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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

	probíhá příprava rozpočtu 
města na rok 2020;

	byli vybráni dodavatelé elek-
trické energie (Yellow CZ, k.s., 
v  rámci projektu Skautská 
energie) a plynu (E.ON Ener-
gie, a.s.) pro městský úřad 
a městem zřízené příspěvko-
vé organizace na r. 2020; 

	byla vyhlášena veřejná za-
kázka na dodavatele II. eta-
py výstavby domu s pečova-
telskou službou; 

	byl vybrán dodavatel staveb-
ních úprav přístavku tělo-
cvičny ZŠ 9. května, kterým je 
FIMAX stavební firma s.r.o., 
Chotoviny, nabídková cena 
5.565.931,84 Kč vč. DPH;

	RM schválila termíny za-
sedání zastupitelstva města 
na  31.10.2019 – malý sál 
Spektrum, 18.12.2019 –vel-
ká zasedací místnost MěÚ.

Michaela Mrázková
vedoucí OSP

Město Sezimovo Ústí se 
snaží zajistit dostupnost 

denního stacionáře pro stále 
více uživatelů, a tak od 1. listo-
padu 2019 přichystalo několik 
změn.  První z nich je rozšíření 
provozní doby tak, aby pokryla 
čas, kdy pečující osoby opouš-
tějí společný domov a odcházejí 
do zaměstnání. Od listopadu se 
zaměstnanci uživatelům věnují 
v době od 6:30 do 17:00 hodin. 

Druhou a věříme, že příjem-
nou změnou, je snížení ceny 
dopravy pro místní občany. 
Svoz uživatelů v  rámci města 
Sezimovo Ústí stojí od listopa-
du 20 Kč za jednu cestu. Posled-
ní je rozšíření dopravy do 5 km 
od sídla stacionáře, jehož cílem 
je zpřístupnění služby také pro 
část občanů města Planá nad 
Lužnicí a  táborského Sídliště 
Nad Lužnicí. Tito občané za-
platí za jednu cestu 30 Kč.       

Rozšíření služeb

Martin Doležal
starosta města

Neustávající nárůst počtu au-
tomobilů v  Sezimově Ústí 

s  sebou nese zvyšující se potřebu 
parkovacích míst. Je to dáno ne-
jen zvyšující se životní úrovní, ale 
i  změnou zvyklostí. Dříve byly 
ve větší míře pro parkování aut vy-
užívány areály garáží, neboť auto-
mobil byl mnohdy využíván spíše 
příležitostně. V dnešní době je pro 

mnoho lidí každodenním doprav-
ním prostředkem a stává se tak po-
třebou, mít jej co možná nejblíže 
od bydliště. 

V Sezimově Ústí bylo umožňo-
váno těm, kdo o to projevili zájem, 
vyhrazovat za  úplatu parkovací 
stání. Od  roku 2013 město záro-
veň realizovalo výstavbu nových 
parkovacích stání tam, kde to pod-
mínky dovolují (Nerudova, Prů-
myslová, Dukelská, Lipová Tábori-
tů apod.). V  některých lokalitách 
v horní části města, zejména tam, 

kde možnost navýšit počet parko-
vacích míst není, však v posledním 
roce počet žadatelů o  vyhrazená 
parkovací stání přesáhl rozumnou 
mez (25%) a město stálo před otáz-
kou, zda limit překročit a  vyhra-
zovat další stání a případně za  ja-
kých podmínek. Z  toho důvodu 
bylo na podzim r. 2018 přerušeno 
povolování dalších vyhrazených 
parkovacích míst (s  výjimkou dr-
žitelů průkazů ZTP a ZTP/P). Ná-
sledně byly radou města a komisí 
místního hospodářství a  dopravy 
projednávány a  vyhodnocovány 
varianty možných řešení. Ty zahr-
novaly např. vymezování lokalit či 
ulic s různým režimem parkování, 
úpravu místního poplatku za  po-
volení vyhrazeného parkovacího 
stání, kritéria pro výběr žadatelů 
o vyhrazené parkovací stání apod. 
Každá z  uvedených variant měla 
svá pro a proti a mohla by způso-
bovat budoucí problémy či spory. 
Rada města po  řadě jednání do-
spěla k  tomu nejjednoduššímu 
řešení, spočívající v  tom, že vy-
hrazená parkovací místa nebudou, 
s  výjimkou držitelů parkovacího 
průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením (držitelé průkazu ZTP 
či ZTP/P), povolována a  stávající 
 

Vyhrazená parkování již jen 
pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Projektově se připravuje změna parkovacích míst z podélných na šikmá a výstavba 
nového chodníku u ul. Dukelská v úseku mezi ul. Nerudova a Táboritů

Foto: Zdeněk Parkan

Pokračování na str. 2
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Martin Doležal
starosta města 

Město Sezimovo Ústí před 
několika měsíci nabylo 

po skončení dědického řízení mo-
vité věci.  Ty budou od  začátku 
listopadu 2019 postupně nabíze-
ny k  prodeji formou elektronické 
dražby na oficiálním profilu měs-

ta na  facebooku (Město Sezimo-
vo Ústí). Nabídka bude doplněna 
o  krátkou specifikaci věci a  foto-
grafii s uvedením minimální kupní 
ceny. Jednotlivá věc nebo sestava 
věcí bude prezentována vždy tý-
den, a to od pondělí do pátku.

Věc či věci budou prodány for-
mou kupní smlouvy tomu, kdo 
v rozhodné době nabídne nejvyšší 
cenu prostřednictvím komentáře. 

Zájemcem o koupi může být pouze 
plně svéprávná fyzická či právnic-
ká osoba. 

Prohlídku nabízených věcí je 
možné uskutečnit vždy ve  středu 
od  13 do  17 hod. v  budově MěÚ 
Sezimovo Ústí po  předchozí do-
mluvě. Kontaktní osoba: Ondřej 
Kalivoda, tel.: 381 201 138, mobil: 
775  070  739, e-mail: o.kalivoda@
sezimovo-usti.cz.                              

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlásilo výbě-
rové řízení na pronájem:

části nebytových prostor v bu-
dově č. p. 664 na nám. Tomá-
še Bati (2. NP, bývalé prostory 
Policie ČR)
■ Minimální měsíční nájemné 

ve výši 650 Kč/m² a rok.
1) Propojené místnosti č. 8  

a č. 9 o výměře 40 m².
2) Místnost č. 10 (v  jiné části 

prostor, nesouvisí s  míst-
nostmi č. 8 a  9) o  výměře  
8,5 m². Není nutné prona-
jmout společně s místnostmi 
č. 8 a č. 9.
Nájemci budou mít k dispo-

zici ve  společných prostorách 
kuchyňku a sociální zařízení.

Prohlídku nebytového pro-
storu lze uskutečnit po  do-
hodě. Předpokládaný termín 
k pronájmu 1. 12. 2019 (změna 
vyhrazena). 

Písemné žádosti přijímá 
Správa města Sezimovo Ústí 
do 7. 11. 2019 do 12 hodin.

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
sociální pracovnice MěÚ

Město Sezimovo Ústí ozna-
muje, že přijímá žádosti 

o  pronájem podporovaného bytu 
o  velikosti 1 + kk v  Domě s  pe-
čovatelskou službou, K  Hájence 
čp. 1500, Sezimovo Ústí.  Zájemci 
mohou své žádosti zasílat poštou 

nebo je osobně doručit na  poda-
telnu Městského úřadu Sezimovo 
Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezi-
movo Ústí. Příjem žádostí končí 8. 
11. 2019 v 11 hodin. Dříve doru-
čené žádosti o nájem bytu v Domě 
s  pečovatelskou službou budou 
zařazeny do  pořadníku zájemců 
o nájem.

Žádosti, formuláře a úplné zně-
ní Pravidel pro výběr nájemců 

podporovaných bytů 1 + kk jsou 
k dispozici na webu města, na po-
datelně, na  sociálním oddělení 
MěÚ a  u  pečovatelek. V  případě 
potřeby informace k  Pravidlům 
a pomoc při vyplňování formulářů 
poskytne:
Bc. Veronika Benáková
sociální pracovnice MěÚ
Tel: 381 201 114, 734 265 659
v.benakova@sezimovo-usti.cz         

Martina Machálková
zástupce velitele městské policie

Od  1. ledna 2020 vstupuje 
na  základě novely veteri-

nárního zákona č. 302/2017 Sb. 
v  účinnost povinnost označení 
psů na  území České republiky 
mikročipem z  důvodu zjištění 
identity psa, monitoringu chovů, 
kontroly při prodeji, prokázání 
vlastnictví, operativnější návrat 
k  majiteli v  případě úniku apod.  
Uvedená povinnost se nevztahuje 

na  psy označené čitelným teto-
váním provedeným před dnem  
3. 7. 2011. Tuto službu provádí 
soukromí veterinární lékaři a do-
zorovým orgánem je Státní vete-
rinární správa. Povinné očkování 
psa proti vzteklině bude platné 
pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem, jehož číslo veterinář 
zaznamená v dokladu o očkování 
psa (pas, očkovací průkaz). Štěňa-
ta musí být označena mikročipem 
nejpozději v  době prvního očko-
vání proti vzteklině. Povinností 
sice není zápis do  registru psů 

(např. Národní registr majitelů zví-
řat aj.), ale pouze takové zaevido-
vání přispěje k  rychlému návratu 
vašeho miláčka k  vám, k  majiteli, 
v případě zaběhnutí. S  čipováním 
a  očkováním proti vzteklině sou-
visí i  cestování. Chcete-li se svým 
psem vyjet za hranice, je čipování 
povinné již nyní, stejně tak i platné 
očkování proti vzteklině. 

Za  psa bez čipu bude od  ledna 
roku 2020 hrozit pokuta až 20 tis. 
Kč ve správním řízení, jelikož na něj 
bude pohlíženo, jako by neměl plat-
né očkování proti vzteklině.            

 
vyhrazená parkovací místa povole-
ná do 31.12.2019 nebudou již dále 
prodlužována.  Označení vyhraze-
ných parkovacích míst bude muset 
být odstraněno. 

Vzhledem k  tomu, že uživate-
lé vyhrazených parkovacích stání 
provedli vyznačení těchto stání 
vlastním nákladem a jsou vlastní-
ky dopravních značek, mají mož-

nost tyto značky prodat městu 
za  kupní cenu 2.000 Kč/ks s  tím, 
že přebírání značek bude zajišťo-
vat Správa města Sezimovo Ústí, 
p. o. V nejbližší době budou všem 
držitelům povolení vyhrazeného 
parkovacího místa ve  městě, kte-
rých se to týká, zaslány písemně 
podrobné informace k  odstraňo-
vání značek a jejich odkupu. Rada 
města je přesvědčena, že přijaté 

rozhodnutí bude mít nejmenší 
negativní dopad. Po  cca roce by 
mělo dojít k  vyhodnocení stavu 
parkování ve  městě a  případným 
úpravám. 

Vedle toho se připravuje dal-
ší navyšování počtu parkovacích 
míst ve  městě, ať již úpravou stá-
vajících podélných míst na šikmá, 
či výstavbou nových parkovacích  
míst.                                                           

Od 1. ledna povinné čipování psů

Volný byt 1+kk v DPS k pronájmu

Dražba movitých věcí z dědictví

Vyhrazená parkování již jen pro držitele...
Pokračování ze str. 1

Volné nebytové 
prostory k pronájmu
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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

Hana Chotovinská
kronikářka města

Sportovní gymnastika v Sezimo-
vě Ústí je i přes poměrně velký 

počet kvalifikovaných a především 
obětavých trenérů spojena se jmé-
ny dvou žen - Evy Rajkové a Zdeny 
Kašíkové. Paní Eva Rajková ofi-
ciálně ukončila svou trenérskou 
činnost k červenci letošního roku, 
ale i nadále bude v době tréninků 
do  tělocvičny docházet a  rada-
mi pomáhat jak gymnastům, tak 
i  začínajícím trenérům. Druhá 
jmenovaná oslavila v  letošním 
roce významné životní jubileum 
a  s  trénováním, především chlap-
ců, počítá i  nadále. Paní Rajková 
jistě promine, že následující řádky 
budou věnovány především osla-
venkyni. Konec konců to byla ona, 
která mi o své kolegyni vyprávěla.

Jak se Zdena Kašíková ke gym-
nastice dostala? Říká se, že geny 
se nezapřou. A nejinak tomu bylo 
i  u  paní Kašíkové, rozené Valou-
chové. Její otec Augustin Valouch, 
trenér II. třídy ve sportovní gym-
nastice, brzy rozpoznal u své dcery 
dobré předpoklady pro sportovní 

gymnastiku a  jak už to bývá, na-
kládal na ni v tréninkových hodi-
nách více než na ostatní. Intenzivní 
a náročný trénink brzy přinesl vý-
sledky. Už od žákovských kategorií 
se objevovala na předních místech 
v  okresních, krajských, ale i  celo-
státních soutěžích. Závodění jí vy-
drželo až do dospělosti a ještě v 25 
letech, kdy už na  ni doma čekala 
malá dcera, se zúčastnila v  Třin-
ci mistrovství republiky. Závody 
absolvovala vždy s velkou trémou 
a ani ten poslední nebyl výjimkou. 
Po  skončení závodní činnosti se 
věnovala trénování děvčat a gym-
nastikou prošly i  obě dcery paní 
Kašíkové. Vzhledem k  tomu, že 

v  určitém období vznikl nedosta-
tek trenérů u  mužských složek, 
začala trénovat chlapce a dodnes ji 
tato činnost naplňuje. Gymnastic-
ké veřejnosti je známa i  jako roz-
hodčí.  Paní Kašíková stála u zrodu 
gymnastických kroužků v  obcích 
v  okolí Tábora i  v  něm samot-
ném. Na svou trenérku vzpomínají 
gymnasti např. v  Chotovinách, 
Dražičkách, Slapech. V  Táboře se 
v  roce 2012 spolupodílela na  za-
ložení dívčího gymnastického od-
dílu Viktoria Tábor. Zájem děvčat 
o  gymnastiku se ukázal poměrně 
brzy tím, že se zvýšil počet škol-
ních gymnastických družstev  

Dvě „duše“ sportovní gymnastiky

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci září šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
■ Dne 14. 9. v době od 01:35 ho-

din do 01:40 hodin na ulici Ká-
nišova, před budovou diskotéky 
Apollo došlo z  dosud nezjiště-
ných příčin k  vzájemnému fy-
zickému napadení dvou mužů, 
následkem čehož jeden z  nich 
utrpěl neupřesněné zranění 
a  byl z  místa převezen sanitou 
ZZS Jčk Tábor do  Nemocnice 
v Táboře na vyšetření a následné 
ošetření.

■ V době od 20:00 hodin dne 22. 
9. do 08:30 hodin dne 23. 9. ne-
známý pachatel poškodil nezjiš-
těným předmětem lak levého 
předního blatníku, levých dveří 
řidiče, levých dveří spolujezdce, 

levého zadního blatníku a  zad-
ních pátých dveří, a dále nezjiš-
těným předmětem promáčkl 
páté dveře u  vozidla Mazda 
CX3, zaparkovaného na  parko-
višti v ulici Dukelská před pane-
lovým domem č.p. 611/10, a to 
tak, že do laku karosérie vytvořil 
horizontální rýhu nepravidelné-
ho tvaru o tl. 1mm a celkové dél-
ce od předního levého blatníku 
až po  zadní blatník levé strany, 
a dále vytvořil rýhu a promáčk-
nutí karoserie na pátých dveřích, 
čímž poškozené firmě BOMI 
interier s.r.o., způsobil škodu 
na poškození ve výši 50.000 Kč.

■ V době od 00:30 hodin dne 22. 
9. do 04:00 hodin dne 24. 9. ne-
známý pachatel odcizil v  hale 
slévárny a.s.Kovosvit volně od-
ložený mobilní telefon zn. Sam-
sung, čímž způsobil poškozené-
mu J. Ch. škodu ve výši 4.800 Kč.

■ Dne 22. 9. v době od 19:15 ho-
din do  19:26 hodin na  ulici 
Dukelská před budovou čp. 686 

přistoupil mladší muž ke  své 
bývalé družce, po které nejprve 
požadoval vydání mobilního 
telefonu a  finanční hotovosti. 
Poté, co mu sdělila, že u sebe nic 
nemá, že má vše v bytě, požado-
val po ní vydání klíčů od bytu, 
což odmítla, načež jí pod po-
hrůžkou toho, že jí zabije, klíče 
od  bytu vytrhl z  ruky a  odešel 
směrem k  jejímu bydlišti, kdy 
tato dostala strach.

■ Pan P.  S. dne 27. 9. v  době 
od 20:30 hodin do 21:30 hodin 
poté, co se pohádal s přítelkyní 
S. Š.  a poté, co jej vzala k sobě 
domů na  adrese Průmyslová 
651, tuto chytil pod krkem, kdy 
poškozená následně věc ozná-
mila na PČR a následně v době 
přítomnosti hlídky na  místě 
jmenovanému nadávala slovy 
úchyle, hajzle apod., kdy již ne-
došlo k fyzickému napadení ani 
zranění osob v  důsledku před-
chozího jednání a  P.  S.  z  bytu 
odešel.                                                

Z činnosti Policie ČR

Pokračování na str. 4
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Gabriela ťoupalíková
ředitelka školy

Mateřská škola Sezimovo Ústí, 
Lipová 649, je ve svém Škol-

ním vzdělávacím programu po-
slední čtyři roky prioritně zamě-
řena na environmentální výchovu, 
avšak vybavení školní zahrady 
neumožňovalo jeho maximální pl-
nění. Zahrada byla pro pohybově - 
tělesnou výchovu, environmentál-
ní vzdělávání a snahu prohlubovat 
u  dětí předškolního věku základy 
zodpovědného chování k  přírodě 
nevyhovující, a tudíž nedocházelo 
ke komplexnímu naplňování ŠVP 
školy.

Mateřská škola se proto v úno-
ru 2018 rozhodla podat žádost 
na Státní fond životního prostředí 
ČR o  poskytnutí finančních pro-
středků. Návrh žádosti byl konci-
pován v  souladu s  principy „pří-
rodní zahrady“, který po dlouhou 
dobu připravoval užší tým peda-
gogických pracovníků. 

Způsobilé výdaje pro celkovou 
rekonstrukci a revitalizaci zahrady 

činily 850.289 Kč, přičemž v srpnu 
2018  poskytl FŽP ČR  škole ma-
ximální podporu 500.000 Kč. Škola 
si zbylou částku dofinancovala z fi-
nančního daru od  firmy SILON, 
se kterou má smluvně navázanou 
dlouholetou spolupráci.

Celá akce byla realizována 
ve spolupráci s firmou Zahrada – 
Král s.r.o., od  samotného projek-

tu až po  konečné úpravy zeleně. 
Na zahradě bylo v první fázi, která 
započala v měsíci květnu, nezbyt-
ně nutné provést terénní úpra-
vy, odstranit betonové povrchy 
a  zlikvidovat nefunkční betonové 
brouzdaliště. Místo nich tak mohly 
vzniknout volné, travnaté plochy 
pro sportovní a  pohybové vyžití, 
mlatové cestičky. Došlo k doplnění 

stávajících vzrostlých stromů no-
vými stromy a keři. Ty zajistí nové 
možnosti úkrytů nejenom dětem, 
ale i  živočichům. V  části zahrady 
byl zachován luční trávník. 

Součástí projektu bylo vytvořit 
užitkovou zahradu s  vyvýšenými 
záhony, naučnými trvalkovými 
a bylinkovými záhony, které budou 
sloužit k získání elementárních po-
znatků o  zahradnických činnos-
tech u  dětí. V  další části zahrady 
bylo vybudováno mělké jezírko 
s vodními a mokřadními rostlina-
mi pro experimentování s  vodou 
a  pozorování drobných vodních 
živočichů. Byl vybudován amfite-
átr pro společná setkávání. 

Nedílnou součástí zahrady jsou 
konstrukční dřevěné prvky pro 
hru, pohyb a  rozvoj motoriky, la-
nové stanoviště a celoroční indián-
ská vesnička.

V měsíci září proběhly poslední 
dokončovací práce. Zahrada ma-
teřské školy díky tomuto projektu 
prošla velkou proměnou a stala se 
místem společného setkávání, her 
a odpočinku v nejužším kontaktu 
s přírodou.                                            

Přírodní zahrada v MŠ Lipová MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Jitka Vrbová 
kronikářka kostela

Do kostelní věže byla v červen-
ci roku 1838 vložena pamětní 

listina, která byla nalezena až roku 
1891, kdy kostelní věž poničily 
kroupy a báň na věži strhla vichřice. 
Pamětní listinu napsanou tehdejším 
učitelem ve Starém Táboře Josefem 
Jirmusem uvádím v plném znění:

„Léta Páně 1838 za panování na-
šeho nejmilostivějšího zeměpána 
Ferdinanda I., císaře rakouského, 
krále uherského a českého, byl ten-
to kostel z odporučených kapitálů 
paní Terezie Riegelové, měšťanky 
z Tábora, vystavěn. Kapitál k stavě-
ní tohoto kostela byl svěřen panu 
Petrovi Procházkovi, kriminální-
mu radovi v Táboře, který svědo-
mitě tuto stavbu s mnohými svými 
výlohami dokonal. Společník ku 
vyzdvižení těchto kapitálů byl pan 
P.  Matěj Krátký, duchovní města 
Tábora. Toho roku byli následující 

Velební páni od  duchovního sta-
vu: Vysoce důstojný pán P.  Josef 
Matulka, děkan v Táboře, Velebný 
pán P.  Filip Třebický, katecheta 
starotáborské školy, Velebný pán 
P.  Josef Listopad, katecheta dívčí 
školy v Táboře, Velebný pán P. Jan 
Tepší, Velebný pán P. Vojtěch Pešl, 
katecheta hlavní školy v  Táboře, 
Velebný pán P.  Josef Hynek, resi-
denční kaplan v  Klokotech.  Páni 
ouřeníci od světského stavu: Vyso-
ce urozený pan Lukáš Piller, sku-
tečný guberniální rada a  hejtman 
kraje Táborského, Vysoce urozený 

pan Václav Dolanský, hrabě a  ta-
jemník při c. k. krajském úřadě, 
Vysoce vážený pan Kašpar Valter, 
měšťanosta táborský, pan Matěj 
Adámek, kriminální rada, pan Petr 
Procházka, kriminální rada a ředi-
tel tohoto stavení, pan Václav Drá-
bek, anvald.“ Dokončení pamětní 
listiny bude v příští části.

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost

Neděle 09:45 hodin 
Úterý 18:00 hodin
Čtvrtek 16:30 hodin
Sobota 08:00 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        

v  každoročních okresních závo-
dech. I ve věku, kdy už většina lidí 
hledí spíše na pohodlí, nalezneme 
paní Kašíkovou v  několika tělo-
cvičnách. Pro svou obětavost a za-
pálení je oblíbená nejen u  svých 
svěřenců, ale také ostatních tre-
nérů oddílu. Ti Zdeňce k  jejím 
sedmdesátinám splnili přání a da-
rovali jí tandemový seskok padá-
kem, který, podle jejich vyjádření, 
„bravurně zvládla“. Vedle trenér-
ské a  cvičitelské činnosti zastává 
paní Kašíková funkci ekonomické 
pokladní a hospodářky oddílu pro 
chlapce. Není tedy vůbec divu, že 
vedení oddílu si její práce velmi 
váží a do dalších let jí přeje hodně 
zdraví a těší se na další léta spolu-
práce.

Poděkování za dlouholetou prá-
ci s  přáním pevného zdraví, do-
statku elánu k  trenérské činnosti 
i předávání cenných rad při práci 
s  mládeží však jistě patří oběma 
„duším“ sportovní gymnastiky 
v našem městě.                                   

Dvě „duše“ ...
Pokračování ze str. 3
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Poděkování

Společenská kronika

Inzerce

■ Děkuji panu starostovi 
za  přání k  mým narozeni-
nám a paní Máchové za mi-
lou návštěvu a  předání dár-
ku.               František Hanuš

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalo-
vi za milé blahopřání k mým 
narozeninám. 

Ludmila Zvěřinová
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  mým naro-
zeninám. 

Miroslav Josef Bezecný
■ Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým narozeni-
nám a  paní Veselé za  milou 
návštěvu a předání dárku.

Vlasta Pospíchalová
■ Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým narozeni-
nám a paní Evě Veselé za pře-
dání dárku a milé posezení. 

Melanie Kočová
■ Děkujeme panu starostovi 

za milé blahopřání k naroze-
ninám a životnímu jubileu. 

manželé Zachariášovi
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za  přání k  mým narozeni-
nám.                     Josef Trpák

Narození: 
od 11. 9. do 27. 9.
Gollová Štěpánka
Kratochvíl Jakub
Pěknice Šimon
Rosman Jakub

Zemřelí: 
od 9. 9. do 19. 9.

Benda Josef
Fejtková Milada
Kopalová Vlasta
Kuncová Vlasta
Pechová Marie

Šnejd Jan

■ KOUPÍM lp, cd, mc. 
Tel.: 604 640 066

■ Koupím garáž u Hiltonu.
Tel.: 606 842 365

Základní škola švehlova 111, SeZimovo ÚStí i
V pondělí 23. 9. 2019 přijelo do naší družiny „Duo Jaking“. Kouzelník Kuba převedl 
zajímavá kouzla s kartami, šátkem a balónkem. Do kouzlení zapojil nejen děti, ale 
i paní vychovatelky. V druhé části programu bublinkářka Ingrid všem ukázala ma-
gické mýdlové bubliny, ze kterých vytvořila ohňostroj, kolotoč  a různé geometrické 
obrazce. Nakonec do jedné bubliny zavřela sebe i některé děti.  

I. Györiová a I. Jirmusová

Vítejte, dětičky, do  té naší 
školičky, vítejte, děťátka, je tu 

nová zahrádka! Tak nějak by se 
daly veršem vyjádřit změny, které 
na  začátku školního roku čekaly 
v MŠ Zahrádka na naše nejmenší 
Berušky, větší Broučky, starší Vče-
ličky a nejstarší Motýlky.

U MŠ je velká prostorná zahra-
da, která se využívá k pobytu dětí 
venku nebo k  pořádání různých 
akcí. K tomuto účelu je také vyba-
vena. Jsou zde čtyři velká pískoviš-
tě zakrývaná folií, dřevěné průlez-
ky, houpačky, skluzavky, několik 
velkých tabulí na kreslení, altánek 
a stoly s lavicemi, u kterých je mož-
né v létě posvačit.

Těsně před začátkem školního 
roku skončily další úpravy škol-
ní zahrady. Vznikla řada herních 
i vzdělávacích prvků, které budou 
sloužit nejen k pohybovému vyži-
tí, ale i  k  provádění environmen-
tální výchovy. Děti budou moci 
podnikat dobrodružné výpravy 
do přírodních zákoutí, procvičit si 
orientaci v labyrintu z tújí, rozvíjet 
smysly na  hmatové stezce, svou 
fantazii zapojit při tvoření staveb 
v  novém kamínkovišti. Nefunkč-
ní brouzdaliště bylo přebudováno 
na  prolézací tunel, pro opékání 
buřtů nově upraveno ohniště. 
Kouzlo rostlin budou děti pozná-
vat v bylinkové zahrádce a zahrad-
ní louce, oko potěší i květiny, které 
právě teď předvádějí svou barev-
nou krásu. Pro úschovu koloběžek 
a dalších hraček byl postaven nový 
dřevěný domek. 

Tím však naše plány neskončily. 
Do  budoucna bychom ještě chtě-
ly vybudovat mlhoviště pro letní 
osvěžení, lanové centrum pro roz-
voj obratnosti a rekonstruovat za-
hradní WC. Doufáme, že takto vy-
bavená zahrada bude přirozeným 
zdrojem informací a  poskytne 
dětem mnoho příležitostí k pohy-
bovému vyžití i zkoumání přírody. 
Naším přáním je, aby se děti v naší 
„zahrádce“ cítily jako v pohádce.  

Petra Pychová
třídní učitelka

Začátek školního roku se nesl 
pro žáky šestých ročníků a je-

jich třídních učitelů v duchu krát-
kého pobytu v přírodě. Zúčastnili 
se tradičního třídenního seznamo-
vacího kurzu s  názvem Start. Se-
znamovací plavba byla zahájena 
na  Letní základně Palcát v  Plané 
nad Lužnicí.

Již od  rána se obloha mračila 
a skrápěla naše ramena svými slza-
mi. Díky výbornému zázemí jsme 
se nenechali od  našich činností 
odradit a  přesunuli je do  klubo-
ven. Když se pak v pozdním odpo-

ledni déšť umoudřil, mohli jsme 
konečně vyrazit do lesa. Následu-
jící dva dny jsme se již od ranních 
hodin radovali jen ze slunečného 
počasí.

Všechny tři dni jsme se na-
vzájem poznávali, seznamovali 
s  novými spolužáky a  také si sa-
mozřejmě hráli. Náš cíl byl jasný 
– co nejlépe poznat své vrstevníky 
a spolužáky a naučit se s nimi spo-
lupracovat a řešit různá úskalí. 

Věřím, že se nám to všem poda-
řilo, neboť většina z nás se vracela 
usměvavá, spokojená, často i s no-
vými kamarády. Tři dny utekly jako 
voda, ale my stále čerpáme energii 
z  pěkně navázaných vzájemných 
vztahů.                                               

Nová zahrádka

Šesťáci ze ZŠ Školní náměstí 
na startu druhého stupně

KOUPĚ
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Andrea Lacinová
učitelka ZŠ Školní náměstí

Třebíč je malebné městečko 
na  pomezí Čech a Moravy 

spadající do  národopisné oblasti 
Horácko.

V  sobotu 14. září zde probíhal 
festival Bramborobraní, kde diváci 
mohli v  rámci programu zhléd-
nout mezinárodní folklórní sou-
bory.  Zástupci dětského souboru 
Dubínek, reprezentující Jihočeské 
folklórní sdružení, společně s dět-
mi z Horácka a Rakouska se toho-
to festivalu zúčastnili také. Mohli 
zde tak opět ukázat tance, které se 
v rámci projektu česko - rakouské-
ho přátelství již dříve naučili.

Zkoušelo se v  dopoledních ho-
dinách v  sále krásného zámečku, 
které je současně muzeem Vyso-
činy. Sám festival se konal na  ná-

městí. Počasí nezklamalo a sluníč-
ko rozzářilo naše nádherné kroje. 
Vystoupení se jednoduše povedlo. 

Odměnou byl bouřlivý potlesk.
A  co je důležité, upevnilo se 

i  přátelství mezi dětmi, které mezi 

sebou navázaly pěkné vztahy. Všich-
ni jsme se moc rádi viděli a budeme 
se těšit na další setkání.                      

Martin Doležal
vedoucí střediska

Skautské středisko Černá růže 
v Sezimově Ústí po celou dobu 

jeho novodobé historie užívá jako 
svou základnu Skautský areál 
u Kozského potoka. Je v něm do-
statek kluboven i venkovního pro-
storu pro celoroční činnost více 
než stovky jeho členů, zázemí pro 
závody či pro víkendové či prázd-
ninové pobyty dětských oddílů. 
Vlastníkem areálu je město Sezi-
movo Ústí a  středisko je nájem-
cem, což sebou nese povinnost se 
o areál řádně starat, zajišťovat jeho 
opravy, sekat rozlehlé travnaté plo-
chy, pečovat o zeleň. 

Dřevěné klubovny, postavené 
v  letech 1968 – 1974, však po-
chopitelně nahlodává zub času 
a  drobné opravy a  běžná údržba 
nedostačují. Střechy, okapy, veran-
dy, podlahy, rozvody, nábytek, to 
vše je postupně nutné rekonstru-
ovat. 

Středisko proto realizovalo  
v  l. 2010-2017 rozsáhlý projekt 
oprav střech všech 13 kluboven 
a kuchyně, včetně okapů a svodů, 
u většiny kluboven došlo i k opra-
vě verand. V  průběhu 8 let byl 

v areálu na opravy profinancován 
více než jeden milión Kč, z  toho 

více než polovinu získalo středisko 
z dotací od Jihočeského kraje. 

Vedle postupné renovace dřevě-
ných stolů a lavic zahájilo v r. 2018 
středisko výměny elektrorozvodů 
a  světel v  klubovnách. Vlastním 
nákladem 29 tis. Kč byly takto 
opraveny 3 klubovny. V  letošním 
roce uspělo se svou žádostí o dota-
ci od Jihočeského kraje a obdrželo 
71 tis. Kč. Mohlo tak realizovat 
opravy v dalších 8 klubovnách, a to 
s celkovými náklady 102.121 Kč.

Hotovo ale pochopitelně není. 
Na  opravy elektrorozvodů ještě 
čeká v dalších letech velká klubov-
na a jedna malá klubovna – dílna, 
je nutné pokračovat v  renovaci 
nábytku a provést opravy rozvodů 
pitné a odpadní vody.

Důležité je, že skautský areál ne-
chátrá, ale stále je udržován v pro-
vozuschopném stavu a vylepšován. 
Může tak sloužit dalším generacím 
dětí, pro které byl postaven.     

Je na  místě poděkovat měs-
tu Sezimovo Ústí a  Správě města 
Sezimovo Ústí, že činnost skautů 
střediska Černá růže dlouhodobě 
podporuje, Jihočeskému kraji, že 
svými dotacemi pomáhá udržovat 
a vylepšovat skautský areál a obno-
vovat táborové vybavení i také fir-
mě p. Pavla Slavíka, která v  letoš-
ním roce opravy elektrorozvodů 
v klubovnách provedla.                  

Dubínek na mezinárodní folklorní soutěži v Třebíči

Skauti pokračují v opravách kluboven
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
STROJNÍ A STAVEBNÍ
KOMENSKÉHO 1670,TÁBOR

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

WWW.SPS-TABOR.CZ

SOBOTA 23. 11. 2019 

10:00 - 13:00

XIII. SEZIMOÚSTECKÝ

30.11.2019
WELLNESS HOTEL MAS

SEZIMOVO ÚSTÍ
19:30 - 02 HODIN

Vstupné: 
300,-Kc v predprodeji / 350,-Kc na míste

Predprodej: RichART  tel: 724 003 814 
a v recepci hotel MAS tel: 381 275 010

v puvodní sestave 
z roku 1971

°

www.richart.cz                    www.bigpapa.cz

Moderátor a DJ 
Luboš Faic

Fotokoutek

Abba Stars

ACT Cheerleaders

ORION

XIII. SEZIMOÚSTECKÝ
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Abba Stars ACT Cheerleaders

WELLNESS HOTEL MAS
SEZIMOVO ÚSTÍ
19:30 - 02 HODIN

ORION

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Listopad je měsícem podzim-
ních plískanic, větrů na strniš-

tích a prvních mrazíků. Ze stromů 
opadávají zbylé listy a hvězdná ob-
loha nám současně předvádí sou-
hvězdí tří ročních období. Vysoko 
nad jihem dominují souhvězdí 
Pegase a Andromedy, pod nimi se 
rozkládají souhvězdí  Ryb a  Vod-
náře. Nad západním obzorem zů-
stávají letní souhvězdí, Orel, Lyra 
a  Labuť, na  opačné straně oblo-
hy, nad východem, se hlásí první 
zimní souhvězdí Orion, Vozka 
a Býk. Dne 11. 11. dojde na obloze 
k  vzácnému úkazu. Přes sluneč-
ní kotouč přejde planeta Merkur, 
u nás pozorovatelný v první polo-
vině průběhu. Na  Táborsku tento 
úkaz můžeme vidět od 13.35 hod. 
do 16.22 hod., kdy Slunce zapadne 
za  obzor. Další neméně pozoru-
hodný bude meteorický roj Leo-
nidy, jehož dráha vychází ze sou-
hvězdí Lva a  na  noční obloze  jej 

spatříme od 13. 11. jeho maximum 
bude 18. 11. Oblak prachu z mateř-
ské Tempelovy-Tuttleovy komety 
se po  její dráze opakovaně vrací 
po  33 letech. Meteorické roje bu-
dily ve  starších dobách pozornost 
a z historických pramenů lze zjistit, 
že první zmínka o tzv. ,,proudu lis-
topadovém”(Leonidy) je již z r. 902 
po  Kristu. Meteority byly za  dáv-
ných dob pokládány za  spadlé 

hvězdy. Podle indické báje bohyně 
Verpeja při narození dítěte začne 
příst na nebi dítěti nit osudu, která 
končí hvězdou. Zemře-li člověk, 
přetrhne se nit a  a  jeho zbledlá 
hvězda padá k zemi.

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Merkur  spatříme ve  druhé 

polovině měsíce ráno nad jiho-
východním obzorem. Venuše se 

ve  druhé polovině měsíce stává 
Večernicí viditelná nízko nad ji-
hozápadním obzorem. Mars mů-
žeme pozorovat spolu s Merkurem 
ráno nízko nad jihovýchodním 
obzorem. Jupiter je v podzimních 
měsících jasná planeta postupně 
klesá večer nad jihozápadní obzor.

Saturn je pozorovatelný večer 
na jihozápadě ve společnosti Jupi-
teru. Uran můžeme pozorovat nad 
jihovýchodním obzorem po celou 
noc. Neptun bude pozorovatel-
ný v první polovině noci v souhv. 
Vodnáře. SLUNCE putuje  ve Ští-
ru a 22. listopadu v 15 hod 59 min 
SEČ vstupuje do znamení Střelce.

MĚSÍC bude v  první čtvrti  
4. listopadu, úplněk nastane  
12. 11., poslední čtvrt 19. 11. 
a v novu pak 26. listopadu.

Délka dne V  listopadu ubývá 
dne o 1 hod 24 min. 

Akce pořádané naší hvězdárnou 
a  další zajímavosti najdete také 
na  našich stránkách  http://www.
hvezdarna-fp.eu/ nebo aktuálně 
přímo ve hvězdárně.                       

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
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AKCE

STŘEDEČNÍ HRANÍ
6. listopadu 16–18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Během středečního hraní si 
zahrajeme novou hru Želví 
závody. Cílem je předstihnout 
všechny protihráče. Až budeme 
rozehřátí, poskládáme co 
nejrychleji slova ve hře Tik Tak 
Bum. Na závěr vybudujeme 
rozlehlá území v oblasti města 
Carrcassonne. 
vstupné zdarma

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
– AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
22. listopadu 17 hod.
sál Spektrum

V novém představení se Štístko 
a Poupěnka se svými broučky 
dostanou do pohádkového lesa. 
Zahrají a zazpívají osvědčené 
hity, které broučkové tak milují. 
Představení je vhodné pro děti 
od dvou let.
vstupné na www.ticketportal.cz

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
26. listopadu 14–17 hod.
Knihovna Školní náměstí

Přijďte se do knihovny 
inspirovat vybranými dětskými 
knihami – představíme vám 
nejen pohádkové, ale i naučné, 
a publikace, které fungují 
jako spojení naučné knihy 
a pohádkového příběhu. 
Zvaní jsou úplně všichni, 
od nejmladších po nejstarší.
vstupné zdarma

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
27. listopadu 10–11 hod.
Knihovna Školní náměstí 

V listopadovém čtení si projdeme 
knihu Draka je lepší pozdravit. 
Pomocí pohádkových příběhů si 
objasníme, jak je důležité slušně 
se chovat k ostatním lidem, že 
má člověk vždy zdvořile zdravit, 
prosit i děkovat, že musí po sobě 
uklízet, neničit věci, dělit se 
s ostatními a nebýt lhostejný 
ke svému okolí.
vstupné zdarma

NASVÍCENÍ MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ  
29. listopadu 17 hod.
náměstí Tomáše Bati

Při společném rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí 
Tomáše Bati nám pomůže 
třináctimetrový anděl z Divadla 
Kvelb. S andělem Petrem 
pak pošleme přání Ježíškovi 
a v sále Spektrum se podíváme 
na vánoční pásmo pohádek. 
Sváteční atmosféru navodí 
skupina RK Band.
vstupné zdarma

KONCERTY

LUBOŠ POSPÍŠIL
& ONDŘEJ FENCL  
26. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Matador české hudební scény 
s hlasem, který si nespletete, 
prožívá jedno z nejšťastnějších 

období své více než čtyřicetileté 
kariéry. Do Sezimova Ústí 
přijede v duu s kapelníkem 
své doprovodné skupiny 
5P, klávesistou a kytaristou 
Ondřejem Fenclem.
vstupné: 190 Kč

DIVADLA

DVA NAHATÝ CHLAPI

JT PROMOTION
4. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Bláznivá komedie 
kontroverzního francouzského 
autora Sébastiena Thiéryho, která 
v současné době slaví v Paříži 
velké úspěchy. 
Hrají: Martin Zounar, Martina 
Randová, Martin Kraus,  
Daniela Šinkorová.
VYPRODÁNO

UKLÍZEČKA   
DIVADLO VOŽIVOT
8. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Lidská, až trochu sentimentální 
hra o tom, že snít a milovat je 

stejně důležité jako se dobře 
najíst. Nová autorská komedie 
Divadla Voživot z Mladé Vožice. 
Hrají: Vlasta Chrenková, Jaroslav 
Jaroš, Pavla Marie Šedivá. 
Režie: Kateřina Pokorná
vstupné: 100 Kč 

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

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
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 listopad
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ZNOVU A LÍP  
DIVADLO TITANS
18. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

On je uznávaný spisovatel, 
elegán, má rád drahé pití, 
mladší ženy, tenis a obdiv. Ona 
je jeho manželka a už toho má 
dost. Z běžného odpoledne je 
najednou válka Roseových. 
Hrají: Kristýna Frejová, Luboš 
Veselý nebo Václav Vašák, 
Marcela Holubcová / Klára 
Cibulková, Jana Kozubková / 
Klára Cibulková, Marek Daniel
vstupné: 390 Kč 

POHÁDKY

O BOJÁCNÉM STRAŠIDÝLKU  
20., 27. listopadu 16.30 hod.
loutkový sál

Dva loupežníci se chystají 
vyloupit zámek, na kterém straší 
nové, mladé strašidýlko. 
To ale strašit ještě neumí a samo 
se bojí. Díky princezně se 
přestane bát, naučí se strašit, 
a nakonec zachrání zámek před 
vyloupením.
vstupné: 20 Kč

O PRINCEZNĚ NA OCET 
DIVADELNÍ SOUBOR SPEKTRUM 
1. prosince 15 hod.
sál Spektrum
Autorská pohádka Aleny Bláhové 
s písničkami Stáni Rybníčkové 
v podání ochotnického souboru 
Spektrum. Žárlivá čarodějnice 
zaklela království, aby princezna 
nikdy nepotkala ženicha. Princ 

s pomocí pohádkových strašidel 
i samotného Lucifera však kouzlo 
prolomí. Komedie pro děti je 
plná písniček, laskavého humoru 
a poznání, že pravá láska překoná 
i čarodějnická kouzla.
vstupné: 50 Kč

PŘEDNÁŠKY

ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO   
25. listopadu 18 hod.
sál Spektrum

Katastrofa jaderné elektrárny 
v Černobylu ovlivnila svět, 
nic není jako dříve. S následky 
se potýkáme dodnes a ještě 
dlouhých 22 tisíc let budeme. 
Jak to vše proběhlo, co se stalo 
po výbuchu, jak to vypadá dnes 
v zakázané zóně a příběhy lidí, 
kteří neměli žít, nebo naopak 
si na sklonku života vybrali 
zakázanou zónu jako svůj domov, 
bude vyprávět Tomáš Kubeš. 
vstupné: 50 Kč 

VÝLETY

ADVENT V DRÁŽĎANECH 
7. prosince 
odjezd 8.00 Spektrum, 
8.15 Tábor ČD
S průvodkyní Lenkou Želivskou 
zavítáme na advent do Drážďan. 

Projdeme vánoční trhy, uvidíme 
čtrnáctimetrovou vánoční 
pyramidu, zdobenou vánoční 
jedli, můžeme ochutnat tradiční 
svařák i známou drážďanskou 
štólu. Součástí výletu je návštěva 
zámku Moritzburg, kde se koná 
zimní výstava pohádky Tři oříšky 
pro Popelku. 
cena: 990 Kč (v částce jsou 
zahrnuty vstupy)
Výlet je možné uhradit hotově 
nebo kartou v Informačním 
centru Sezimovo Ústí nebo 
po předešlé rezervaci převodem 
na účet.
číslo účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol: 0712

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
4., 18. listopadu 17 hod.
11., 25. listopadu 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 80 Kč (permanentka 
na 10 lekcí: 600 Kč)

GALERIE

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

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.

„VEDLESEBE“
galerie Spektrum
VERNISÁŽ – 16. listopadu 
16 hod.
Výstava je přístupná 
do 10. ledna 2020

Členové Klubu fotoamatérů 
Žižkov představují své fotografie, 
fotografické koláže a sendviče. 
Tento kroužek je druhý nejstarší 
v Praze, resp. první nejstarší 
na Žižkově. Vernisáž hudebně 
doprovodí klarinetové duo Karel 
Biško a Jan Perník.

ART SETKÁNÍ 2019
galerie Spektrum
Výstava je přístupná 
do 15. listopadu

Členové a hosté VSU ČMS 
připravili mezinárodní výstavu 
obrazů s velmi různorodými 
a pestrými náměty. Mezi 
vystavujícími jsou umělci z Čech, 
Slovenska, Rakouska, Švýcarska 
a Japonska. 

KLUBOVNA III. VĚKU

DOPOLEDNE S POHYBEM
4. listopadu 9 –11.30 hod.
ZUŠ Sezimovo Ústí 
– taneční sál
Jak pohyb působí na tělo 
i mysl vyzkoušíme při cvičení 
s rehabilitační lékařkou 
MUDr. Světlanou Holubovou.

DATS KLÍČEK
4. listopadu 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Klubovnu třetího věku navštíví 
klienti Dats Klíček. Seznámí se 
s aktivitami naší klubovny a my 
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jim předáme námi vyrobené 
dárky v podobě panenek 
Kiwanis, se kterými klienti 
Klíčku secvičí loutkové divadlo.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
11. listopadu 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Posezení u harmoniky se 
známými písničkami, 
které nám zlepší náladu. 
Využijme příležitosti si příjemně 
popovídat se starými i novými 
známými.

CVIČENÍ PAMĚTI
18. listopadu 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Další díl trénování a posilování 
naší paměti s paní Danou 
Průchovou.

ZVONEČEK
25. listopadu 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Stužkový zvoneček sice 
nezazvoní, ale stejně bude milým 
připomenutím nadcházejícího 
adventního času. Naše ruce při 
výrobě povede paní Zimčíková.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Dospělí:
Pavel Kolář: Labyrint pohybu
Rozhovory
Nora Roberts: Povolené ztráty
Čtení pro ženy
Jenny Colgan: Kavárnička 
na pobřeží
Romantické čtení
Vlastimil Vondruška: 
Právo první noci
Historická detektivka
Michaela Klevisová:
Ostrov šedých mnichů
Detektivka
Robert Galbraith: Smrtící bílá
Detektivka
Elena Ferrante: 
Příběh ztracené holčičky
Závěrečný díl tetralogie 
„Geniální přítelkyně“

Děti a mládež:
R. S. Berner: Léto
Obrázkové příběhy
Hasiči
Pro nejmenší
Mark Twain: Dobrodružství 
Toma Sawyera
Dobrodružné čtení

Knihovna Školní náměstí
Dospělí:
Matthew Quick: Terapie láskou
Romantika
Christine Trent: Dáma z popela
Historický román pro ženy
Kerry Fisherová: Mlčenlivé 
ženy 
Thriller
Simon Lelic: Dům
Detektivka
W. Bruce Cameron: Psí cesta
Dobrodružné čtení

Děti a mládež:
Paul Stuart: Ničitel – Zóna 
chaosu
Fantasy
Kiki Thorpeová:
Víly Nevíly – Na stopě 
První čtení
Nele Moostová: Havran 
Nezbeda
Pohádka
Disney Enterprises: Lví hlídka
Pro nejmenší
 J. Richter-Magnuszewská: 
Rok na trhu
Leporelo 

KINO SPEKTRUM

pá 1. listopad 20:00 hod.
ne 3. listopad 17:30 hod.
ABSTINENT

drama 
ČR, 2019, 78 min., 12 let
Režie: David Vigner
Jak rychle se lze dostat na dno 
lahve i života? 
vstupné: 120 Kč

so   2. listopad 15:00 hod.
ne   3. listopad 15:00 hod.

ne 10. listopad 15:00 hod.
ADDAMSOVA RODINA

animovaný
USA, 2019, 90 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 120 Kč

so  2. listopad 17:30 hod.
so  16. listopad 17:30 hod.
pá  22. listopad 20:00 hod.
pá 29. listopad 20:00 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
komedie
ČR, SR, 2019, 110 min., přístupný
vstupné: 130 Kč/ 120 Kč / 100 Kč

so  2. listopad 20:00 hod.
STÁHNI A ZEMŘEŠ

horor, thriller
USA, 2019, 90 min.,15 let, titulky
vstupné: 130 Kč

ne 3. listopad 20:00 hod.
SÓLO 
dokumentární, životopisný, hudební
ČR, Francie, Argentina, 
Rakousko, 2019, 12 let, 84 min.
vstupné: 90 Kč

út 5. listopad 17:30 hod.
TINTORETTO – 
REBEL Z BENÁTEK
výtvarné umění
Italie, 2019, přístupný, 95 min. 
vstupné: 100 Kč

út  5. listopad 20:00 hod.
HRA
drama
ČR, Argentina, Jižní Korea,
93 min., 2019, 12 let
vstupné: 100 Kč

st 6. listopad 16:00 hod.
ZNÁTE Z TELEVIZE
krátké pásmo pohádek
ČR, 65 min., přístupný
Kosí bratři - Jak jim učaroval 

létající koberec, Z deníku opičáka 
Maka - Dobrodružství na moři, 
Maxipes Fík trosečníkem, 
Sněžný muž Hugo - U ledu, Káťa 
a Škubánek - Maškarní ples, 
O Sazínkovi - Venda kazisvět, 
O klukovi z plakátu - Navštivte 
ZOO, Bob a Bobek - Na letišti, 
Jája a Pája - Jak koupili kouzelný 
mlýnek
vstupné: 30 Kč

st    6. listopad 17:30 hod.
čt 14. listopad 20:00 hod.
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD 

akční, sci-fi
USA, 2019, 128 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč

st 6. listopad 20:00 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
drama, komedie
USA, 2019, 12 let, 159 min., titulky
vstupné: 100 Kč

čt 7. listopad 10:00 hod.
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
komedie, romantika
USA, 2019, 92 min., 12 let, titulky
vstupné: 60 Kč

čt  7. listopad 17:30 hod.
so 9. listopad 20:00 hod.
BITVA U MIDWAY
akční, drama, historický
USA, Čína, 2019, 138 min., 
12 let, titulky
vstupné: 130 Kč

čt     7. listopad 20:30 hod.
so       9. listopad 17:30 hod.
ne  10. listopad 17:30 hod.
st  20. listopad 20:30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie
ČR, SR, 2019, 105 min., přístupný
vstupné: 130 Kč

so     9. listopad 15:00 hod.
st  13. listopad 16:00 hod.
FANY A PES
animovaný
Německo, ČR, Belgie, 2019, 
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86 min., přístupný, dabing
vstupné: 100 Kč

ne 10. listopad 20:00 hod.
NÁRODNÍ TŘÍDA
drama
ČR, Německo, 2019, 91 min., 
15 let
vstupné: 100 Kč

út  12. listopad 17:30 hod.
čt  21. listopad 10:00 hod.
JIŘÍ SUCHÝ 
- LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
dokument
ČR, SR, 2019, 102 min., 
přístupný
vstupné: 110 Kč/ 60 Kč

út 12. listopad 20:00 hod.
ANTOLOGIE MĚSTA DUCHŮ
drama, fantasy 
Kanada, 2019, 97 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 100 Kč

st 13. listopad 17:45 hod.
PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS
drama 
VB, Belgie, Francie, 2019, 
100 min., 12 let, titulky
vstupné: 100 Kč

st  13. listopad 20:00 hod. 
so  16. listopad 20:00 hod. 
BLÍŽENEC

akční sci-fi 
USA, 2019, 117 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 140 Kč

čt 14. listopad 10:00 hod.
TERORISTKA
komedie, drama 
ČR, SR, 2019, 95 min., 12 let
vstupné: 60 Kč

čt 14. listopad 17:30 hod.
KAREL, JÁ A TY
drama, komedie
ČR, 2019, 111 min., přístupný
vstupné: 130 Kč

pá 15. listopad 17:30 hod.
st  20. listopad 17:30 hod.
LE MANS ’66

akční, drama, životopisný
USA, 2019, 153 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč

pá 15. listopad 20:30 hod.
ŽENY V BĚHU 
komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
vstupné: 90 Kč

ne 17. listopad 15:00 hod. 
SNĚŽNÝ KLUK
dobrodružný animovaný film 
USA, 2019, přístupný, 97 min. 
vstupné: 130 Kč

ne 17. listopad 17:30 hod.
AMNESTIE
drama, thriller
ČR, SR, 2019, 127 min., 15 let
vstupné: 120 Kč

ne 17. listopad 20:00 hod.
DOKTOR SPÁNEK 
OD STEPHENA KINGA
horor, thriller
USA, 2019, 152 min., 15 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč

út 19. listopad 17:30 hod.
PRAŽSKÉ ORGIE

drama, komedie
ČR, 2019, 112 min., 12 let
vstupné: 100 Kč

út 19. listopad 20:00 hod.
MATTHIAS & MAXIME
drama
Kanada, 2019, 119 min. 15 let, 
titulky
vstupné: 90 Kč

čt 21. listopad 20:00 hod.
ne 24. listopad 17:30 hod.
VLASTNÍCI
komedie, drama
ČR, SR, 2019, 96 min., 12 let
Režie: Jiří Havelka 
vstupné: 130 Kč

so 23. listopad 17:30 hod. 
ne 24. listopad 15:00 hod. 
ne 30. listopad 15:00 hod. 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

animovaný, muzikál, fantasy, 
dobrodružný, komedie, rodinný
USA, 2019, přístupný, 
dabing
vstupné: 140 Kč

so 23. listopad 20:00 hod. 
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY  
akční, komedie, horor
USA, 2019, 97 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč 

ne 24. listopad 20:00 hod.
st 27. listopad 17:30 hod. 
JOKER 
krimi, drama, thriller 
USA, 2019, 122 min., 15 let, 
dabing
vstupné: 120 Kč

st 27. listopad 20:00 hod.
NABARVENÉ PTÁČE 
drama
ČR, SR, Ukrajina, 2019, 
169 min., 15 let
vstupné: 100 Kč 

čt 28. listopad 17:30 hod.
so 30. listopad 20:00 hod. 
NA NOŽE

komedie, krimi, drama, thriller, 
USA 2019, 12 let, titulky
vstupné: 130 Kč 

čt 28. listopad 20:00 hod. 
VÝJIMEČNÍ
komedie
Francie, 2019, 114 min., 
12 let, titulky
vstupné: 120 Kč

pá 29. listopad 10:00 hod.
ROMÁN PRO POKROČILÉ

komedie
ČR, 2019, 95 min., 12 let
vstupné: 60 Kč

pá 29. listopad 18:00 hod.
POHÁDKY 
POD STROMEČEK
krátké pásmo pohádek
ČR, 72 min., přístupný
Jak šli nadělovat , Vánoce u zvířátek, 
Divoké sny maxipsa Fíka, aj.
vstupné: ZDARMA

so 30. listopad 17:30 hod.
LAST CHRISTMAS
komedie
VB, USA, 2019, 103 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč
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MSKS

Inteligentní rocková píseň. Tak 
by se dala charakterizovat tvorba 

zpěváka Luboše Pospíšila. Skladby 
jako Klub osamělých srdcí nebo 
Píši Vám, Karino zůstávají už léta 
zapsány v  povědomí posluchačů. 
Luboš Pospíšil se za svou více než 
čtyřicetiletou kariéru stal matado-
rem české hudební scény a předlo-
ni vkročil do Beatové síně slávy.

Jeho koncert se odehraje 
ve  Spektru v  úterý 26. listopadu 
od  19 hodin. Luboš Pospíšil vy-
stoupí v duu s kapelníkem své do-
provodné skupiny 5P, klávesistou 
a  kytaristou Ondřejem Fenclem. 
Vstupné je 190 Kč, vstupenky 
na koncert lze koupit předem v In-
formačním centru Sezimovo Ústí 
nebo prostřednictvím webových 
stránek www.kultura.sezimovo-
-usti.cz.                                                  

MSKS

Městské středisko kultury 
a sportu pořádá jednodenní 

zájezd na  advent v  Drážďanech. 
Role průvodkyně se ujme Lenka 
Želivská. Akce se uskuteční v  so-
botu 7. prosince, odjíždí se v 8 ho-
din od Spektra. 

Výletníky přivítá starobylé měs-
to Saska, které se pyšní historický-
mi památkami, jako je Semperova 
opera, kostel Frauenkirche či ba-
rokní skvost Zwinger. Nezapome-
nutelným zážitkem bude procház-
ka po  zdejších vánočních trzích, 
kde k  chuti přijde nejen tradiční 
svařené víno, ale i známá drážďan-
ská štóla. Tuto zdejší vyhlášenou 
dobrotu budou obyvatelé Drážďan 
i hosté z celého světa oslavovat při 
monumentální Štólové slavnosti 
zvané Stollenfest, jejíž 26. ročník se 

koná právě v den zájezdu. Součástí 
programu bude návštěva zámku 
Moritzburg, kde probíhá zimní 
výstava pohádky Tři oříšky pro 
Popelku. Návštěvníci si jistě vybaví 
vzpomínky na  dětství a  oblíbené 
postavy z  tohoto filmu. Prohlídka 
zámku je individuální.

Cena zájezdu činí 990 Kč na 
osobu, v  položce jsou zahrnuty 
vstupy. Částku lze uhradit hotově 
nebo kartou v infocentru, případ-
ně po předešlé rezervaci převodem 
na účet 705 978 359 / 800, variabil-
ní symbol 0712.                                

Výstava „Baťov od začátku“ sklidila od 
návštěvníků mnoho kladných ohlasů 
(na snímku záběr ze zářijové akce 
„Baťov slaví 80 let“). MSKS vychází 
vstříc zájmu veřejnosti a vytváří stálou 
galerijní expozici ve Spektru, kde 
bude poutavou formou představovat 
tematiku Sezimova Ústí.

MSKS

Advent se blíží, ulice už dýchají 
předvánoční náladou. V srdci 

Sezimova Ústí, na náměstí Tomá-
še Bati, čeká ozdobený vánoční 
strom, až se rozzáří jeho světla. 

Ta magická chvíle nastane v pá-
tek 29. listopadu v 17 hodin. V ten 
čas se na náměstí Tomáše Bati ob-
jeví nebeská bytost tak jedinečná, 
že se na  ni vyplatí přijet podívat 
i z daleka a s fotoaparátem v ruce. 
K vánočnímu stromu totiž přijde 
třináctimetrový anděl, rozsvítí ho 
a zároveň se rozzáří světelná výz-
doba města. O  laskavou přítom-
nost nepřehlédnutelného anděla 
se postaralo Divadlo Kvelb. 

Poté centrum dění navštíví an-
děl Petr a požádá děti, aby mu pře-
dávaly svá napsaná vánoční přání 
pro Ježíška. Jakmile je bude mít 
všechny, odešle listy „Nebeskou 
poštou“ k vyřízení. Příjemnou ná-
ladu podpoří vystoupení hudební 
skupiny RK Band.

Další částí svátečního večera 
budou filmové pohádky pro děti. 

Užijí si je zdarma a v teple blízkého 
kina Spektrum. Od  18 hodin zde 
bude malé diváky bavit sedmde-

sátiminutové pásmo vánočních 
příběhů s  názvem Pohádky pod 
stromeček.                                            

Slavnostní nasvícení Sezimova Ústí 
zahájí třináctimetrový anděl

Jedeme na advent v Drážďanech

Luboš Pospíšil 
& Ondřej Fencl 
ve Spektru

„Baťov od začátku“ 
stále k vidění


