
Hana Hemerková
zastupitelka města Sezimovo Ústí

Na  po-
z v á n í 

starosty ob- 
ce Thiera-

chern Svena Heunerta odcesto-
vala čtyřčlenná delegace našeho 
města vedená starostou města 
panem Ing.  Martinem Doležalem 
ve  středu 11. 9. 2019 do  Švýcar-
ska na krátkou třídenní návštěvu. 
Jejím cílem bylo potvrzení a  dal-
ší rozvíjení vzájemné spolupráce 
obou měst, založené především 
na  vzájemné výměně žáků našich 
škol. V Oberstufenschule v Thiera-
chernu nastoupil s novým školním 
rokem nový ředitel pan Elias Haue-
ter, který vidí výměnu žáků velmi 
pozitivně, je přesvědčen, že si mla-
dí lidé mohou rozšířit a prakticky 
vyzkoušet své jazykové znalosti 
a  zároveň je to výborná možnost 
seznámit se s jinými zvyky. Vedení 

obou měst tuto tradici také podpo-
rují, a díky tomu bude moci na jaře 
příštího roku na týdenní výměnný 
pobyt do  Švýcarska vycestovat 40 
dětí ze ZŠ 9. května a  ZŠ Školní 

nám. a shodný počet dětí z Thiera-
chernu přijet k nám.

Vedle těchto jednání mohli čle-
nové české delegace poznat okolí 
obce Thierachern při cyklistické 

vyjížďce a navštívit zámek a míst-
ní pivovar v  Thunu. V  pátek se 
zúčastnili tradičního setkání před-
stavitelů obecních rad čtyř soused-
ních obcí Thierachernu.  Při této 
příležitosti byli přítomni oficiální-
mu otevření  Erlebnissweg v  Thi-
erachernu, zážitkové cesty, která 
vede skrz obec a přilehlé lesy.

Všichni čeští účastníci návště-
vy obce Thierachern byli přijati 
velmi přátelsky. Chtěli bychom 
vyzvednout pohostinnost a  sta-
rostlivost švýcarských hostitelů 
a  co nejsrdečněji poděkovat celé 
radě obce, tj. Myriam Bühler, Ber-
nardu Baumannovi, Isabel Glau-
ser-Schläpfer, Danielu Zellerovi, 
Christine von Allmen, Andreasi 
Bergerovi. Zvláštní poděkování 
patří starostovi obce Thierachern  
Svenu Heunertovi.  Myslíme si, 
že se nám podařilo naše vzájem-
né vztahy upevnit, a  jsme rádi, 
že naše děti budou mít možnost 
i nadále poznávat tuto nádhernou  
zemi.                                                   

Krátce z radnice
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Měsíčník

Martin Doležal 
starosta města

	rekonstrukce ul. Prokopa 
Holého a  Klášterní je do-
končena a dána do užívání;

	připravuje se oprava hava-
rijního stavu ul. Žižkova, 
jejíž podloží je poškozené 
nefunkčním odvodem deš-
ťových vod; 

	rekonstrukce pláště budovy 
Spektra byla dokončena; 

	realizuje se přeložka cesty 
u chat v lokalitě Soukeník;

	byla zahájena výstavba pro-
tihlukového valu podél dál-
nice u Kozího hrádku.

Seit bald 30 Jahren besteht die 
Partnerschaft zwischen Sezimovo 
Ústí aus der tschechischen Republik 
und Thierachern. Das ursprünglich 
nach der Wende angestrebte Ziel ei-
nes Austausches über die schweizeri-
sche Gemeindeorganisation und das 
Gemeinwesen liegt nicht mehr im 
Zentrum. Die Partnerschaft ist aber 
immer noch sehr wertvoll. Sie er-
möglicht einen Blick über die Gren-
zen hinaus, was aus meiner Sicht 
immer bereichernd ist und neue 
Horizonte öffnet. In diesem Sinne ist 
es den Behörden beider Gemeinden 
sehr wichtig, den Schüleraustausch 
der Oberstufenschule, der alle drei 
Jahre stattfindet, aufrechtzuerhalten. 
Dazu braucht es ein engagiertes Kol-
legium, neugierige Kinder und mu-
tige Eltern sowie einen finanziellen 

Beitrag der Gemeinde. Im Frühling 
2020 ist es wieder so weit und ich 
werde erstmals als Vater betroffen 
sein.

Eine Delegation von vier Personen 
hat uns Mitte September besucht. Sie 
konnten zusammen mit Behörden-
mitgliedern aus Thierachern die 
Region auf dem Fahrrad und mit 
etwas elektrischer Unterstützung bei 
traumhaftem Wetter entdecken. Sie 
nahmen auch am Austausch der Be-
hörden und Verwaltungsmitglieder 
der Gemeinden Uetendorf, Uttigen, 
Heimberg und Thierachern teil. Da-
bei geht es auch darum einen Aus-
tausch über die Gemeindegrenzen 
hinweg zu ermöglichen. Auf dem 
frisch eröffneten Erlebnisweg konn-
ten sie dabei Thierachern zu Fuss 
erkunden. Uns wurde allen bewusst 

wie man plötzlich auf Details auf-
merksam wird, wenn man etwas 
langsamer unterwegs ist. Neben 
dem Bürgermeister von Sezimovo 
Usti, Martin Doležal, waren auch 
die Stadtschreiberin Miroslava Svi-
táková und der Gemeinderat Karel 
Chotovinský bei uns zu Besuch. Na-
türlich war auch Hana Hemerková 
anwesend, langjährige Seele dieser 
Partnerschaft, Lehrerin, Übersetze-
rin und Mitglied des Parlamentes.

Ich wünsche mir, dass diese Part-
nerschaft noch lange Aufrecht erhal-
ten bleibt und warum nicht wieder-
mal eine andere Gruppe, wie zum 
Beispiel ein Verein einen Austausch 
erleben kann. Liebe Grüsse an unse-
re Partnergemeinde

Sven Heunert
Gemeinderatspräsident  

Partnerství s Thierachernem pokračuje

O návštěvě zástupců Sezimova Ústí v Thierachernu napsal i Sven Heunert, prezident obecní rady, tj. starosta, obce 
Thierachern v obecním časopise Glütschbachpost

Besuch unserer Partnergemeinde
Eine Delegation aus Sezimovo Ústi war Mitte September in Thierachern.
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Milan Míka
ředitel VST s.r.o.

Vodárenská společnost Tábor-
sko s.r.o. (dále VST) ozna-

muje, že ceny za  vodné a  stočné 
ve  městech sdružených ve  VST 
(Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad 
Lužnicí) se s  účinností ode dne 
1. 10. 2019 mění takto (viz tabul-
ky). V příštím kalkulačním období 
se cena za stočné nemění, a to jak 
v  pohyblivé, tak v  pevné složce. 
Cena za stočné v pohyblivé složce 
činí 45,39 Kč/m3 včetně DPH.

Pro splnění podmínek do-
tací z  fondů EU – udržitelnosti 
projektů - musela VST reagovat 
na  požadavek Státního fondu ži-
votního prostředí k  zajištění pro-
středků na  obnovu vodovodů 
v  rámci nájemného v  minimální 
výši 22 mil. Kč. Z  tohoto důvodu 
dochází k  navýšení pevné slož-
ky ceny za  vodné. Nárůst pevné 
složky je u  nejběžnější nejmenší 
kategorie vodoměrů 90 Kč za  rok 
včetně DPH, což znamená pro 
běžnou domácnost v  rodinném 
domku navýšení nákladů o 7,50 Kč 
za měsíc. 

Cena za  vodné v  pohyblivé 
složce se v  novém kalkulačním 
období nemění a činí 47,32 Kč/m3 
včetně DPH.                                     

Nové ceny vodného a stočného

VST
�� � ��������� ���������� ��������

Cena 10.2019 - 09.2020 (ceny s DPH 15 %)

Kapacita 
vodoměrů

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

A

92,73 47,32 45,39

2 174 986 1 188

B 8 927 4 164 4 763

C 20 363 9 653 10 710

D 39 191 18 814 20 377

E–CH 191 104 94 538 96 566

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna): 7,62 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 53,01 Kč/m3.

Cena 10.2019 – 09.2020 (cena bez DPH)

Kapacita 
vodoměrů

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

A

80,62 41,15 39,47

1 890 857 1 033 

B 7 763 3 621 4 142 

C 17 707 8 394 9 313 

D 34 079 16 360 17 719 

E–CH 166 177 82 207 83 970 

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna): 6,63 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 46,10 Kč/m3.

Kategorie 
vodoměrů

Normová hodnota průtoku 
vodoměru Qn (m3/hod) podle 

normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku 
vodoměru Q3 (m3/hod) podle 

normy ČSN EN 14154-1+A1

Rozsah 
OD (včetně)

Rozsah DO (vy-
jma)

Rozsah 
OD (včetně)

Rozsah DO (vy-
jma)

A 0 3,5 0 6,3

B 3,5 10 6,3 16

C 10 15 16 25

D 15 40 25 41

E 40 55 41 101

F 55 60

G 60 90 101 250

H 90 150

CH 150 250 250 400

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy měs-

ta Sezimovo Ústí připravuje 
k pronájmu:
■ Nebytový prostor v  ulici 

Dukelská č. p. 610 o celko-
vé podlahové ploše 69 m².

■ Nebytový prostor na  nám. 
Tomáše Bati v  budově č. 
p.  664 o  celkové ploše cca  
48 m² 
Předpokládaný termín pro-

nájmů je v  listopadu - prosinci 
2019.

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

Veronika Benáková
oddělení sociálních služeb

Po  úspěšném prvním ročníku 
Akademie 3. věku pořádané 

ve  spolupráci se ZUŠ v  Sezimově 
Ústí otevřeme letos dva kurzy. Prv-
ní bude určen novým zájemcům, 
druhý kurz naváže na první ročník 
Akademie. Uchazeči musí mít trva-
lé bydliště v Sezimově Ústí a sou-
časně musí v době podání závazné 
přihlášky dosáhnout věku min. 60 
let. V prvním semestru je plánová-
no 10 lekcí, které budou zahájeny 
14. a 16. října 2019. Kurz pro nové 
zájemce bude vždy v pondělí, kurz 
pro pokračující frekventanty bude 

ve středu, oba kurzy od 9.45 hodin 
do 11.25 hodin. Náplní Akademie, 
jejíž hodiny se budou konat v bu-
dově ZUŠ v ul. Nerudova, bude hu-
dební a výtvarný obor. Maximální 
kapacita každého kurzu je 15 účast-
níků. Cena semestru je 430 Kč, což 
je polovina nákladů Akademie, 
druhou polovinu hradí město Se-
zimovo Ústí. Přihlášku obsahující 
jméno, příjmení, adresu trvalého 
bydliště a  telefonický, případně  
emailový kontakt doručte osobně 
či poštou na  podatelnu Městské-
ho úřadu v  Sezimově Ústí, Dr.  E. 
Beneše 21, nebo zašlete na e-mail:  
v.benakova@sezimovo-usti.cz, nebo 
zatelefonujte na číslo 381 201 114, 
a to do 3. 10. 2019 včetně.               

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Město Sezimovo Ústí vybavi-
lo sběrný dvůr v  Zahradní 

ulici kamerovým systémem. Ka-
mery monitorují prostor sběrné-
ho dvora, dohlížejí na  správnou 

manipulaci s odpadem a na to, aby 
u sběrného dvora nevznikaly černé 
skládky. Na  pořízení kamerového 
systému město získalo příspěvek 
ve  výši 35.000 Kč z  Motivačního 
programu společnosti Elektrowin 
a.s., která se zabývá sběrem a zpra-
cováním vyřazených elektrospo-
třebičů. Nárok na  tento příspěvek 
město získalo právě díky nema-
lému množství elektrospotřebičů 
nashromážděných na  sběrném 
dvoře, za  což patří dík všem ob-
čanům města, kteří sběrné dvory 
v  obou částech města pravidelně 
využívají.                                            

Připravujeme 
k pronájmu

Kamerový systém 
na sběrném dvoře

Pokračování Akademie 3. věku
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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. Michaela Mrázková
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
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

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

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 VO

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

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Ve  spolupráci s  firmou EKO-
-PF s.r.o. byla provede-

na analýza obsahu 11 nádob 
na  třídění olejů nacházejících se 
u  stanovišť kontejnerů na  třídě-
ný odpad na  území města. Z  ní 
vyplynulo, že v  kontejnerech se 
nachází vysoký podíl směsného 
komunálního odpadu, který patří 
do  jiných odpadových nádob – 
popelnic a kontejnerů. 

Nejhorší situace byla v  Prů-
myslové a  Krátké ulici, kde 65 % 
objemu kontejnerů zabíral směs-

ný odpad. V Lipové ulici směsný 
odpad zaplňoval polovinu obsahu 
kontejneru a  v  ulici B. Němcové 
čtvrtinu.  

Žádáme proto všechny oby-
vatele, aby do  kontejnerů na  olej 
směsný odpad nevhazovali. Nežá-
doucí odpad v kontejnerech nejen 
že zvyšuje náklady svozové firmy 
na třídění odpadu, ale zejména do-
chází častěji k přeplňování kontej-
nerů a  vzniku nepořádku v  jejich 
okolí.

Proč sbírat potravinářské ole-
je? Použité oleje a  tuky vylévané 
do dřezů, výlevek nebo WC zapří-
čiňují problémy na domovní kana-
lizaci, zanášejí čistírny odpadních 

vod a  zvyšují náklady na  opravu 
této infrastruktury.

Jak svoz probíhá? Řidiči ruč-
ně obsah sběrné nádoby vytřídí. 
Oddělí nežádoucí komunální od-
pad, který je bohužel velmi čas-
tý, od  správně vytříděného oleje 
v  uzavíratelných nádobách. Tyto 
nádoby, ať už s olejem či ztuženým 
tukem, putují do  speciálního lisu, 
jehož válce s hroty PET lahve pro-
řežou a  olej se mezi nimi slisuje, 
jak nejvíce je to možné.  Z  toho-
to důvodu jsou přímo nevhodné 
skleněné či plechové obaly. Přes 
síta zároveň oddělí i případné zbyt-
ky strouhanky, apod. 

Děkujeme  

Martina Machálková
zástupce velitele městské policie

Parkování vozidel na  zeleni 
je dlouhodobým nešvarem 

spousty řidičů. Omezené parkova-
cí možnosti nejsou omluvou. Vždy 
je kde zaparkovat, pouze za  cenu 
překonání pohodlnosti ujít k  za-
parkovanému autu několik desítek 
či pár set metrů.

Rozjíždění trávníků je devastu-
jící, neboť veřejná zeleň ve  měs-
tech je jedním ze základních měs-
totvorných prvků. Pohled na zeleň 
uklidňuje a  její úbytek ohrožuje 
lidské zdraví. Právě ostrůvky zele-
ně vybudované v umělém prostře-
dí měst pomáhají snižovat negativa 
spojená s provozem vozidel. Trav-
naté plochy jsou zvláště ve  městě 
pro ekologický i  estetický život 
zcela zásadní. 

Zničený trávník a  parková-
ní na  trávě je příkladem neúcty 
k  lidské práci a  přírodě. Pro-
tože příklady táhnou, strhávají 
se ostatní řidiči k  následování. 

Zvláště mladiství a děti dostávají 
špatný příklad, který se může stát 
„normou“.

Řidiči se zde dopouštějí přestup-
ku poškozování a  neoprávněného 
záboru veřejného prostranství - 
Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o ně-
kterých přestupcích, § 5 odst. 1, 
písm. g) - přičemž podle právního 
výkladu nezáleží na  tom, v  jakém 
stavu se nachází jeho povrch (tráv-
ník, hlína atd.) a kdo toto prostran-
ství vlastní. Definice veřejného 
prostranství zní: ,,Veřejným pro-
stranstvím jsou všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a  další prostory pří-
stupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a  to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru“. Za porušení § 5/1 písm. 
g) z. č. 251/2016 Sb. může strážník 
příkazem na  místě uložit pokutu 
do  výše 10.000 Kč, ve  správním 
řízení pak fyzické osobě hrozí po-
kuta až 50.000 Kč. Současně je ta-
kové protiprávní jednání zaneseno 
v  Informačním systému evidence 
přestupků ( ISEP ).                          

Jaroslav Kudrna
statutární ředitel

CENTES Sezimovo Ústí, a.s. 
oznamuje všem zákazníkům 

společnosti změnu pracovní doby 
pracovníků obsluhy tepelného 
hospodářství a  změnu doby pro 
zajištění havarijní služby na tepel-
ném hospodářství v Sezimově Ústí.

Od července 2019 došlo ke změ-
ně pracovní doby pracovníků zajiš-
ťujících obsluhu a údržbu  zařízení 
tepelného hospodářství v Sezimo-
vě Ústí.

Pracovní doba je v  rozsahu 8 
hodin denně, tj. od 06:00 do 14:00 
hod. včetně sobot a  nedělí. Tele-
fonní číslo 381 275 117 a mobil č.               
608  325  412 budou v  provozu 
v uvedené pracovní době pro po-
třebu našich zákazníků. Kdykoliv 
je možno nechat vzkaz na záznam-
níku telefonního čísla 381 275 117.

Mimo uvedenou pracovní dobu 
bude zajištěna havarijní služba 
pro případ ohrožení života nebo 
majetku z  důvodu havárie na  za-
řízení tepelného hospodářství, a to 
od 14:00 do 06:00 hod. na tel. 602 
341 225.                                             

Do kontejnerů na potravinářský
olej směsný odpad nepatří!

Zábor veřejného prostranstvíZměna pracovní 
doby CENTES



www.sezimovo-usti.cz

říjen 2019

4

Tato zdravotnická služba fungo-
vala v Sezimově Ústí po dese-

tiletí. Dne 2. 9. 2019 byl zahájen 
provoz nové ambulance fyziote-
rapie a rehabilitace v Domě s pe-
čovatelskou službou v  ulici 
K Hájence 1500. Po  jednáních se 
zdravotními pojišťovnami a za vel-
ké podpory Rady města Sezimovo 
Ústí se podařilo objevit nový vět-
ší prostor, který byl zkolaudován 
jako zdravotnické zařízení. Jedná 
se o  ordinaci pro fyzioterapeuty, 
čekárnu a  další ordinaci s  elekt-
roterapií. Je zde poskytovaná tak-
řka veškerá běžná péče dostupná 
na rehabilitačních pracovištích fy-
zioterapeutů:

■ magnetoterapie, ultrazvuk, vako 
jednotka s výstupy pro FT,

■ léčebně tělesná terapie - kinezio-
terapie, 

■ měkké techniky, mobilizační 
techniky, reflexní masáže, para-
fín atd.

Ordinační hodiny jsou den-
ně od  8 do  14 hodin, výhledově 
s možnou korekcí.
Kontakt: tel.: 728 336 720

V  současné době se připravují 
a jsou v jednání smlouvy se všemi 
základními zdravotními pojišťov-
nami – VZP, VOZP, OZP, ČPZP, 
ZP MV.

Velké poděkování za  nasaze-
ní a  čas, který tomuto projektu 
věnovali, patří panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi, paní 
místostarostce Ludmile Svatkové 
a  celému týmu fyzioterapeutů – 
paní Petrákové, paní Richterové, 
paní Bednářové a paní Bočanové. 

Přeji si, aby tato zdravotní služ-
ba dobře fungovala, sloužila a zů-
stala v  dnešní složité době nejen 
ve zdravotnictví zachována.

MUDr. Markéta Tomášková
rehabilitace 
Budějovická 911, Tábor                  

Na  den 1. 10. 2019 plánujeme 
otevření jednoho z  našich 

zařízení pro uspokojování potřeb 
občanů našeho města – sauny. Pro-
vozní doba se nemění a věříme, že 
vyhovuje drtivé většině saunařů 
a  saunařek. Přivítají je nové šatní 
skříňky, které nahradily původ-
ní zastaralé. Mimo běžný provoz 
včetně občerstvení a  masáží na-
bízíme i  možnost individuálního 
pronájmu sauny a  klubovny pro 
sportovní a  pracovní kolektivy. 
V  případě Vašeho zájmu kon-
taktujte našeho správce na  tel. 
733 624 771.

SAUNA
v Sezimově Ústí
ulice Nerudova 695 
(u tenisových kurtů)

ÚT 16:00 – 21:00 MUŽI 
ST 16:00 – 21:00 ŽENY
ČT 16:30 – 20:30 SPOLEČNÁ
PÁ 16:30 – 20:30 SPOLEČNÁ

Zdeněk Havlůj, ředitel SM

S koncem léta skončila i  sezóna 
na našem přírodním koupališti 

Pohoda. Našich služeb letos vyu-
žilo zhruba 11 tisíc návštěvníků. 
Tento počet považujeme za slušný, 
i když je to méně než v předchozí 
sezóně, ve  které bylo velice teplé 
počasí. Vodu se dařilo udržet v po-
měrně slušné kvalitě i  v době ne-
přetržitého provozu při vysokých 
teplotách. Všechny pravidelně 
odebírané vzorky vyhověly přísluš-
ným normám.   

Za to patří dík kolektivu našich 
pracovníků v  čele se správcem 

zařízení Radkem Sarvadim. Dě-
kujeme všem našim zákazníkům 
za návštěvu a za to, že byly v drtivé 
většině případů dodržovány pro-
vozní pokyny uvedené v  provoz-
ním řádu koupaliště a jeho jednot-
livých prvků. Tak trochu nás mrzí, 
že někteří návštěvníci nedodržují 
nepsané pravidlo, že odpadky pa-
tří do košů. I když je jich umístě-
no v areálu poměrně dost, vypadá 
v některých dnech před uzavřením 
travnatá plocha jako smetiště. Těší-
me se na Vás v roce 2020 a věříme, 
že budete stejně spokojeni jako le-
tos. Před zahájením sezóny plánu-
jeme provedení některých dalších 
opatření na zlepšení provozu.         

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

Dne 5. 9. 2019 schválilo zastu-
pitelstvo města Sezimovo 

Ústí vyhlášku č. 2/2019 o prove-
dení speciální ochranné derati-
zace. Tato ukládá povinnost ma-
jitelům nemovitostí, příp. jejím 

provozovatelům a  správcům sítí 
provést deratizaci v  období od   
9. 9. do  10. 10. 2019. Správa 
města jakožto administrátor 
celé akce vyzvala všechny výše 
uvedené osoby a  subjekty s  tím, 
že nabízí realizaci příslušné-
ho opatření za  cenu 400 Kč bez 
DPH včetně administrativního 
poplatku za vchod či rodinný do-

mek (u nebytových prostor větší 
rozlohy by byla stanovena indivi-
duální cena). Jinou možností je, 
že dojde k naplní znění vyhlášky 
vlastními silami přímo s odbor-
nou deratizační firmou (nut-
né oprávnění pro tuto činnost) 
a na správu města se dodá pouze 
potvrzení. Bližší informace podá 
technik bytové správy pí  He-
lena Běhavá, tel. 381  200  434, 
731  677  250, e-mail: h.behava@
sezimovo-usti.cz. Plné znění vy-
hlášky včetně dotčeného území 
naleznete na webu města. 

Akce se týká pouze části Sezimo-
va Ústí II., hranice lokality je dána 
Budějovickou ulicí, rovnoběžkou 
s ulicí 9. května vedoucí za restau-
rací U Vrby, dále pokračuje tak, že 
zahrnuje 1. ZŠ a  rodinné domky 
v Komenského ulici a bytové domy 
v ulici Svépomoc, veškerou zástav-
bu v ulici Průmyslová, objekt VSP 
data a zástavbu v ulici Rudé armá-
dy – viz mapka.                                

Plošná deratizace

Ohlédnutí za sezónou
na Pohodě

Sauna v provozuLéčebná 
rehabilitace 
a fyzioterapie 
opět dostupná 
na novém místě
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Poděkování

Narození: od 16. 7. do 11. 8.
Boháčová Lilian, Hrachovec 

Tobiáš, Tíkal Jaroslav

Zemřelí: od 21. 6. do 27. 8.
Dudák Stanislav

Hanuš Pavel
Havlůjová Miloslava

Hofman Zdeněk
Chrt Pavel

Jeništová Jana
Kafka Václav
Kovář Ondřej

Ledvina Rostislav
Lhotková Magdaléna

Ludvíková Ivana
Pěknicová Marie

Procházka Jaroslav
Sarvadi Pavel

Slouková Vlasta
Svatek Václav
Široký Josef

Urbanová Věra
Vaněčková Marie
Vondrová Milada

Zajíc Bohuslav

■ Děkuji panu starostovi 
za  blahopřání k  mým naro-
zeninám a paní ze Sboru pro 
občanské záležitosti za předá-
ní dárku.    Marie Smrčinová

■ Děkuji panu starostovi  
a Sboru pro občanské zále-
žitosti za  blahopřání k  mým 
narozeninám a milý dárek.

Miluše Baštová
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  mým naro-
zeninám a  paní Novákové 
za návštěvu a dárek. 

Marie Marková
■ Děkuji panu starostovi 

a  městskému úřadu za  milé 
blahopřání k mým  86. naro-
zeninám.   František Reisner

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřá-
ní a za předání dárku k mým 
92. narozeninám. 

František Brabec
■ Děkuji panu starostovi 

za  milé blahopřání k  mým 
narozeninám.    Josef Houska

■ Prodám pozemek v Sezimo-
vě Ústí 2 o  velikosti 664 m2 
v  rekreační oblasti vhodný 
pro výstavbu objektu k trvalé-
mu bydlení. El. energie na po-
zemku.         Tel.: 602 458 668

Hana Chotovinská
kronikářka města

Není však jediná, kdo se v  ro-
dině Koubů softballu věnu-

je. Naši republiku reprezentoval 
v tomto sportu i její bratr Ondřej, 
který je v  kategorii U19 mistrem 
Evropy za rok 2017. A byl to bra-
tr Ondřej, který Terezu k softballu 
přivedl. Tatínek přiložil ruku 
k dílu, udělal ze dřeva mety, pálku 
a  stativ, na  který položil tenisové 
míčky, a o zábavu na zahradě bylo 
postaráno. To bylo Tereze kolem 
tří let. A  jak sama říká, ty nejdů-
ležitější momenty, ale i  zajímavé 
okamžiky při hře zachycuje tatínek 
fotoaparátem dodnes. Tereza má 
u  svých rodičů velkou podporu 
a pochopení pro své sportovní zá-
polení.

Terezo, kdy ses stala členem 
oddílu Hladoví hroši?

Bylo to v  roce 2014, kdy jsem 
chodila do druhé třídy. Dnes hraji 
za tým žáků, kde jsme mezi chlapci 
dvě děvčata. Kromě toho hostuji 
za kadetky Trhové Sviny.

Jak ses dostala do reprezentač-
ního družstva?

Na  začátku byla nominace 
od  trenéra oddílu. Pak jsem se 
v Praze sešla s nominovanými hrá-
či i  z  jiných oddílů a  absolvovala 
testování v  řadě herních činností. 
Na  základě dosažených výsledků 
bylo vybráno 8 dívek a 8 chlapců, 
kteří vytvořili reprezentační druž-
stvo. Na  MS s  námi letělo ještě 5 
trenérů a jedna fyzioterapeutka.

Jaká byla atmosféra samotné 
soutěže na MS?

Oproti některým hráčům jsem 
měla výhodu v tom, že jsem zvyk-
lá hrát v  družstvu, kde jsou klu-
ci i  děvčata. Na  to nebyli někteří 
zvyklí. Vytvořili jsme si však dob-
rou partu. A to nejenom mezi hrá-
či, ale i s trenéry. Číňani se k nám 
chovali velmi přátelsky a  byli po-
zorní. Rozuměli jsme si i  s  hráči 
ostatních družstev. S  dorozumě-
ním se v  angličtině jsem neměla 

problém. Co se týče umístění, 
první skončil Taiwan a na druhém 
místě Peru. My jsme vybojovali 
bronzovou medaili.

Měli jste také možnost navští-
vit nějaká zajímavá místa?

Místem konání MS bylo měs-
to Tainan. Město, kde je mnoho 
historických památek a  chrámů. 
Do  některých z  nich jsme se po-
dívali. Ale moc volného času jsme 
neměli.  

Máš za  sebou MS v  U12 mix. 
Jakou máš ve svém věku motivaci 
pro další soutěže? 

Ráda bych se podívala do Ame-
riky nebo na  Nový Zéland. Jistá 
šance by byla v  tzv. Little League 
Softball. Soutěž probíhá v zimním 
období v hale a je určena pro dív-
ky. Postup do družstva, které bude 
naši republiku zastupovat, je po-
měrně složitý a finančně náročný, 
ale moc ráda bych se do Ameriky 
podívala.

Z MS se podíváme do školy. Co 
říkají spolužačky tvému zapálení 
pro softball? 

Že to nechápou.
V  hodinách TV softball prav-

děpodobně nehrajete, ale co jeho 
jednodušší podobu pálkovanou?

Tu hrají spíše chlapci. Děvčata ne.
Máš čas ještě na další záliby?
Ještě chodím do  kroužku ma-

žoretek a roztleskávaček. Někdy je 
problém všechny mé aktivity časo-
vě skloubit. Ale rodiče mi pomá-
hají. Třeba i tím, že mě vozí autem 
z jedné akce na jinou.

Nezbývá než popřát Tereze, aby 
se jí dařilo jak na sportovním poli, 
tak ve  škole i  v  osobním životě, 
a aby se jí přání splnila.
Tereza jako hráčka a medailistka  

Tereza Koubová - bronzová 
medailistka z MS U12 mixVýbor a cvičitelé ČASPV

Pravidelná pohybová aktivita 
přináší radost, potěšení a udr-

žuje nás v  dobrém zdravotním 
u  duševním stavu. Pohyb by měl 
být samozřejmou součástí našeho 
života. Oddíl České asociace Sport 
pro všechny nabízí tyto cvičební 
hodiny:

ŽENY 
Cvičitelé: H. Nováková, 
H. Chotovinská, P. Krešáková
Termín: pondělí 19:00 – 20:00 hod.
Místo: tělocvična 2. ZŚ Sezimovo 
Ústí 

RODIČE A DĚTI
Cvičitelé: H. Nováková, J. Vesecká, 
P. Tichá, P. Kincová
Termín: středa 17:00 – 18:00 hod.
Místo: tělocvična 2. ZŚ Sezimovo 
Ústí 

FLORBAL
Vedoucí složky: T. Eder
Termín: čtvrtek 19:15 – 20:15 hod.
Místo: tělocvična 1. ZŚ Sezimovo 
Ústí

VOLEJBAL
Vedoucí složky: I. Mizerová
Termín: pondělí a čtvrtek 
20:00 – 21:30 hod.
Místo: tělocvična 1. ZŚ Sezimovo 
Ústí 

MUŽI
Vedoucí složky: O. Bureš
Termín: úterý a pátek 
20:00 – 21:30 hod.
Místo: tělocvična 1. ZŚ Sezimovo 
Ústí

V  oddíle Sportu pro všech-
ny přivítáme každého, kdo chce 
ke  svému zdravému životnímu 
stylu zařadit pravidelnou pohy-
bovou aktivitu. Do  cvičení žen 
se mohou zapojit i  seniorky. Ne-
musejí se obávat překážek, ani 
mít strach z toho, že neprovedou 
některé cviky.

Jsme přesvědčeni, že bez ohle-
du na věk podporuje pohyb dob-
rou kloubní pohyblivost, přispívá 
k pružnosti svalů a správnému dr-
žení těla, kladně působí na krevní 
oběh a  činnost srdce, ale přináší 
také radost, relaxaci, uvolnění 
a dobrou náladu.                              

Nebojte se pohybu!

Těší mě, že mohu na stránkách Novinek ze Sezimova Ústí představit další 
reprezentantku našeho města a zároveň České republiky. Je jí Tereza Koubová, 
která se v červenci letošního roku zúčastnila na Taiwanu prvního Mistrovství 
světa v softballu týmů do 12 let a přivezla si z něho bronzovou medaili. 

Společenská kronika

Inzerce
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prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci srpnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
■ V době od 15:30 hodin dne 3. 8. 

do 20:00 hodin dne 4. 8. nezná-
mý pachatel v  ulici Klášterní 
odcizil na  staveništi ulice volně 
odstavenou hutnící desku zn. 
Wacker Neoson, kdy svým jed-
nání společnosti EVOS Tábor 
s.r.o. způsobil škodu v  celkové 
výši 72.600 Kč.

■ V době od 17:00 hodin dne 7. 8. 
do 10:20 hodin dne 8. 8. nezná-
mý pachatel v  ulici Vaníčkova 
poškodil pravou přední a  pra-

vou zadní pneumatiku tím, že jí 
neznámým předmětem rozřízl, 
čímž svým jednáním způsobil 
majiteli R. K  celkovou škodu. 
ve výši 1.400 Kč. 

■ V době od 18:00 hodin dne 9. 8. 
do  10:00 hodin dne 11. 8. ne-
známý pachatel u  softbalového 
hřiště na volně přístupném po-
zemku odcizil reklamní sluneč-
ník značky Bernard o  rozměru 
3,5 m x 3,5 m, čímž poškoze-
nému Tělovýchovná jednota 
Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s. 
vznikla škoda ve výši 4.000 Kč.

■ V  době okolo 00:30 hod dne 
10. 8. neznámý pachatel ukradl 
slečně V. M. na diskotéce Apo-
llo mobilní telefon zn. iPhone 6s 
Plus, který měla u sebe polože-
ný vedle ruky na stole. Hodnota 
MT je cca 6.000 Kč.

■ V  době od  31. 7. do  15. 8. M. 
P.  v  pronajatém bytě v  ul. Své-
pomoc 656 odcizil věci a  dále 
poškodil zařízení bytu, čímž 
způsobil majiteli bytu J. B. před-
běžně majetkovou škodu ve výši 
4.000 Kč.

■ V době od 08:30 do 08:40 hodin 
dne 23. 8. se mladík D. P.  do-
pustil drobné krádeže zboží 
v  OD  Astra, kdy následně byl 

zadržen obsluhou a  policejní 
hlídce se na místě ke svému jed-
nání doznal. Zboží bez poškoze-
ní dobrovolně vrátil zpět.

■ Dne 24. 8. kolem 16:30 hodin 
neznámý pachatel v  autobuse 
MHD na lince č. 13 mezi zastáv-
kami Křižíkovo náměstí Tábor 
a zastávkou Kovosvit panu P. Š.  
odcizil z  pravé přední kapsy 
kalhot peněženku s  finanční 
hotovostí 300 Kč a  s  doklady 
a  služební mobilní telefon zn. 
NOKIA 230, čímž poškozené-
mu P.  Š. vznikla škoda ve  výši 
300 Kč, zaměstnavatelem byla 
škoda předběžně vyčíslena 
na částku 1.500 Kč.
Rovněž z měsíce srpna  je v še-

tření několik přestupků proti ob-
čanskému soužití a  proti veřejné-
mu pořádku.                                     

Zdeňka Helmová
ředitelka školy

Na jaře letošního roku byla do-
končena výstavba víceúčelo-

vého hřiště vedle ZŠ Školní nám. 
Město Sezimovo Ústí, jako investor 
a vlastník, dal hřiště do hospodaře-
ní uvedené škole. 

Na  konci školního roku mohla 
škola jednotlivá sportoviště testo-
vat ve  výuce a  také v  mimoškol-
ních činnostech. O  prázdninách 
ještě proběhly opravy drobných re-

klamovaných vad a také se dolaďo-
valy organizační záležitosti ohled-
ně podmínek možnosti pronájmu.

Pro základní a mateřské školy je 
hřiště k  dispozici v  době od  8:00 
do  16:00 hod. Pro výuku tělesné 
výchovy byl pro všechny školy 
vytvořen sdílený formulář na  re-
zervaci, který se nám osvědčil již 
v  prvních hodinách používání 
hřiště.

Ostatní zájemci, jako jsou spor-
tovní kluby, složky, zájmové spor-
tovní skupiny popř. jednotlivci, 
mohou hřiště využít na  základě 

smlouvy o pronájmu a za úplatu. 
Nájemné činí 150 Kč/hod. Pro 

sportovní oddíly dětí v  Sezimově 
Ústí činí nájemné 100 Kč/hod.

Pronajmout hřiště je možné 
na  jednorázové sportovní akce 
i na pravidelné dny v týdnu. Ostat-
ní možnosti budou řešeny indivi-
duálně po dohodě s vedením školy.

Ohledně pronájmu hřiště kon-
taktujte sekretariát školy na  tel. 
381  275  188, nebo zástupce ředi-
tele pana Mgr. Petra Švejdu na tel.: 
731  162  262 v  době 7:30 – 13:00 
hod.

V  případě příznivého počasí 
od dubna do konce října lze hřiště 
pronajmout i v této době.

V  případě zájmu o  pronájem 
je třeba vše řešit vždy předem 
ve všední dny.

Režim o  prázdninách je řešen 
v  předstihu nejpozději do  kon-
ce června. Letošní, již uplynulé 
prázdniny, hřiště vyzkoušeli cvi-
čenci naší školy na soustředění vo-
lejbalu, dále pak cvičenci Spartaku 
a malí házenkáři.                              

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  roce 1836 koupil táborský 
rada Petr Procházka spolu 

s táborským duchovním správcem 
Matějem Krátkým z  darovaných 
peněz od Terezie Riegelové na ná-
městí pozemek a  domek   č. 73 
od Jakuba Šedivého za 300 zlatých 
na  stavbu kostela. V  lednu 1837 
bylo vydáno povolení. V  září se 
vyměřovaly grunty, začaly se kopat 
a do zimy se vyzdily. Licitací se ur-
čil stavitelský zednický mistr Matěj 

Kyncl. Jména ostatních stavitelů, 
tesařů, truhlářů, kovářů, zámeční-
ků, sklenářů, klempířů a pokrýva-
čů uvedu až v dalších částech. Jsou 
v pamětní listině napsané učitelem 
Josefem Jirmusem, jejíž originál je 
uložen ve věži kostela. Během zimy 
roku 1837 lidé ze Starého Tábora, 
Klokot i Chotovin zdarma naváželi 
písek na stavbu kostela.  V dubnu 
1838 se začalo se stavbou.  26. květ-
na 1838 došlo k podivuhodné udá-
losti: večer toho dne byla dodělána 
rovnost zdí a u stavby kostela se se-
šla celá obec, někteří páni měšťané 
a  duchovní. Zednický tovaryš Ja-

kub Šedivý, od něhož se koupil po-
zemek pro stavbu kostela, připíjel 
na zdar stavby. Najednou se z ob-
lak jedenkrát zablesklo, zahřmělo 
a nad nově stavěným kostelem se 
ukázala duha. Patrně Bůh ukázal, 
že má své zalíbení v  této stavbě. 
V  letních měsících roku 1838 byl 
postaven krov, vyzděny obě věže, 
klempíři je oplechovali a pokrýva-
či položili střechu.

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle 9:45 hodin 
(pozor změna)

Úterý 18:00 hodin
Čtvrtek 16:30 hodin
Sobota 8:00 hodin

Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec
tel.: 731 402 876
e-mail: faratabor@volny.cz
P. Tomasz Piechnik
tel: 607 918 518
e-mail: quatsch@centrum.cz
Mgr. Václav Mikula 
(nemocniční kaplan) 
tel. 737 266 125
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz



Školní hřiště v ulici Nerudova

Kostel v Sezimově Ústí – 3. část

Z činnosti Policie České republiky
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Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Říjnové nebe – originální ná-
zev: OCTOBER SKY

,, Je nutno jít za svým snem. Tře-
ba i do vesmíru.” 

Tato slova pronesl v  roce 1950 
středoškolák Homer Hickham, 
který žil v  zapadlém hornickém 
městečku Coalwood. Jako téměř 
každého muže z  okolí i  jej čeka-
la budoucnost v  uhelném dole. 
Jednoho dne však Homer spatřil 
na  nebi přelétat první sovětskou 
družici Sputnik. Začal se zajímat 
o  rakety a  dokonce se díky tomu 
spřátelil s opovrhovaným „šprtem“ 
Quentinem. Spolu se dvěma další-
mi kamarády pak začnou amatér-
sky konstruovat malé rakety. První 
pokusy jsou však zoufalé – jejich 
výtvory vybuchují hned na  od-
palovací rampě, v  lepším případě 
létají po neřízených drahách. Ho-
mera však čekají mnohem větší 
problémy: jeho otec totiž synovým 

koníčkem opovrhuje a nejraději by 
Homera viděl jako svého nástupce 
na místě důlního předáka…

Americký snímek, který odvy-
sílala Česká televize, vznikl podle 
skutečného příběhu Homera Hic-
khama, který se v  dospělosti stal 
úspěšným technikem NASA.

My se na  říjnové obloze může-
me vydat nejen za  svými sny, ale 
i za krásou Mléčné dráhy, která se 
klene od východu na západ a pro-
bíhá nad naší hlavou souhvězdím 

Kasiopeji a  Cefea. Vysoko nad ji-
hovýchodním obzorem najdeme 
Andromedu s  Pegasem, o  něco 
níže souhvězdí Persea.

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Merkur a  Venuše jsou nepo-

zorovatelné. Mars se koncem 
října začne objevovat ráno nízko 
nad východním obzorem. Jupi-
ter V  podzimních měsících jasná 
planeta postupně klesá večer nad 
jihozápadní obzor. Saturn je po-

zorovatelný večer na  jihozápadě 
ve společnosti Jupiteru. Uran mů-
žeme pozorovat nad jihovýchod-
ním obzorem po  celou noc mezi 
souhvězdím Berana a  Ryb. Dne 
27. 10. se ocitne nejblíže k  Zemi 
(18,8328 AU). Neptun bude po-
zorovatelný po celou noc v souhv. 
Vodnáře. Slunce putuje ve Vahách 
a  23. října v  19 h 20 min SELČ 
vstupuje do znamení Štíra.

DÉLKA DNE
V  říjnu ubývá dne o  1 hod 52 

min. Dne 27. 10. je konec letního 
času. Posun hodin 03:00 na 02:00 
hod.

MĚSÍC 
Nejdále od  Země - odzemí - 

bude 10. 10.(405 922km), 
Nejblíže Zemi - přízemí - se 

ocitne 26. 10.(361 296km). 

Akce pořádané naší hvězdár-
nou a  další zajímavosti najdete 
na  http://www.hvezdarna-fp.eu/ 
nebo přímo ve hvězdárně.              

BOSUBOSUCvičení

každé pondělí od 18:30 – 19.30 hod.
BOSU CORE
nižší intenzita / uvolnění a protažení

každé pondělí od 19:30 – 20:30 hod.
BOSU DYNAMIC
vyšší intenzita / posílení oběhového systému

Areál COP
ul. Pionýrů 499Sezimovo Ústí II.

Mgr. Ivona Vesecká  |  Tel: 602 663 680

KAPACITAOMEZENA

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
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TÝDEN KNIHOVEN
30. září–6. října
Knihovna Školní náměstí
Knihovna Městský úřad
Registrace nových čtenářů 
zdarma, amnestie na menší 
pokuty (do 20 Kč), Rande 
naslepo, výstavka Regionální 
autoři, literární kvízy za drobnou 
odměnu, obalování knih 
za poplatek, představení anglické 
knihovničky na Školním 
náměstí, pro zájemce průvodce 
čtenářským kontem.

STŘEDEČNÍ HRANÍ
9. října 15–17 hod.
Knihovna Městský úřad
Ve středečním deskoklání si 
zasoutěžíme v Pictománii, 
projdeme Labyrinthem 
a uspořádáme Slepičí závody.
vstupné zdarma

PŘEDČÍTÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
14. října 14–15 hod.
Knihovna Městský úřad
Srdečně jsou zvaní zvídaví 
posluchači od nejmenších 
po předškoláčky a jejich rodiče. 
Čeká nás čtení příběhů zvířátek 
z farmy, řešení hádanek,  
které jsou schované v příběhu, 
a malování.
vstupné zdarma

LOUTKOVÝ FESTIVAL

BAJAJA
DIVADLO NAVĚTVI
19. října 10 hod.
sál Spektrum
Klasická pohádka, ve které se 
objeví princ, princezna, král, 

drak, kůň, meč a květina.  O tom, 
že v životě je vždycky potřeba 
troška nadhledu, dobré nálady 
a kouzelný meč taky není 
k zahození…
vstupné: 50 Kč 

ZLATOVLÁSKA
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
19. října 15 hod.
sál Spektrum

Víťa Marčík se nikterak 
nestylizuje, ba ani nehraje, 
jednoduše na scéně je. 
S familiárností sobě vlastní 
se obrací k loutkám, dětem 
i dospělým. Volnost, kterou si 
dopřává, rozhodně přispívá nejen 
k vzájemné komunikaci, ale 
i ke spontánní přímé spoluúčasti, 
a to nejen dětského diváka.
vstupné: 50 Kč 

O VŠUDYBYLOVI
DIVADLO STUDNA
19. října 17 hod.
sál Spektrum
O čarodějnici z temného lesa, 
jež svou vychytralostí polapila 
do svých sítí chamtivého krále 
i s jeho zvědavou dcerou. Vše 
musí dát do pořádku posel 
z nebes – Všudybyl. Díky 

němu princezna zkrotí svou 
zvědavost, čarodějnice pozná, co 
je odpuštění a král pocítí lásku. 
vstupné: 50 Kč 

LOUTKOVÝ ATELIÉR
19. října 14–18 hod. 
malý sál
...špalíček dřeva, látečky, 
knoflíčky, koudel, kůže, drátky – 
to vše se v dětských rukách spojí 
a vytvoří loutku prince, vodníka, 

víly, to už záleží na vaší fantazii 
a šikovnosti tatínkových rukou 
a maminkovské pečlivosti... 
Ateliér obsluhují šikovní lektoři 
Divadla Studna.
cena: 50 Kč

KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY
ANIMA CANDIDA
20. října 10 hod.
sál Spektrum
O dvou divadelních maskách, 
které bývají nad vchodem 
do divadla, O divadelních 
oponách, kterých je na světě 
plno. O kulise, která na jeviště 
nepatřila. Pro nebojsy bude 
pohádka V divadelním 
propadle straší. A nakonec něco 

O divadelní točně, na které se 
pěkně povozíme. 
vstupné: 50 Kč 

VODNICKÁ POHÁDKA
DIVADLO KOŇMO
20. října 15 hod.
sál Spektrum

Takřka klasická česká pohádka 
s lakotnou mlynářkou, 
přitroublým mlynářem, hodnou 
Bětuškou, mazaným vodníkem 
a opravdovým čertem, ve které 
se mlýnské kolo možná zatočí 
a dobro nad zlem opět nečekaně 
zvítězí. 
vstupné: 50 Kč 

O HEJKALOVI
DIVADÉLKO NA SCHODECH
20. října 17 hod.
loutkový sál
Hejkal chce získat Andulku 
k sobě do bažiny. Zasype pramen 
vody, odláká Matěje do hor 
a naláká Andulku Matějovým 
hlasem do lesa. Matěj uslyší 

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@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

Prodej online 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
PONDĚLÍ 13–17
ÚTERÝ 9–11:30
STŘEDA 9–11:30 | 13–17
ČTVRTEK 9–11:30
PÁTEK 9–11:30

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ  8–12
ÚTERÝ   8–12 | 13–18
STŘEDA   13–16
ČTVRTEK 8–12 | 13–18
PÁTEK   8–12 | 13–16

Kulturní akce na měsíc říjen
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Andulčino volání o pomoc, 
spěchá ji zachránit. Podaří se 
mu to a hejkala potrestá sama 
královna lesa.
vstupné: 50 Kč 

DĚTSKÁ HERNA HRAČKOLNA
20. října 14–18 hod. 
malý sál
Nejrůznější dřevěné hračky, 
které osobně vyrobil Luděk Fiala 
z Lodhéřova. Každý vystavený 
kus je ručně vyrobený podle 
návrhu svého tvůrce a je tak 
naprostým originálem. Hračky 
jsou nejen na koukání, ale 
hlavně na hraní. Děti se povozí 
na vláčku, traktůrku, náklaďáčku. 
Nebude chybět dílnička pro malé 
kutily. 

HRADIŠŤAN
23. října 19 hod.
sál Spektrum
Koncert kapely Hradišťan 
a Jiřího Pavlici, oblíbené hudební 
skupiny s širokým hudebním 
záběrem a netradičním 
repertoárem, který vychází 
z lidových tradic.
vstupné: 450 Kč 

TANEČNÍ VEČER
25. října 19–22 hod.
Spektrum
K tanci i poslechu opět zahraje 
osvědčené duo Bedaband. 
Ladislav Rauch (zpěv a kytara) 
a Jiří Kolář (zpěv a klávesy) mají 

v repertoáru písně různých stylů 
z 60. až 90. let. Oba hudebníci 
jsou bývalými členy kapely 
TOKS.
vstupné: 80 Kč

HRAVÉ ODPOLEDNE – 
HALLOWEEN A DUŠIČKY
31. října 14–17 hod.
Knihovna Školní náměstí
Od Dušiček po Halloween. 
Zjistíte, jak se tento svátek slaví 
u nás i v zahraničí. Připraveny 
budou stanoviště s kvízy 
i tvořením.

DIVADLA

SUDÍ NA ŘÍMSE
DHS RUBIKON
čtvrtek 10. října 19 hod.
sál Spektrum

Konverzační crazy komedie 
ze současnosti. Hra ze života 
s lehkou satirou a nadsázkou. 
Hrají: Daniel Balog, Lucie 
Váchová, Karel Vítů, Jaroslava 
Prokopová, Anna Mattanelli, Josef 
Filip, Iveta Nemravová, Zděnek 
Sedloň.
vstupné: 100 Kč 

DOKTOR V NESNÁZÍCH
AGENTURA FAMÍLIE
pondělí 14. října 19 hod.
sál Spektrum

Průměrný plastický chirurg čelí 
kuriózním situacím v ordinaci 
své soukromé kliniky. Je 
samo sebou pohledný, ženatý 
a beznadějně obklopen ženami 
všech věkových kategorií. Jak se 
mezi zákaznicemi prosadí nová 
recepční Claudine bez valného 
smyslu pro diskrétnost?
VYPRODÁNO 

ZAČÍNÁME KONČIT
DIVADLO KALICH
čtvrtek 17. října 19 hod.
sál Spektrum

Francouzská komedie výstižně 
vypráví o vztazích mezi muži 
a ženami, o plynutí času, strachu 
ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)
schopnosti být spolu. 
Hrají: Bára Hrzánová, Radek 
Holub, Radek Zima, Johana 
Tesařová/Radka Fiedlerová
vstupné: 390 Kč 

PŘEDNÁŠKY

TOSKÁNSKO
pondělí 7. října 18 hod.
sál Spektrum
Přes Benátky, Rimini a San 
Marino do nejkrásnějších měst 
jižního Toskánska. Severní 

Toskánsko zaujme podmanivými 
horami protkanými mramorovými 
lomy. Přednáší Jaromír Novák.
vstupné: 40 Kč 

BAJKAL
pondělí 21. října 18 hod.
sál Spektrum
Tři dobrodruzi na motorkách 
cestou na Bajkal navštívili 
Moskvu, Petrohrad a Irkutsk. 
Projeli sibiřskou tajgou 
a navštívili nespočet dalších míst 
s pohostinnými Rusy. Završením 
celé cesty byla krásná čistá 
příroda okolo jezera.
vstupné: 40 Kč

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
7., 21. října 18 hod.
14. října 17 hod.
sál 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: 80 Kč 
(permanentka na 10 lekcí: 600 Kč)

GRAFOLOGIE
11. října 17–20 hod.
malý sál
Interaktivní seminář grafologie 
s Mgr. Janou Maškovou. 
Tentokrát je určen pro pokročilé 
zájemce nebo pro ty, kteří se 
o grafologii zajímají sami a již 
nějaké znalosti tohoto oboru 
mají. Přihlášky a více informací 
na janamaskova65@gmail.com.

GALERIE

IRENA PROCHÁZKOVÁ 
– OBRAZY
VERNISÁŽ – 3. října 18 hod.
Výstava je přístupná do 29. října
galerie Spektrum
Náměty obrazů malířky jsou 
inspirovány zážitky a poznatky 
z cest a z běžného života.

Vychází z malířských 
směrů impresionismus, 
postimpresionismus 
a expresionismus. 
Nejvíce je ovlivněna malíři jako 
Monet, Van Gogh, Gauguin, 
Špála, Slavíček. Vernisáž 
hudebně doprovodí harfistka 
Martina Fryčová.
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ART SETKÁNÍ 2019
VERNISÁŽ 5. října 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 15. listopadu
galerie Spektrum

Členové a hosté VSU ČMS 
připravili mezinárodní výstavu 
obrazů třicítky umělců z Čech, 
Slovenska, Rakouska, Švýcarska 
a Japonska. V dílech se představí 
velmi různorodé a pestré náměty. 
Vernisáž hudebně doprovodí 
flétnové trio ve složení Adéla 
Tíkalová, Pavlína Svačinová 
a Marcela Fujáková.

SVATEBNÍ KORÁLKY
VERNISÁŽ – 1. listopadu 18 hod.
Výstava je přístupná 
do 8. prosince
galerie Spektrum

Další výstava táborských 
korálkářek, tentokrát na téma 
svatba. Ve spolupráci se 
svatebním salonem představí 
jedinečnou slavnostní tabuli 
vyzdobenou originálními 
korálkovými šperky a květinami. 
Chybět nebudou ani svatební 
šaty.

KLUBOVNA III. VĚKU

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
7. října 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Jemná výtvarná technika, která si 
získává stále více příznivců. Jsme 
rádi, že si ji můžeme v klubovně 
vyzkoušet pod vedením paní 
Petry Jelínkové.

KRONIKÁŘKA MĚSTA
14. října 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Posezení s paní Mgr. Hanou 
Chotovinskou.

CVIČENÍ PAMĚTI
21. října 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Tohle nás nikdy neomrzí, 
otestovat a potrénovat naši 
paměť. 

KNIHOVNY

Knihovna Školní náměstí
Dospělí:
Mariana Zapata: Kulti
Román pro ženy
Hana Whitto: 
Královna Kunhuta a Záviš
Historický román
Marcela Mlynářová: 
Život jako hobby
Humorný román pro ženy
Pauline Peters: Rubínový pokoj
Román z viktoriánské Anglie
Nora Roberts: Závrať všedních 
dnů
Román pro ženy
Viveca Sten: Stav ohrožení
Detektivka
Ilaria Tuti: Květy nad peklem
Thriller

Děti a mládež:
Ernest Cline: 
Ready player one
Sci-fi
Sarah Mlynowski: 
Kouzla vzhůru nohama
Fantasy pro děti
Jindřich Balík: 
Jak myška učila zvířátka číst
Čtení pro nejmenší

Knihovna Městský úřad
Dospělí:
Helena Hardenová:
Příliš mnoho nevěst
Česká detektivka
Christina Lauren: 
Božský cizinec
Romantické čtení
James Patterson: Přímý zásah
Detektivní román
Naďa Horáková: 
Brněnské Židovky
Historický román

Robert Ludlum: Bourneova 
pomsta
Thriller
Jackie Collins: Krev není voda
Román pro ženy
Lone Theils: Dívky z trajektu
Thriller

Děti a mládež:
Jola Richter-Magnuszewská: 
Rok na trhu
Pro nejmenší
Kiki Thorpeová: 
Víly Nevíly – Než zazvoní
Čtení pro děti
Jiří Žáček: Sedmero pohádek 
na dobrou noc
Pohádky

KINO SPEKTRUM

út     1. říjen 17:30 hod.
ne    6. říjen 17:30 hod.
ne 13. říjen 20:00 hod.
čt  31. říjen 10:00 hod.
PŘES PRSTY
komedie, sportovní
ČR, 2019, 101 min., 12 let
režie: Petr Kolečko
vstupné: 120/60 Kč

út     1. říjen 20:00 hod.
st    2. říjen 17:30 hod.
so  12. říjen 17:30 hod.
ne 20. říjen 20:00 hod.
ROMÁN PRO POKROČILÉ
komedie
ČR, 2019, 95 min., 12 let
vstupné: 120 Kč

st 2. říjen 16:00 hod.
POHÁDKY PRO KOČKU
krátké pásmo pohádek
ČR, 76 min., přístupný
vstupné: 30 Kč

st 2. říjen 20:00 hod.
ZLATOKOPKY

drama, komedie
USA, 2019, 110 min., 15 let, 
titulky
vstupné: 110 Kč

čt 3. říjen 10:00 hod.
BÍLÝ BÍLÝ DEN
drama
Island, 2019, 109 min.,15 let, 
titulky 
vstupné: 60 Kč

čt 3. říjen 17:30 hod.
so 5. říjen 20:00 hod.
út 8. říjen 20:00 hod. - titulky
JOKER 

krimi, drama, thriller 
USA, 2019, 122 min., 15 let, 
dabing
vstupné: 130 Kč 

út 3. říjen 20:00 hod.
TICHÉ DOTEKY 
thriller, drama 
ČR, 2019, 96 min., 15 let
vstupné: 100 Kč

pá 4. říjen 17:30 hod. 
ne 6. říjen 15:00 hod.
OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON 
animovaný
VB, USA, Francie, 2019, 87 min., 
přístupný, dabing
vstupné: 120 Kč

pá 4. říjen 20:00 hod. 
NARUŠITEL SYSTÉMU
drama
Německo, 2019, 126 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 110 Kč

so 5. říjen 17:30 hod.
AD ASTRA
sci-fi, thriller
USA, 2019, 124 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč

ne     6. říjen 20:00 hod.
čt  17. říjen 10:00 hod.
NABARVENÉ PTÁČE 
drama
ČR, SR, Ukrajina, 2019, 169 min., 
15 let
vstupné: 120 Kč
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út 8. říjen 17:30 hod.
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK 
KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU…
dokument
ČR, 2019, 106 min., 12 let 
vstupné: 80 Kč

st 9. říjen 16:00 hod.
BOB A BOBEK - KRÁLÍCI 
Z KLOBOUKU 2
animovaný, komedie, rodinný
ČR, 1979, přístupný, 66 min.
vstupné: 40 Kč

st 9. říjen 17:30 hod.
GAUGUIN NA TAHITI 
– ZTRACENÝ RÁJ
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
IT, 2019, 87 min., přístupný, titulky
vstupné: 100 Kč

st 9. říjen 20:00 hod.
PARAZIT
drama, komedie, Jižní Korea, 
2019, 132 min., 15 let, titulky
vstupné: 100 Kč

čt 10. říjen 10:00 hod.
LATE NIGHT
komedie, drama, 
USA, 2019, 102 min., přístupný, titulky
vstupné: 60 Kč

pá 11. říjen 17:30 hod.
so 12. říjen 20:00 hod.
út 29. říjen 20:00 hod.
PRAŽSKÉ ORGIE

drama, komedie
ČR, 2019, 112 min., 12 let
vstupné: 130 Kč

pá 11. říjen 20:00 hod.
BLUESMAN
dokument
ČR, 2019, 75 min, přístupný
vstupné: 100 Kč

so 12. říjen 15:00 hod.
HODINÁŘŮV UČEŇ
pohádka
ČR, 2019, 100 min., přístupný
vstupné: 110 Kč

ne 13. říjen 15:00 hod.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU
animovaný, rodinný, dobrodružný
ČR, 2019, 72 min., přístupný
vstupné: 100 Kč

ne 13. říjen 17:30 hod.
ŽENY V BĚHU 
komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
vstupné: 90 Kč

út 15. říjen 17:30 hod.
RAMBO: POSLEDNÍ KREV

akční
USA, 2019, 91 min., 15 let, titulky
vstupné: 110 Kč

út 15. říjen 20:00 hod.
STEHLÍK 
drama
USA, 2019, 149 min., 15 let, titulky
vstupné: 130 Kč

st 16. říjen 16:00 hod.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
krátké pásmo pohádek
ČR, 73 min., přístupný
vstupné: 30 Kč

st 16. říjen 17:30 hod.
BLÍŽENEC
akční, sci-fi 
USA, 2019, 117 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč

st 16. říjen 20:00 hod.
BUDIŽ SVĚTLO
drama
SR, ČR, 93 min., 12 let
vstupné: 80 Kč

pá 18. říjen 17:30 hod.
V ZAJETÍ SÍTĚ
drama, psychologický
ČR, 2019
vstupné: 120 Kč

pá 18. říjen 20:00 hod.
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
krátkometrážní, akční, komedie
ČR, 2019, 30 min.
vstupné: 100 Kč

so 19. říjen 20:00 hod.
st 30. říjen 20:00 hod.
STAŘÍCI
drama
ČR, SR, 2019, 85 min., 12 let
vstupné: 120 Kč

út 22. říjen 17:30 hod.   
ne 27. říjen 17:30 hod.  
čt 31. říjen 15:00 hod.
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
fantasy, rodinný
USA, 2019, 120 min., přístupný
vstupné: 140/120 Kč

út 22. říjen 20:00 hod.
DOBRÁ SMRT
dokument
SR, ČR, Francie, Německo, 
Rakousko, 2018, 93 min., 15 let
vstupné: 110 Kč

čt 24. říjen 10:00 hod.
PANSTVÍ DOWNTON

drama
VB, 2019, 122 min.,
12 let, titulky
vstupné: 60 Kč

čt  24. říjen 17:30 hod.
pá  25. říjen 17:00 hod.

so  26. říjen 17:30 hod.
ne  27. říjen 20:00 hod.
st  30. říjen 17:30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

komedie
ČR, SR, 2019, 110 min., přístupný
vstupné: 130 Kč

čt  24. říjen 20:00 hod.
so  26. říjen 20:00 hod.
út  29. říjen 17:30 hod.
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY 
akční, komedie, horor
USA, 2019, 97 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč

so 26. říjen 15:00 hod.
ne 27. říjen 15:00 hod.
SNĚŽNÝ KLUK

dobrodružný animovaný film 
USA, 2019, přístupný, 97 min. 
vstupné: 140 Kč

út  29. říjen 15:00 hod.   
LVÍ KRÁL
animovaný, dobrodružný, drama
USA, 2019, přístupný, 109 min., 
dabing
vstupné: 130 Kč

čt 31. říjen 17:30 hod.
HRA
drama
ČR, Argentina, Jižní Korea, 
93 min., 12 let
vstupné: 100 Kč

čt 31. říjen 20:00 hod.
ABSTINENT
drama 
ČR, 2019, 78 min., 12 let
vstupné: 120 Kč
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Víkend s loutkovým festivalem

Loutkový festival Sezimovo 
Ústí 2019 přichystal dětem 

ve  dnech 19. a  20. října plno zá-
bavy. O pozornost dětských divá-
ků se podělí šest souborů, z nichž 
pět je profesionálními loutkohe-
reckými ansámbly. Festival zahájí 
v sobotu 19. října od 10 hod. Di-

vadlo Navětvi, v 15 hod. vystoupí 
Divadlo Víti Marčíka a v 17 hod. 
Divadlo Studna. Neděle bude 
od 10 hod. patřit scéně Anima Ca-
ndida, v  15 hod. zahraje Divadlo 
Koňmo a v 17 hod. festival uzavře 
pohádka místního amatérského 
souboru Divadýlko na  schodech. 

Součástí programu jsou zábavné 
doprovodné akce, bližší informace 
čtenáři najdou na str. 8–9. 

Vstupenky na  jednotlivá před-
stavení se dají koupit v  Infor-
mačním centru Sezimovo Ústí, 
na pokladně kina Spektrum nebo 

online na  webových stránkách 
www.kultura.sezimovo-usti.cz  
v sekci Pohádky. 

Festival se koná za  podpory 
Jihočeského kraje, organizuje ho 
Městské středisko kultury a spor-
tu Sezimovo Ústí.                             

MSKS

Moravský hudební soubor v ji-
hočeském Sezimově Ústí? 

Tenhle dramaturgický počin slibu-
je spokojenost obou stran. V diva-
delním sále Spektra se totiž bude 
konat koncert folklorního souboru 
Hradišťan ze Zlínského kraje, od-
kud před 80 lety přicházeli budo-
vatelé části Sezimova Ústí zvaného 
Baťov. Posluchači si vychutnají 
nejen hudbu folklorního regionu 
Slovácko, ale i dalších oblastí. 

Hradišťan vystoupí v  divadel-
ním sále Spektrum 23. října od 19 

hodin. Vstupné na  koncert je 
450 Kč, vstupenky lze koupit 
předem v  infocentru nebo  pro-

střednictvím webových stránek  
www.kultura.sezimovo-usti.cz.
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Divadlo ve  Spektru jede! A  je 
to především zásluha vás, 

diváků zdejších divadelních akcí. 
Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí vám za to upřímně 
děkuje. K první skupině divadelní-
ho předplatného, která je tradičně 
zcela vyprodaná, přibyla od letoš-
ního podzimu druhá a  i  tu diváci 
z  větší části „vzali útokem“. Zbylé 
vstupenky jsou nyní ve  volném 
prodeji pro další milovníky diva-
delního umění. 

Z říjnových představení profesi-
onálních divadel nabízí Spektrum 
ještě několik volných míst na  ve-
selohru Začínáme končit v podání 
pražského Divadla Kalich. Její uve-
dení se koná 17. října od 19 hodin. 
Inscenace poskytuje výjimečnou 
hereckou příležitost zejména pro 
Báru Hrzánovou, která ztvárňuje 
ženskou hrdinku ve  dvou vizuál-
ních i psychologických podobách. 

Spektrum také zve na vystoupe-
ní Divadelního a hudebního spol-
ku Rubikon Tábor, jenž na zdejších 
prknech již vícekrát přesvědčil 
o  svých kvalitách. Dne 10. října 
od  19 hodin pobaví diváky crazy 
komedií s  názvem Sudí na  římse. 
Jak název i  žánr napovídají, bude 
to bláznivá nadsázka o trampotách 
jedince v  současné společnosti. 
Více na  www.kultura.sezimovo-
-usti.cz.                                               

MSKS

Z každé poznávací cesty vznik-
ne obraz. Takové předsevzetí 

si dala už před mnoha lety malíř-
ka Irena Procházková a dodnes ho 
plní. Její tematická paleta je však 
daleko širší. Tvoří také portré-
ty, abstraktní kompozice a  zátiší. 
Používá techniku oleje na  plátně 
a  kreslí. „Náměty obrazů jsou in-
spirovány mými zážitky a poznat-
ky z cest a z běžného života,“ říká 
o  své tvorbě malířka, která vysta-
vuje v  pražských galeriích i  v  za-
hraničí.

Výběr ze svých výtvarných prací 
představí Irena Procházková také 

v galerii Spektrum. Dne 3. října se 
zde od 18 hodin uskuteční verni-
sáž její výstavy. Malířka ji osobně 
zahájí s  hudebním doprovodem 
harfistky Martiny Fryčové. Výstava 
potrvá do 29. října.

Irena Procházková pochází z Tá-
bora, v současné době žije v Praze. 
Navštěvovala výtvarné kurzy v tá-
borské umělecké škole u  akade-
mického malíře Teodora Buzu, 
další průpravu získala na kurzech 
výtvarnice Taťjany Macholdové 
a  v  ateliéru Bedřišky Uždilové. 
Loni obdržela za  svou výtvarnou 
činnost ocenění od  společnosti 
iJungle Graphic Design Awards.   

Kalich a Rubikon 
rozesmějí divákyKoncert souboru Hradišťan ve Spektru

Irena Procházková – obrazy z cest


