného playlistu. Zazní 
Astrolog, Omamná květina, Chtít 
chytit vítr, Vzdálené výstřely, 
K pětadvaceti, Začouzené sklíčko, 
Harmonie.
vstupné: 190 Kč

DIVADLO

KDYŽ SE ZHASNE
VIP ART COMPANY
17. února 19 hod.
sál Spektrum
Trevor a Nina jsou manželský pár 
z vyšší newyorské společnosti. On 
je prominentní gynekolog, ona 
majitelka a  šéfkuchařka vyhláše-
né italské restaurace. Jejich man-
želství však nelze pokládat za ide-
ální. Může za  to předmanželská 

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

POKLADNA
736 523 288

Online prodej vstupenek: 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA

Kulturní program na měsíc únor

PO 9–11:30 13–17
ÚT – 13–15
ST 9–11:30 13–17
ČT – 13–15
PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –



2021 únor

www.sezimovo-usti.cz 9

Kulturní program na měsíc únor

smlouva, drsnější než pravidla 
amerického fotbalu: ten z  man-
želů, který podá návrh na rozvod, 
přijde o  veškerý majetek, který 
tak automaticky připadne tomu 
druhému. 
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše 
Bittnerová, Michaela Kuklová, Ivo 
Šmoldas
vstupné: 380 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
24. února 19 hod.
sál Spektrum
Laura žije se svým manželem 
Viktorem ve  šťastném vztahu. 
Viktor má dobrou práci, vždy se 
o  všechno postará, ale poslední 
dny se začíná chovat divně. Navíc 
manželům někdo v  bance zruší 
jejich účet a  za  podivných okol-
ností vykrade byt. Vyvrcholením 
podivných událostí je den, kdy 
na  jejich adresu doručí exotické 
zvíře, které Viktor koupil v měst-
ské ZOO. Laura pochopí, že jejich 
společný život potřebuje změnu. 
Vymyslí na  první pohled šílený 
záchranný plán. Musí vzít situaci 
pevně do svých rukou, aby všech-
no bylo tak, jako dřív...

Hrají: Barbora Munzarová, Mar-
tin Trnavský, Marika Procházko-
vá, Radim Novák
vstupné: 360 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

POHÁDKY

O NESPOKOJENÉM KAPŘÍKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
17. a 24. února 16.30 hod.
loutkový sál

Kapřík je v rybníce nespokojený, 
rád by žil na  zemi. Starý sumec 
mu pomůže, promění ho v muš-
ku. Kapříka –mušku čeká na zemi 
mnoho nebezpečí. Nakonec je 
rád, že mu kamarádi z  rybníka 
pomohou nazpět a  konečně je 
spokojený.
vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKY

DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM 
4. února 19 hod.
sál Spektrum

Další z cest Dominiky Gawliczko-
vé. Všichni se usmívají, pomáhají 
si a  uctivě se klanějí, na  každém 
rohu je výběr zdravého levného 
jídla, domy se nezamykají, všu-
de je čisto, všechno je do detailu 
promyšlené a funguje. Zní to jako 
dokonalý svět, ale je?
vstupné: 170 Kč 
v předprodeji/200 Kč na místě
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

VÝLETY

TOMÁŠ BAŤA A ZLÍN
20. února
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD
Po  čase se vracíme do  Zlína 
a opět půjdeme po stopách Tomá-

še Bati. Ovšem tentokrát navštíví-
me kromě mrakodrapu a  muzea 
– Expozice Princip Baťa: Dnes 
fantazie, zítra skutečnost...  další 
dvě nové expozice. S průvodcem 
si prohlédneme vilu Tomáše Bati, 
v  níž dnes sídlí Nadace Tomá-
še Bati a  dům si uchoval genius 
loci svých majitelů. Jako abso-
lutní novinka nás čeká úchvatná 
funkcionalistická stavba – pa-
mátník Tomáše Bati, který byl 
po rozsáhlé rekonstrukci otevřen 
teprve v  roce 2019. Dominantou 
prostoru je věrná maketa Baťova 
letounu, která byla instalována 
při slavnostním otevření objektu. 
Všechny prohlídky jsou v  interi-
érech, není se třeba bát zimního 
nevlídného počasí.  
Cena: 1490 Kč
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v  In-
formačním centru Sezimovo Ústí 
nebo po  předešlé rezervaci převo-
dem na  účet 705  978  359/0800, 
var. symbol 2002

GALERIE

VÝSTAVA OBRAZŮ 
JAROSLAVA KUČERY
Výstava je prodloužena 
do 12. března
malý výstavní sál Spektrum
Výstava je věnována životnímu 
jubileu Jaroslava Kučery, který 
studoval na katedře výtvarné vý-
chovy Univerzity Karlovy v  Pra-
ze. Pedagogickou praxi získal 
na gymnáziích v Praze a od roku 
1985 působil na  Výtvarné ško-
le Václava Hollara. Tam se také 

později v  letech 1996–2007 stal 
ředitelem. Poté působil na  Troj-
ském gymnáziu jako výtvarný 
pedagog. Dětství a  většinu času 
prožil v Praze – Troji, a tak často 
navštěvoval botanickou zahradu 
a  ZOO. Jeho dědeček, Svatopluk 
Mocker, byl ředitelem Pomolo-
gického ústavu v  Praze – Troji. 
Jeho dílo je inspirováno přírodou 
Jižních Čech.
vstupné: 10 Kč

ART SETKÁNÍ 2021
Výstava je přístupná 
do 12. března.
foyer Spektrum

Členové a hosté VSU ČMS připra-
vili mezinárodní výstavu obrazů 
třicítky umělců z Čech, Slovenska 
a Rakouska. V dílech se představí 
velmi různorodé a pestré náměty. 
vstupné: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

NA KUS ŘEČI 
S MIROSLAVEM DONUTILEM
1. března 19 hod.
sál Spektrum

Populární herec, bavič, vypravěč 
Miroslav Donutil nás navštíví se 
svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky, nové příběhy 
a  zážitky nám připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. 
Vtipné komentáře, které mají 
nadhled i  osobitý humor a  často 
se dotýkají Donutilových přátel 
či kolegů.
Umělec bude nejen vyprávět své 
zážitky, ale také bude odpovídat 
na dotazy diváků.
vstupné: 420 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)
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KLARINETOVÝ 
RECITÁL ADAMA MALÍKA 
8. března 18 hod.
sál Spektrum

Srdečně vás zveme na  klarineto-
vý recitál multiinstrumentalisty 
Adama Malíka, bývalého kyta-
risty skupiny Čechomor. Sklad-
by, které zazní, budou věnovány 
především ženám a jejich svátku. 
Na  klavír doprovází Adam Fara-
na.
vstupné: 120 Kč

O PRINCEZNĚ KONVALINCE 
A KRÁLOVSKÝCH HÁDANKÁCH
DIVADLO POHÁDKA
14. března 15 hod.
sál Spektrum

Princezna Konvalinka se má 
vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí 
princ, který se uchází o její ruku. 
Proto přesvědčí svého tatínka – 
pana krále, aby princ splnil krá-
lovské hádanky a úkoly… A jak to 
celé dopadne? Kdo získá přízeň 
princezny a stane se králem?
vstupné: 90 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

KLUBOVNA III. VĚKU

Děkujeme za přízeň v roce 2020, 
rádi bychom se společně scháze-
li i v roce 2021. Nyní však situ-
ace není příznivá a  proto akce, 
které budeme pořádat, budou 
nepravidelné a  spíše venkovní-
ho charakteru. Sledujte, prosím, 
aktuální informace vyvěšené 

v  okně městské klubovny v  Ji-
ráskově ulici. Tým K3.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Delia Owens: Kde zpívají raci
Román
Lucie Výborná: Mezi světy
Cestopis
Angela Marson: Pokrevní 
pouta
Detektivka
Jiřina Bohdalová: Můj život 
mezi slzami a smíchem
Biografie 
Jo Nesbo: Království
Román
Nora Roberts: Magická chvíle
Čtení pro ženy
Marie Lacrosse: Vinařství
První díl rodinné ságy

Pro děti:
J. K. Rowling: Ikabog
Pohádkový příběh
Cube Kid: Deník malého 
Minecrafťáka
Pro děti
Kouzelné čtení: 
Moje první barvy a tvary
Interaktivní mluvící kniha

Knihovna Školní náměstí 
Knižní novinky
Pro dospělé:
František Niedl: Cesty rytířů
Pokračování historické ságy
Louise Pennyová: 
Vysoký účet
Detektivka
Lucinda Riley: Sestra luny
Pokračování příběhu Sedmi 
sester
Robert Bryndza: 
Mlha nad Shadow Sands
Krimi thriller
Naďa Horáková: 
Korálky z klokočí
Román pro ženy

Pro děti a mládež:
Zuzana Pospíšilová: 
Vystrašený zajíček
Příběh se šťastným koncem
Jeff Kinney: Deník malého 
poseroutky 15 – Samá voda
Pokračování Gregových patálií
Kateřina Kubálová: 

Plašmyška
Příběh pro nejmenší o veliké 
odvaze malé myšky
David Walliams: 
Nejhorší učitelé na světě
Humorný příběh pro mládež
Vojtěch Matocha: 
Prašina 3 – Bílá komnata
Závěrečný příběh Jirky a En 
v tajemné Prašině

KINO SPEKTRUM

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena.

út 2. února 17:30 hod.
TROLLOVÉ: 
SVĚTOVÉ TURNÉ  

animovaný
USA, 2020, 90 min., 
přístupný, dabing
út    2. února 20:00 hod.
ne 14. února 17:30 hod.
út 23. února 17:30 hod.

BOŽE, TY SEŠ HAJZL

komedie, drama
N, 2020, 89 min., 12 let, 
titulky

st 3. února 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH 
FILMŮ 1
ČR, 59 min., přístupný

st     3. února 17:30 hod.
čt  11. února 15:00 hod.
so  13. února 15:00 hod.

PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE

pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný

st 3. února 20:00 hod.
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
komedie
USA, 2020, 104 min., 12 let, 
titulky

čt  4. února 10:00 hod.
CASTING NA LÁSKU

komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let

pá  5. února 17:30 hod.
RYTMUS: TEMPOS
dokument 
SK, 2020, 90 min., 12 let

út     5. února 20:00 hod.
čt  11. února 20:00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA 
komedie
ČR, 2020, 88 min., 12 let

so 6. února 15:00 hod.
út 9. února 15:00 hod.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH
animovaný 
Jižní Korea, 2019, 92 min., 
přístupný, dabing
Baculka Sněhurka najde pár kou-
zelných červených střevíčků, kte-
ré ji promění na  hubeňoučkou 
krasotinku. Má to ale jeden há-
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ček! Střevíce patří zlé čarodějnici 
a  ta, když zjistí, že zmizely, pou-
žije veškerá kouzla a čáry, aby je 
dostala nazpět. 

so     6. února 17:30 hod.
st  10. února 17:30 hod.
čt 11. února 17:30 hod.
DUŠE  

animovaný
USA, 2020, 100 min., dabing  

so     6. února 20:00 hod.
st  10. února 20:00 hod.
ne  28. února 20:00 hod.
WONDER WOMAN 1984  
akční
USA, Jižní Korea, SP, 2020, 
151 min., dabing
V  pokračování očekávané ko-
miksovky se tentokrát ocitneme 
v  osmdesátých letech. Proti su-
perhrdince Wonder Woman bu-
dou stát dva záporáci. Max Lord 
v  podání Pedra Pascala a  také 
Cheetah s  tváří herečky Kristen 
Wiig.

ne  7. února 15:00 hod.
MULAN  
dobrodružný
USA, 2020, 116 min., přístupný, 
dabing

ne  7. února 17:30 hod.
út  9. února 17:30 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let
Čtyři nejlepší kamarádky jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, 

užívají si a probírají spolu chlapy, 
vztahy a  sex. K  tomu se ale taky 
starají o děti, nebo je právě poro-
dily, případně jsou těhotné. Ale 
hlavně mají jedna druhou…

ne     7. února 20:00 hod.
pá  26. února 20:00 hod.
so  27. února 20:00 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie, horor
USA, 2020, 102 min.

st  10. února 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH 
FILMŮ 2
ČR, 45 min., přístupný
O zlaté rybce; Pohádka na šňůře; 
Zvířátka a  petrovští; Autíčková 
romance; Zasadil dědek řepu

čt 11. února 10:00 hod.
KRAJINA VE STÍNU 
historické drama
ČR, 2020, 135 min., 15 let  

út     9. února  20:00 hod.
so 13. února  20:00 hod.
čt 25. února 10:00 hod.
ŠARLATÁN
drama
ČR, IR, PL, SK, 2020, 118 min., 
12 let

pá  12. února 20:00 hod.
ne  14. února 20:00 hod.
út  16. února 20:00 hod.
pá  26. února 17:30 hod.
ÚNIKOVÁ HRA 2
mysteriózní, sci-fi
USA, 2019, 100 min., titulky
Psychologický thriller Úniková 
hra vypráví příběh šesti lidí, kteří 
přijali výzvu zúčastnit se únikové 
hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry 
cesta ven neexistuje… a  začíná 
boj o přežití.

pá 12. února 17:30 hod.
so 13. února 17:30 hod.
ne 14. února 15:00 hod.
DRAČÍ PRINCEZNA
pohádka
NOR, 2020, dabing
Pohádkový příběh inspirovaný 
fantasticko-dobrodružnými filmy 
Stevena Spielberga nebo magic-
kými snímky Guillerma del Tora 
stírá hranice mezi klasickou po-

hádkou a  moderním každoden-
ním životem. 

út  16. února 17:30 hod.
čt  18. února 17:30 hod.
so  27. února 15:00 hod.
ne  28. února 15:00 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH
animovaný
USA, 2021, 85 min., 12 let, 
titulky

čt 18. února 10:00 hod.
HAVEL 
životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let

čt  18. února 20:00 hod.
čt  25. února 17:30 hod.
VEČÍREK
komedie
ČR, 2020, 90 min., 12 let
Na  večírku se postupně scházejí 
bývalí spolužáci. Toto setkání by 
se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího 
spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a  přinese nečeka-
nou zprávu o  kamarádovi, který 
už nikdy nedorazí. Účastníci ve-
čírku se za ním společně vydávají 
autobusem. Během cesty se uká-
že, že mluvit o  skutečných poci-
tech je mnohem složitější, než se 
zdá.

pá 12. února 15:00 hod.
YAKARI – VELKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 
animovaný 
F, N, B, 2020, 82 min., dabing
Malý Yakari z kmene Siuxů se vy-
dává na vlastní pěst hledat divo-
kého mustanga, kterého prý není 
možné skrotit. Na  cestě potká 
velkého orla, svoje totemové zví-
ře. Ten ho obdaruje neobyčejným 
pírkem a schopností povídat si se 
zvířaty.

so 20. února 20:00 hod.
ŽENA
dokument
F, 2019, 104 min., 12 let, titulky
Slabá, hloupá, ubrebentěná, žár-
livá, rozpustilá a  hysterická, ale 
i jemná, milá, oddaná a skromná: 
to vše popisuje ženskou “povahu”. 
Ale jsou všechny ženy doopravdy 
takové?

ne  21. února 20:00 hod.
út  23. února 20:00 hod.
čt  25. února 20:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021

Když se Nataša a Dominik neplá-
novaně stanou rodiči, domluví se, 
že Nataša jako úspěšná designér-
ka hraček pro děti, dokáže rodinu 
lépe finančně zabezpečit, a  tak 
hlavní část péče o  novorozence 
převezme jako otec na  mateřské 
dovolené Dominik.

so  27. února 17:30 hod.
ne  28. února 17:30 hod.
TAXIKÁŘ – Z OBĚTI VRAHEM 
drama
ČR, 2020
Scénář filmu vznikl na  motivy 
skutečné události, která se stala 
před několika lety na Náchodsku, 
kdy řidiče taxislužby klient při 
cestě napadl nožem a  několikrát 
ho bodl. Řidič se proti útočníkovi 
bránil střelnou zbraní, kterou měl 
v autě. I přesto, že se taxikář brá-
nil, byl vyšetřován jako vrah.
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komerční povahy.

Ing. Jaroslav Kudrna
CENTES a.s.
Ema Králíková

Sportovní hala Na  Házené byla 
vystavěna v  r. 2005 u  admini-

strativní budovy a v počátku byla 
využívána v  „syrovém“ stavu bez 
jakéhokoli topného a  větracího 
systému. V r. 2011 bylo za pomoci 
města Sezimovo Ústí a  Jihočeské-
ho kraje pořízeno tepelné čerpa-
dlo, o dva roky později se zateplila 
severní štítová stěna. Topný systém 
byl v r. 2015 doplněn instalováním 
tří podstřešních ventilátorů. Větrá-
ní zajišťovala otevírací okna. Vytá-
pění administrativní budovy bylo 
od počátku její výstavby v r. 1975 
teplovodní, zdrojem tepla byla 
kotelna spalující lehký topný olej. 
Původní kotel byl v r. 2007 demon-
tován, olejové hospodářství bylo 
částečně sanováno a  nainstaloval 
se nový kotel.

O  zlepšení systému vytápění 
a odvětrávání ve sportovní hale se 
již nějaký čas diskutovalo. V oka-
mžiku, kdy začala výstavba dálko-
vého horkovodního vytápění pro 

město Tábor, bylo rozhodnuto, že 
se házená napojí na  systém dál-
kového vytápění a  výstavba nové 
předávací stanice zajistí pro halu 
i  administrativní budovu teplo, 
teplou vodu i  odvětrávání. Návrh 
technického řešení vypracoval 
Ing. Jan Špingl. 

Vlastní realizace stavby horko-
vodní přípojky začala s  termínem 
realizace horkovodu do  Tábora 
a byla dokončena v první polovině 
roku 2020. Investorem a budoucím 
provozovatelem přípojky je spo-
lečnost CENTES Sezimovo Ústí 
a.s., dodavatelem stavby byla spo-

lečnost Metrostav a.s. Cena těchto 
prací včetně projektu stavby činila 
240 000 Kč. Předávací stanici  do-
dala v září 2020 firma SYSTHERM 
s.r.o., montážní a  dodavatelské 
práce provedla firma RAMIS s.r.o., 
dodavatelem systému měření a re-
gulace byla firma TERMS CZ s.r.o. 
Cena dodávky předávací stanice  
činila 635 000 Kč. Náklady na rea-
lizaci tohoto projektu hradil CEN-
TES Sezimovo Ústí, a.s. z nerozdě-
leného zisku společnosti za minulé 
roky.

Vítězem výběrového řízení 
na zakázku Optimalizace vytápění 

a větrání sportovní haly v Sezimo-
vě Ústí se stala společnost K.O.K. 
spol. s  r.o. Ta se postarala o  roz-
vedení tepla z  předávací stanice 
v  administrativní budově dovnitř 
do  haly. Prostory v  hale vybavila 
novými radiátory a  pomocnými 
větracími a tepelnými jednotkami. 
30. listopadu 2020 předala dokon-
čené dílo TJ Spartak MAS Sezimo-
vo Ústí, z.s. 

Celkové náklady projektu se vy-
šplhaly na 1 685 951 Kč. TJ Spartak 
MAS podala žádost o grant na tuto 
akci k  Jihočeskému kraji, který 
přispěl částkou 500 000 Kč. Město 
Sezimovo Ústí projekt dotovalo 
sumou 1 010 000 Kč, zbylé náklady 
uhradila TJ Spartak MAS.

S  novým systémem vytápění je 
sportovní hala připravena poskyt-
nout komfortní zázemí sportov-
cům, kteří halu využívají k pravi-
delným tréninkům. 

Informace k článku byly čerpá-
ny z PD Ing. Jana Špingla.              

Předávací výměníková stanice je umístěna v suterénu administrativní budovy há-
zené. Vytápění haly zajišťují nové radiátory a pomocné větrací a tepelné jednotky 
umístěné v čele haly.

Nový systém vytápění sportovního areálu Na Házené

Veronika Holubová
ředitelka MSKS

Vážení a milí návštěvníci,
když se v myšlenkách vrátí-

me k právě uplynulému roku, jsme 
rádi, že navzdory tomu, jaký byl, se 
nám mnohé povedlo. Ale jak praví 
klasik: hlavu vzhůru a miřme výš.

V  roce se symbolickou jednič-
kou na  začátku jsme pro vás při-
pravili řadu zajímavých kulturních 
akcí, výstav, vernisáží, výletů, fil-
mových představení, divadel pro 
děti i  dospělé a  mnoho dalšího. 
Často se ptáte, zda připravujeme 
divadelní předplatné. Přinášíme 
vám dobré zprávy, ano, divadlo 
bude! Tempo sice udává situace 
s vládními opatřeními, ale i přesto 

se na  předplatné i  jednotlivá di-
vadelní představení můžete začít 
těšit. 

V  rámci jediné předplatitelské 
skupiny uvedeme 4 představení:
17. září 
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 
– Divadelní společnost Háta
11. října
PODAŘENÉ PANSTVO 
– Spolek divad. ochotníků Miličín
3. listopadu 
BENÁTKY POD SNĚHEM 
– Pantheon production
8. listopadu 
LASKONKY 
– Divadlo na Maninách 

Cena přenosného předplatitel-
ského lístku je 990 Kč. Více infor-
mací vám přineseme v  průběhu 
března.

V průběhu roku se můžete těšit 
na představení nová i ta přeložená. 
Divadelní představení mimo před-
platné jsme se snažili připravit tak, 
aby zaujala co nejširší publikum. 
Od vážných kusů až po komedie, 
u  kterých budete plakat smíchy. 

Také nás moc těší, že vám bu-
deme moci představit divadelní 
hru DROBEČKY Z  PERNÍKU, 
ve  které exceluje tolik populár-
ní a  oblíbená pražská herečka 
Simona Stašová, která za  roli 
v tomto představení dostala cenu 
Thalie. Dojemná a  hluboká ko-
medie je jednou z nejlepších her 
klasika amerických komedií Ne-
ila Simona.

Rádi bychom vás ujistili, že 
všechny vstupenky, které jste si za-
koupili na představení v roce 2020, 
zůstávají i  nadále v  platnosti. Pro 
přehled nových termínů sledujte 
naše webové stránky www.kultura.
sezimovo-usti.cz, k dispozici jsme 
vám také na telefonním čísle naše-
ho infocentra 736 523 288. Velmi 
se těšíme na setkávání s vámi.       

Kultura v roce 2021


