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Martin Doležal
starosta města

■ ZM schválilo úpravu dofi-
nancování ztráty MHD 
v roce 2021 (nový podíl SÚ 
činí 9.007.400 Kč) a  dofi-
nancování v  r. 2022 (podíl 
SÚ je ve výši 9.253.703 Kč);

■ ZM schválilo novou obecně 
závaznou vyhlášku o  po-
platku za komunální odpad 
(bližší informace v  příštím 
vydání Novinek);

■ ZM schválilo rozpočet měs-
ta na r. 2022 a RM následně 
schválilo rozpočet příspěv-
kových organizací města.   

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města
Jaroslav Kudrna
CENTES Sezimovo Ústí a. s.

Na  konci roku 2021 schválila 
rada města, z  titulu výkonu 

funkce jediného akcionáře, kalkula-
ci průměrné ceny tepla pro r. 2022. 
Rada města rozhodla, že se nárůst 
cen tepla od  dodavatele o  6,8 %, 
nárůst cen elektrické energie či ex-
terních servisních služeb a  potře-
ba navýšit prostředky společnosti 
na opravy nepromítne plně do kal-
kulace ceny, ale za účelem udržení 
cen v  přijatelné úrovni ze strany 
města bude uvedené kompenzová-
no snížením kalkulovaného zisku 
(město jej ponechává společnosti 
ve fondu, určenému k rekonstruk-
cím a  modernizaci soustavy) na   

2,0 mil. Kč. Kalkulovaná průměr-
ná cena tepla v  r. 2022 se opro-
ti kalkulované ceně tepla v  roce 
2021 navyšuje o 5,02 % a je ve výši 
647,78 Kč bez DPH (712,53 Kč  
vč. DPH) při uvažované dodávce 
66,2 tis. GJ. 

Klíčová pro konečného odbě-
ratele a  tím i  naše domácnosti 
ve  městě je však konečná cena 
tepla včetně DPH. O  té za  rok 
2021 rada města rozhodovala dne 
17.01.2022. Díky počasí se v  loň-
ském roce, oproti plánu na  do-
dávku 65.000 GJ, podařilo prodat 
71.014 GJ. Tepelné ztráty na  roz-
vodech tepla v r. 2021 činily 11,5 % 
a  byly nejnižší v  historii statistiky 
vedené od  roku 1997. Množství 
prodaného tepla bylo obdob-
né jako v  r. 2013 (byla i  obdob-
ná průměrná klimatická teplota 
ve výši 9,4 °C, tepelné ztráty v roce 

2013 však činily 15,6 %). Náklady 
na položky výrobní a správní režie 
byly v r. 2021 oproti kalkulaci nižší 
(o 4,6 tis. Kč), náklady na opravy 
byly překročeny (o  151,7 tis. Kč). 
V roce 2021 byla mimo jiné prove-
dena modernizace domovní pře-
dávací stanice na  Lipová č.p. 495 
v  ceně 0,64 mil. Kč, modernizace 
domovních předávacích stanic 
v č.p. 603 a 606 v ul. Táboritů, kde 
došlo k náhradě dvou předávacích 
stanic z roku 1995 v jednu společ-
nou s  šesti regulačními větvemi 
v  ceně 1,92 mil. Kč, dokončení 
poslední třetí etapy „Propojení 
předávacích stanic s  centrálním 
velínem“ pro monitoring a  řízení 
provozu předávacích stanic a  tak 
i  dokončení této investice v  ceně 
0,64 mil. Kč, modernizace řídící-
ho systému novým řídícím systé-
mem „Arena“ od firmy Honeywell 
na  velínu tepelného hospodářství 
pro monitoring a  řízení provozu 
nových předávacích stanic tepla 
na  tepelném hospodářství v  ceně 
0,25 mil Kč.

Po  projednání v  dozorčí radě 
následně rada města schválila, 
i s přihlédnutím k tvorbě a čerpá-
ní fondu modernizace, konečnou 
průměrnou cena tepla za rok 2021 
za  GJ ve  výši 609,69 Kč bez DPH 
(670,66 Kč vč. DPH). Položka Zisk 
v  konečné průměrně ceně tepla 
za r. 2021 činí 3,5 mil. Kč. O tyto 
prostředky po  zdanění bude opět 
doplněn fond společnosti, určený 
k  rekonstrukcím a  modernizaci 
soustavy. Do  fondu bylo od  jeho 
zřízení převedeno 8.529.770,85 Kč, 
čerpáno bylo 7.143.535,77 Kč.

V  porovnání s  konečnou prů-
měrnou cenou tepla za  r. 2020 
je konečná průměrná cena tepla 
za  rok 2021 mírně vyšší o  5,87 
Kč/GJ vč. DPH (o 0,88 %), oproti 
kalkulované průměrné ceně tepla 
na r. 2021 je však nižší o 7,68 Kč/
GJ vč. DPH. To je určitě pro od-
běratele příznivá zpráva a  svědčí 
o stabilním provozování soustavy, 
umožňujícím i  její postupnou re-
konstrukci a modernizaci.



Ceny tepla za rok 2021 a pro rok 2022
Foto: Václav Gabriel

Pokračování na str.: 3

Distribuci tepla v rámci systému centrálního zásobování zajišťuje na území na-
šeho města společnost CENTES Sezimovo Ústí, a. s., jejímž jediným akcionářem 
je od r. 2016 město Sezimovo Ústí. Dodávky tepla ze soustavy do domácností 
probíhaly i v roce 2021 bez větších výkyvů a bez významnějších havárií. 



www.sezimovo-usti.cz

únor 2022

2

Miroslava Svitáková
tajemnice měú

Jedním ze základních dokumen-
tů města je jeho rozpočet. Roz-

počet je plán hospodaření města 
na jeden rok, který v sobě zahrnu-
je jak příjmy, tak výdaje. Jedná se 
o dokument živý, dynamický, kte-
rý v  průběhu roku zaznamenává 
řadu změn v návaznosti na potře-
by města, v  našem případě zejm. 
na výši přijatých dotací, na potře-
bu zařazení nových investičních 
projektů či na  vývoji ekonomiky 
jako celku.  

Celé znění rozpočtu včetně pří-
loh je zveřejněno na  webu města 
www.sezimovo-usti.cz, ekonomic-
ké informace.   

Rozpočet města na rok 2022
ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ PRO R. 2022 V ČÍSLECH

Tab. č. 1 Číselné vyjádření rozpočtu r. 2022

Třída Název třídy položky Rozpočet schválený (tis. Kč)

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 109 053,00

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 36 876,60

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 220,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 17 427,87

Celkem příjmy 163 577,47

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 121 252,00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75 694,00

Celkem výdaje 196 946,00

Saldo příjmů a výdajů -33 368,53

Saldo příjmů a  výdajů bude pokryto ze zůstatku volných finančních prostředků 
na běžných účtech města, stejně jako splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 8,04 mil. 
Kč (přijaté úvěry na výstavbu Domu s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
stacionářem, Sezimovo Ústí – splatnost r. 2023).

Tab. č. 2 Seznam investičních akcí
Název projektu Rozpočet schválený (tis. Kč)

Dům s pečovatelskou službou – zábradlí u teras 250,0
Nákup vozidla pro pečovatelskou službu 480,0
Programové vybavení GINIS 800,0
Rekonstrukce vytápění budovy Spektrum 1 000,0
Zateplení bytového domu č.p. 490 – dofinancování prostřednictvím PO 2 300,0
Zateplení bytového domu č.p. 491 (část PD) prostřednictvím PO 120,0
Zateplení bytového domu č.p. 494 (část PD) prostřednictvím PO 120,0
Zateplení bytového domu č.p. 619 prostřednictvím PO 7 500,0
Investiční transfer pro PO Správa města SÚ – dofinancování Multimobilu 500,0
Indikátory topných nákladů 15,0
Dopravní automobil pro JSDH 970,0
Kociánka 3 000,0
Komunikace Vítkovecká, část PD 450,0
Prodloužení komunikace K Hájence 11 000,0
Modernizace komunikace Rudé armády 700,0
Komunikace Pod Viaduktem 1 500,0
Rekonstrukce komunikace Pod Kovosvitem 900,0
Rekonstrukce komunikace Vaníčkova 300,0
Rekonstrukce komunikace Pionýrů, část PD 500,0
Rekonstrukce komunikace Šafaříkova 4 600,0
Rekonstrukce komunikace Pod Vrbou 10 000,0
Rekonstrukce komunikace K Vodárně, část PD 350,0
Výkup komunikací – lokalita Nechyba 40,0
Modernizace komunikace Rudé armády, výkup pozemků 300,0
Regenerace panelových sídlišť, část PD 500,0
Rekonstrukce komunikace Lipová – 2.etapa 6 600,0
Bezbariérový přístup k budově Spektrum 150,0
Parkovací stání za č.p. 630, část PD 300,0
Výkupy pozemků v lokalitě Pod Vrbou 300,0
Dešťová kanalizace ul. K Vodárně – Chrpová 2 000,0
Rekonstrukce ohřevu vody a vytápění ZŠ Švehlova 1 100,0
Rekonstrukce kuchyně – ZŠ Švehlova 13 500,0
Přístavba Hvězdárny Fr. Pešty, část PD 300,0
Přístavba sociálního zázemí – kuželna Hilton, část PD 250,0
Výkupy staveb – areál Soukeník 1 789,0
Herní prvky hřiště Kollárova 150,0
Herní prvky hřiště Krátká 400,0
Vertikální žaluzie do prostor MěÚ 50,0
Klimatizace do 1 místnosti v budově MěÚ 50,0
Propojení kanceláří v budově MěÚ 60,0
Rekonstrukce parku Třešňovka, část PD 500,0
CELKEM 75 694,0

Pozn. PD – projektová dokumentace

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlašuje výbě-
rová řízení na pronájmy bytů:

1) ulice Lipová č. p.  494 byt 
č. 494/06 v  1. nadzemním 
podlaží o velikosti 1+1
■ Minimální základní mě-

síční nájemné ve  výši 
1.694 Kč.

2) ulice Lipová č. p.  494 byt  
č. 494/15 v  2. nadzemním 
podlaží o velikosti 1+1
■ Minimální základní mě-

síční nájemné ve  výši 
1.716 Kč.

3) ulice Dukelská č. p.  638 
byt č. 638/26 v 4. nadzemním 
podlaží o velikosti 1 + 1
■ Minimální základní mě-

síční nájemné ve  výši 
1.975 Kč.

U výše uvedených bytů je dél-
ka prvního platebního období 
stanovena na  3 měsíce (při 
podpisu nájemní smlouvy je 
skládán trojnásobek nabízené-
ho měsíčního nájemného).
4) ulice Dukelská č. p.  610 
byt č. 610/04 v 4. nadzemním 
podlaží o velikosti 2 + 1
■ Minimální základní mě-

síční nájemné ve  výši 
4.037 Kč.

Délka prvního platebního ob-
dobí je stanovena na 6 měsíců 
(při podpisu nájemní smlouvy 
je skládán šestinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného).

Písemná žádost musí být 
předána na  podatelnu Sprá-
vy města Sezimovo Ústí, ul. 
Průmyslová čp. 1095, 391 02 
Sezimovo Ústí nejpozdě-
ji do  středy 9. února 2022 
do 11 hodin. Bližší informace 
naleznete na  www.sezimovo-
-usti.cz, na úřední desce a in-
formačních deskách MěÚ, pří-
padně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Stejskal 381  200  436, 
725  7698  60; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).     

Volné byty 
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

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116

Sociální pracovnice
Bc. Eva Urbanová

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Oddělení stavebního úřadu

381 201 125
Životní prostředí

Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

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

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Krátce z radnice
■ RM schválilo pronájem 20 

parkovacích míst na parko-
višti v ul. Rudé armády pro 
investora nástavby bytového 
domu Astra, resp. budoucí 
vlastníky bytů, a to v návaz-
nosti na  předchozí smlou-
vu o  finančním příspěvku 
na výstavbu parkoviště;  

■ probíhá veřejná zakázka 
na výběr zhotovitele rekon-
strukce ul. Pod Vrbou.        

Zápisy do  všech základních 
škol zřizovaných městem Se-

zimovo Ústí proběhnou ve dnech  
6. a  7. dubna 2022. Zápisy 
do všech mateřských škol zřizova-
ných městem Sezimovo Ústí pro-

běhnou v  první polovině měsíce 
května 2022. Termín bude upřes-
něn. Pro bližší informace o orga-
nizaci a  průběhu zápisu sledujte 
internetové stránky jednotlivých 
mateřských a základních škol.       

Výběrové řízení 
na nebytový prostor 

BUFET 
S 

PŘEDZAHRÁDKOU 
ve sportovně-rekreačním 

zařízení POHODA

Správa města Sezimovo Ústí 
vyhlašuje výběrové řízení 

na  pacht nebytových prostor 
na koupališti POHODA – bu-
fet o výměře 19 m² a předza-
hrádky o výměře 95 m².

Výběrové řízení proběhne 
formou obálkové metody. 

Podání nabídky nejpoz-
ději do  středy 16. 2. 2022 
do  12 hodin na  podatelnu 
Správy města Sezimovo Ústí, 
Průmyslová 1095, Sezimovo 
Ústí.

Více informací o  pod-
mínkách výběrového říze-
ní je možné získat na  webu  
www.sezimovo-usti.cz, zá-
ložka Správa města a telefonu 
777 794 872.

Ludmila Svatková
místostarostka města

V  nejnovějších bytech, posta-
vených v Sezimově Ústí, bydlí 

senioři. V  Domě s  pečovatelskou 
službou a  denním stacionářem je 
56 moderně vybavených bytů veli-
kosti 1+kk a 2+kk.  Všechny jsou 
bezbariérové, každý má balkon 
a prostornou koupelnu se sprcho-
vým koutem. Bezpečnost zajišťují 
požární čidla. Dům je vybaven 
systémem řízeného větrání s reku-
perací. 

Obyvatelé domu využívají pe-
čovatelskou službu, např. dovoz 
obědů, úklid domácnosti, praní 
a žehlení prádla apod. Navštěvovat 

mohou také denní stacionář, po-
hodlně přístupný přímo z budovy.

Město se stará i  o  úpravu oko-
lí domu. V  letošním roce budou 
pokračovat sadbové úpravy před 
přízemními byty. Pergola bude vy-
bavena nábytkem. 

Více informací o možnosti byd- 
lení v Domě s pečovatelskou služ-
bou v ul. K Hájence čp. 1500 v Se-
zimově Ústí získáte osobně nebo 
telefonicky od  pracovnic Oddě-
lení sociálních služeb Městského 
úřadu v  Sezimově Ústí (tel. čísla: 
381 201 114, 734 265 659). Infor-
mace najdete také na webu města. 

Žádosti o  pronájem bytu lze 
podávat na podatelnu Městského 
úřadu, Dr.  E. Beneše 21, 391  01 
Sezimovo Ústí.                                      

Bydlení pro seniory

Zápisy do ZŠ a MŠ 2022/2023

Pokračování ze str. 1

Petr Klíma
oddělení ŽP

Ministerstvo vnitra - generální 
ředitelství Hasičského zá-

chranného sboru České republiky 
v  rámci svého dotačního pro-

gramu Dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů spolufinan-
covalo částkou 450.000 Kč projekt 
„Dopravní automobil pro JSDH 
Sezimovo Ústí“. Nákup automo-
bilu finančně podpořil rovněž Ji-

hočeský kraj ze svého programu 
Investiční dotace pro JSDH obcí 
Jihočeského kraje, a  to částkou 
300.000 Kč. Nový požární doprav-
ní automobil bude sloužit Jed-
notce sboru dobrovolných hasičů 
Sezimovo Ústí k  přepravě hasičů 
a  techniky k  zásahu (stříkačky, 
čerpadla, apod.) a k evakuaci osob 
z místa zásahu. Automobil lze vyu-
žít také např. pro požární sport dětí 
v  obci. Takové vozidlo jednotka 
dosud postrádala. Celkové náklady 
činily 954.587 Kč.                              

Nový požární automobil 
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Martin Doležal
starosta města

Rada města opět schválila pod-
mínky přidělování dotací 

z  rozpočtu města Sezimovo Ústí 
(dále jen „města“) v  tomto roce, 
a  to v  oblasti sportu, sociálních 
služeb, kultury, zájmové činnosti, 
péče o životní prostředí a podpory 
talentovaných dětí a mládeže, tzv. 
programy. V  rozpočtu města na   
r. 2022 je v položce dotace obecně 
prospěšným a  organizacím vyčle-
něno 1,5 mil. Kč. Nad rámec této 
položky jsou v  rozpočtu města 
zahrnuty dotace na činnost zájmo-
vých sdružení, které pracují pod 
hlavičkou příspěvkových organi-
zací města. U podmínek programů 
došlo oproti r. 2021 pouze k drob-
ným změnám, u  programu Soci-
ální služby byl např. zrušen limit 
výše poskytované dotace (dosud 
49.900 Kč).  

Základní charakteristiky pro-
gramů:

Program Sport a tělovýchova
Program je určen k  podpoře 

činnosti tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů registrovaných 
na  území města, konkrétních 
sportovních akcí, jakož i  dalších 
nekomerčních tělovýchovných 
a sportovních aktivit občanů měs-

ta, především dětí a mládeže. Ža-
datelem může být fyzická či práv-
nická osoba s bydlištěm či sídlem 
na území města, působící v oblasti 
tělovýchovy a  sportu na  území 
města.

Program Sociální služby 
Program je určen k  podpoře 

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

Program Kultura 
Program je určen k  podpoře 

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

Program Zájmová činnost 
Program je určen k  podpoře 

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

Program Životní prostředí
Program je určen k  podpoře 

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

Program Podpora 
talentovaných dětí 
a mládeže
Program je určen k  podpoře 

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

Žádosti o  přidělení prostředků 
z  programů lze podat jen na  pře-
depsaném formuláři, který je 
k dispozici na webových stránkách 
města www.sezimovo-usti.cz, u ta-
jemníků příslušných komisí rady 
města či na  podatelně MěÚ, a  to 
v termínu od 28. 1. 2022 do 28. 2. 
2022. 

Bližší informace o  programech 
jsou k  dispozici na  úřední desce 
města, na  webových stránkách 
města nebo u  tajemníků přísluš-
ných komisí rady města.                 

Inzerce
KOUPĚ

 Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré ho-
diny, vojenské předměty – 
šavli, uniformu a  podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku 
a pozůstalost. 

 Tel.: 722 777 672

 Prodám 2 skříně o rozměru 
80×42×191 cm, nové – sle-
va. Myčku Whirlpool, nová 
– sleva. Staré fotoaparáty, úz-
kou pračku Romo – Zenorat, 
starožitný oválný stůl, kávo-
var DeLonghi.

Tel.: 734 164 961

Narození: od 29. 11. do 16. 12.
Goll Kryštof

Zemřelí: od 23. 11. do 22. 12.
Hejný František

Kopřivová Helena
Kümmel Jiří

Lencová Hana
Mácha Václav

Malecha František
Mrva František
Samko Antonín

Staněk Petr
Tušek Josef

Společenská kronika

Martina Machálková
zást. velitele MP

■ Provedení místního šetření 
po  napadení mladistvého ne-
známou osobou u  prodejny 
potravin. Pro požadavek napa-
deného podat trestní oznámení 
byla na  místo povolána PČR, 
která si věc převzala k dořešení.

■ Opakované denní kontroly ve-
řejných WC z  důvodu častého 
neoprávněného užívání po uza-
vírací době a  vykazování osob 
z tohoto zařízení.

■ V  ulici Lipová byla ve  společ-
ných prostorách domu naleze-
na spící žena. Sdělila svou, pro 
ni neřešitelnou, situaci. Byly jí 

doporučeny varianty, jimiž by 
mohla potíže dovést ke zdárné-
mu vyřešení.

■ Poskytnuta pomoc nájemkyni 
DPS, která si zabouchla dveře 
a  klíče zapomněla uvnitř bytu. 
Obydlí bylo zpřístupněno díky 
generálnímu klíči. 

■ Proveden odchyt psů v  ulici 
Zahradní a  Průmyslová. Kvůli 
absenci evidenčních známek 
a nezaregistrovaným čipům byli 
psi předáni do útulku. 

■ Na  základě stížnosti na  volné 
pobíhání psů v  daných lokali-
tách bylo přistoupeno k opatře-
ní častějších kontrol a umístění 
digitálního zařízení určeného 
pro venkovní použití.

■ Nájemkyně DPS vznesla ozná-

mení na neznámou osobu, která 
jí do poštovní schránky vhazuje 
nepatřičné předměty. V prosto-
ru bylo umístěno snímací zaří-
zení a informace o monitorová-
ní prostoru. Dále nebyla žádná 
podobná aktivita zaznamenána.

■ Občan města požádal o pomoc 
při řešení situace, kdy omylem 
vyhodil do kontejneru oblečení 
i s doklady. Firma spravující od-
padovou nádobu druhého dne 
oznamovateli věci předala.

■ Provádění kontrol stožárů veřej-
ného osvětlení během nočních 
směn a činění opatření vedoucí 
k rychlé nápravě.

■ Šetření stížností na skupiny tee-
nagerů, kteří ničí majetek, odha-
zují nedopalky, odpadky a svým 

hlučným chováním obtěžují 
okolí i  kolemjdoucí. Přijato 
opatření častějších kontrol, a  to 
i  v  součinnosti s  PČR. V  místě 
bylo umístěno záznamové zaří-
zení pro objasnění situace.

■ Na cestě k Fierlingerově vile byl 
zjištěn padlý strom znemož-
ňující průjezd k chatové oblasti 
Soukeník. Prostor byl zajištěn 
vytyčovací páskou zakazující 
vstup a Správa města SÚ se bez-
odkladně postarala o  uvedení 
cesty do původního stavu. 

■ Při preventivní kontrole byla 
na dětském hřišti v ulici 9. květ-
na kontrolována skupina osob 
pro zjevné vlastnictví návyko-
vé látky. Orientační dechovou 
zkouškou bylo podezření potvr-

Dotační programy města pro rok 2022

Z činnosti městské policie
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Poděkování
■ Velice mě potěšilo přání a dá-

rek k  vánočním svátkům 
a k novému roku. Srdečně dě-
kuji a přeji vedení města krás-
né Vánoce a  mnoho zdraví  
v r. 2022. Miloslava Nerudová

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za  přání 
k mým narozeninám. 

Marie Hastrmanová
■ Děkuji panu starostovi Mar-

tinu Doležalovi za  přání 
k  mým narozeninám a  paní 
Hlubinkové za předání dárku.

Vladimír Černý 
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání a paní Evě Ve-
selé za předání dárku k mým 
narozeninám.   Eva Frantová

■ Děkuji panu starostovi 
za přání k mým 90. narozeni-
nám a paní Evě Veselé za mi-
lou návštěvu a předání dárku.

Marie Kučerová
■ Děkuji srdečně Městskému 

úřadu Sezimovo Ústí  a panu 
starostovi Mgr.  Ing.  Martinu 
Doležalovi za přání k mému 
výročí narození. 

Ing. Rudolf Mrázek
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mému život-
nímu jubileu.

Eva Ludvíková
■ Děkuji panu starostovi 

Ing. Mgr. Martinu Doležalovi 
za přání a dárek k mým naro-
zeninám.          Marie Zyková

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k narozeninám. 

Marie Maislová
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám 
a paní Bažantové za předání 
dárku.          Marie Horáková

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám. Jaroslava Dvořáčková

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

■ Děkuji tímto za  dlouho-
letou práci paní doktorce 
MUDr.  Janě Váňové. Dále 
děkuji sestřičkám Monice 
Šlehofrové a  Aleně Holušové 
za  péči o  pacienty. Vážím si 
toho, že i v této, pro zdravotní-
ky nelehké době, obětavě pra-
cují.          Jitka Pekarovičová

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 12. listopadu 1989 byla 
v  Římě svatořečena Anežka 

Česká. Do  Říma byly vypraveny 
zvláštní vlaky a autobusy pro sedm 
a půl tisíce poutníků z celého Čes-
koslovenska. Na  svatořečení jela 
i skupinka věřících z naší farnosti. 
Papež Jan Pavel II. si s  mnohými 
poutníky při audienci podal ruku, 
mezi těmi šťastnými byl i Jan Šte-
fan ze Sezimova Ústí. 

Za  první světové války byly 
odebrány z  věže našeho kostela 
dva zvony pro vojenské účely. Stej-
ný osud potkal za  druhé světové 
války i  dva nové zvony pořízené 
v roce 1930. V listopadu 1969 byl 
ve  věži našeho kostela jen dočas-
ně zavěšen opravený prasklý zvon 
zapůjčený z Tábora. Proto koncem  
80. let padlo rozhodnutí opět poří-
dit dva nové zvony. Pomalu se da-
řilo na výrobu zvonů shromažďo-
vat příslušný finanční obnos. Oba 

zvony byly odlity panem Rudolfem 
Manouškem, zvonařem z  Prahy, 
v listopadu roku 1989. Zvon Václav 
(104 kg) má výšku 53 cm, průměr 
53 cm a nápis: SEZIMOVO ÚSTÍ – 
AVE SIGNUM CRUSIS – SANTE 
VENCESLAUS – ORA PRO NO-
BIS, erb s orlicí a královskou koru-
nou a letopočet A.D. 1989. Druhý 
zvon Marie-Anežka (34 kg) má 
výšku 38 cm, průměr 39 cm a  ná-
pis: SEZIMOVO ÚSTÍ – SANCTA 

MARIA – SEMPER VIRGO, ORA 
PRO NOBIS MARIA, lilii a  A.D 
1989. Svěcení zvonů se chystalo 
na neděli 29. dubna 1990 v 15 ho-
din otcem biskupem Miloslavem 
Vlkem. Autorem kresby na  po-
zvánce byl Ing. František Dobeš.  

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle    9:45 hodin 
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

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 24. část

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Králíček obecný soutěží se 
střízlíkem obecným o  nej-

menšího ptáčka. Podle některých 
zdrojů je nejmenším ptákem a  to 
nejen u nás, ale i v celé Evropě. 

Nedosahuje prý ani deseti gra-
mů. Má rád jehličnaté lesy, ale 
u  nás se vyskytuje i  v  lesích smí-
šených. Můžeme ho zastihnout 
v  parcích a  zahradách, kde mají 
zastoupení i  jehličnany. I  když je 
poměrně hojný, není ho lehké po-
zorovat, protože se zdržuje hlavně 
vysoko v  korunách stromů a  tam 
si také staví své hnízdo. Je jen čás-
tečně tažný. Populace žijící u nás se 
v zimě většinou potuluje krajinou 
a společně se sýkorami čile vyhle-

dávají potravu, přičemž jsou zavě-
šeni na  větvičkách. Jen populace 
ze severu je tažná a  prý dosahuje 
i severu afrického kontinentu. Jeho 
potravou je drobný hmyz, jeho lar-
vy, malí pavouci a  důležitou sou-
částí potravy jsou mšice. Když se 
nám povede králíčka pozorovat, je 
to nebojsa. Můžete se mu přiblížit 

na  pár metrů, ale vyfotografovat 
ho je obtížné, protože tento drob-
ný neposeda je neustále v pohybu. 
V Sezimově Ústí jsem ho pozoro-
val v lesích a křovinách u hájovny 
Nechyba, také u  Červené lávky. 
Tam se mi ho také podařilo vyfotit. 
Dále jsem ho také zahlédl u Plané 
nad Lužnicí – Na Černé, v Táboře 
ve směru na Harrachovku a v par-
ku za Jordánskou  hrází. 

U  nás se můžeme setkat také 
s  králíčkem ohnivým, kterého je 
těžké zahlédnout, protože se zdr-
žuje hlavně vysoko v  korunách 
stromů. Má podobné nároky jako 
králíček obecný, jen je většinou 
tažný a na zimu větší část popula-
ce odlétá do Středomoří. Králíčka 
ohnivého jsem zatím neměl štěstí 
pozorovat nebo dokonce vyfoto-
grafovat.                                             

Ptačí rubrika Václava Gabriela

zeno. O  věci byli bezodkladně 
informováni zákonní zástupci 
a Orgán sociálně-právní ochra-
ny dětí.

■ V  součinnosti s  cizineckou po-
licií byla vyřešena situace, kdy 
revizorka požádala o zjištění to-
tožnosti osoby jedoucí v  MHD 

bez platného jízdního dokladu, 
přičemž vyšla najevo maďarská 
národnost dotyčné.

■ Neznámý vandal posprejoval 
zastávku MHD na  ulici Rudé 
armády. Věc byla pro podezření 
z trestného činu Sprejerství pře-
dána PČR.

■ Všímavý občan telefonicky 
oznámil podezření na  nepovo-
lenou těžbu dříví. Po předložení 
potřebných dokladů osoby, kte-
rá stromy na místě zpracováva-
la, bylo zjištěno, že povolenou 
těžbu provádí pracovník Lesů 
Tábor.                                              
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Hana Chotovinská
kronikářka města

„Maminko, naše paní profesorka 
Martincová chce založit ženský pě-
vecký sbor a mám se tě zeptat, jestli 
nechceš chodit. Že půjdeš, dneska 
máte sraz.“ Těmito větami začíná 
kronika pěveckého sboru Nok-
turno a ukazuje tak na jeho úplné 
začátky. 

V únoru 1983 se v Lidové ško-
le umění v Táboře sešlo deset pro 
hudbu a zpěv nadšených maminek 
a  pod vedením paní Martincové 
začalo rozdělení zpěvaček do  jed-
notlivých hlasů, nacvičování a  se-
cvičování skladeb. První veřejné 
vystoupení se konalo v  červnu 
na MNV v Sezimově Ústí u příle-
žitosti svatby jedné ze členek sou-
boru. A zpívání doprovodila hrou 
na klavír paní Božena Dvořáková. 
Repertoár sboru byl v  jeho začát-
cích zaměřený na vystupování při 
oslavách různých státních výročí 
a místních oslavách či akcích.   

V  září 1985 přešel sbor pod 
Sdružený klub pracujících Ko-
vosvitu (po  roce 1996 Kulturně 
vzdělávací zařízení Kovosvit) v Se-
zimově Ústí. V  následujícím roce 
byl přijat za  člena Unie českých 
pěveckých sborů pro jihočeskou 
oblast. Počet vystoupení se roz-
růstal a  s  nimi i  místa zpívání.  
Čtyři roky po založení začal sbor 
vystupovat v  jednotném oblečení 
– dlouhých černých sukních a bí-
lých nebo červených halenkách. 
K  velkým změnám došlo v  čin-
nosti sboru v roce 1988. Sbormis-
tryně Magda Martincová se odstě-

hovala do Prahy a sbor zůstal bez 
vedení. Ne však nadlouho. Novým 
sbormistrem se stal pan profesor 
Jindra z Bechyně. Změnilo se také 
místo, kde se zkoušelo, nacvičo-
valo a připravovala se vystoupení. 
Z Hudební školy v Táboře se sou-
bor přestěhoval na ZŠ v Sezimově 
Ústí I. To přineslo i změny ve slo-
žení sboru, do kterého se zapojilo 
více „děvčat“ ze Sezimova Ústí. 
Radost z úsilí věnovanému nácvi-
ku překazila nečekaná smrt pana 
sbormistra a  sbor tak opět zůstal 
bez vedení. Již to vypadalo, že jeho 
činnost skončí, když se do  jeho 

čela postavil pan učitel Jaroslav 
Stejskal. Znamenalo to nový za-
čátek, znovu nové nacvičování, 
nový repertoár. Snaha a trpělivost 
se vyplatily a  před koncem škol-
ního roku absolvoval sbor první 
zahraniční vystoupení. Zpívá-
ní v  německém Schwallungenu 
bylo úspěšné a s úspěchem přišla 
i  motivace pro další nacvičování. 
V roce 1989 se pěvecké seskupení 
poprvé představilo návštěvníkům 
na  vánočním koncertu v  novém 
kině Spektrum, a  to společně 
s  žesťovým komorním souborem 
pana Práška. Koncerty se staly 

oblíbenými i  v  dalších městech 
táborského okresu. Následovalo 
další stěhování. Sbor opustil učeb-
ny základní školy v Sezimově ústí 
I a přestěhoval se do budovy SKP 
v Sezimově Ústí II. Sbormistr pan 
Stejskal skončil a na jeho místo na-
stoupila dosavadní členka sboru, 
paní Jarmila Hlubinková. V  roce 
1992 začal sbor vystupovat pod 
názvem Nokturno (hudební for-
ma inspirovaná nocí, od 19. století 
název používán pro lyrické sklad-
by). A  opět došlo na  stěhování. 
Z klubu pracujících na 2. základní 
školu v Sezimově Ústí II. Ze žen-
ského sboru se stává sbor smíšený 
a jeho vystoupení jsou obohacena 
o  hudební doprovody na  klavír, 
kytaru, flétnu, violoncello, housle 
a  další nástroje. Na  svět přichází 
nejen Nokturno, ale také dětské 
sbory Nokturňáček a Koťata.        

Marika Součková
MŠ Lipová

Na  závěr roku jsme plánovali 
uspořádat pro rodiče velkou 

vánoční slavnost na zahradě škol-
ky, kde by vystoupily všechny děti 
s připraveným programem a užili 
bychom si společně předvánoč-
ní atmosféru. Bohužel vzhledem 
k  epidemiologické situaci jsme 
museli plány poupravit… 

Z  připravených vánočních 
básniček, písniček a koled jsme 
natočili video, kde vystoupila 
každá třída se svým progra-
mem a na závěr si všechny děti 
společně s učitelkami zazpívaly 
koledy. 

Věříme, že děti tak tímto dá-
rečkem potěšily své blízké. Krás-
né dopoledne jsme si moc užili, 
ale doufáme, že příští rok už se 
v  předvánočním čase setkáme 
všichni osobně.                             

Vánoční besídka v MŠ Lipová

Jedna z prvních fotografií sboru v kronice Nokturna

Z historie Nokturna – 1. část
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VOŠ, SŠ, 
Centrum 

odborné přípravy
Budějovická 421, 391 02 

Sezimovo Ústí 
přijme:

UČITELE / UČITELKU 
DĚJEPISU 

A SPOLEČENSKÉ 
NAUKY – ZÁSTUP 

(20 hodin týdně) 
Vhodné i pro studenty či 
důchodce. Nástup ihned.

Informace: 
Mgr. Jana Brcková
tel.: 607 089 007 
brckova@copsu.cz

KUCHAŘE / KUCHAŘKU 
Ranní a odpolední 

směny, vzdělání 
(vyučení) v oboru, 

nástup možný ihned.
Informace: 

Josef Boháč 
tel.: 381 407 411 
bohac@copsu.cz

UČITELE ODBORNÉHO 
VÝCVIKU – ELEKTRO

Pracovní poměr na dobu 
neurčitou. Od 1.9.2022

Informace: 
Ing. Jan Pumpr 

tel.: 607 089 008
pumpr@copsu.cz

UKLIZEČKU
Na DPP, 

nástup možný ihned
Informace: 

Jiří Malý 
tel.: 607 089 009 

maly@copsu.cz

Kolektiv učitelů 
ZŠ Školní náměstí

Únor je poslední zimní měsíc, mohli 
bychom proto trochu rekapitulo-
vat… Takže co nám přinesla letošní 
zima? 

Již první zimní měsíc, prosinec, 
se velmi vydařil. Odjakživa se 

totiž nese v duchu příprav na Vá-
noce. I u nás na ZŠ Školní náměs-
tí tomu nebylo jinak. Stejně jako 
v  mnohých domácnostech i  náš 
první stupeň navštívil Mikuláš se 
svými druhy – hodnými andílky 
a  na  hříšníky připravenými čertí-
ky. Všechny, byť jen maličké pro-
hřešky, opět našel Mikuláš zapsané 
v posvátné knize. Inu, spravedlnost 
musí být. Ale naši žáčci měli veliké 
štěstí – některé prohřešky mohly 
být odčiněny písničkami, za  kte-
ré pak získali i  drobnou sladkost. 
Naše počty se tak naštěstí nezmě-
nily. Tradiční aktivitou na  počest 
„Čertího dne“ byla mezitřídní 
vybíjená, jejichž vítěz si odnesl ad-
ventní kalendář. 

Na sv. Lucii se naši třeťáci vyda-
li po  stopách loutkového divadla. 
Nejdříve se ve  škole seznámili se 
zadanou problematikou a poté na-
vštívili sezimoústecké Divadélko 

na schodech. Návštěva některé do-
konce inspirovala k  tvorbě loutek 
a k vizi svého vlastního divadélka. 

To čtvrťáci se zase rozhodli 
oprášit husitskou slávu města Tá-
bora. Jejich cílem se stalo husitské 

muzeum. V  rámci vzdělávacího 
dopoledního programu si mohli 
zahrát na archeology, hledali různé 
husitské symboly, obdivovali i hu-
sitský vůz. Dokonce se jim podaři-
lo i najít tajné dveře muzea!

Pro první stupeň paní vychova-
telky připravily velice oblíbenou 
celodružinovou akci „Bleší trh“. 
Celé 1. patro naší školy se pro-
měnilo v  tržiště, kde bylo možné 
sehnat prakticky cokoliv, na  co 
bystré dětské hlavičky pomyslely. 
Od  perníčků, přes svíčky, náušni-
ce, drobné výrobky až po hračky. Je 
zcela jasné, že si tuto akci všichni 
zúčastnění náležitě užili…

Zima se chýlí pomalu ke konci 
a  jaro už klepe na dveře. Co nám 
asi připraví?

Již v průběhu března chystá naše 
škola setkání pro předškoláky. 
Bylo by pěkné, kdyby se seznámili 
s prostředím školy a pomocí růz-
ných aktivit zjistili, co je ve „velké“ 
škole bude čekat.

A začátek dubna přichystá slav-
nostní zápis do 1. tříd. Již nyní se 
na  budoucí prvňáčky moc těšíme 
a doufáme, že i oni na nás. Ale to 
už moc předbíháme. 

Vychutnejme si tedy plnými 
doušky poslední dny paní Zimy... 

Ivan Dvořák 
předseda ZO ČZS 

Dne 26. prosince po obědě jsme 
zatopili, nachystali stromeč-

ky, dárky a  ručními pracemi vyz-
dobenou Moštárnu (víceúčelové 
zahrádkářské zařízení) jsme při-
pravili na návštěvu. Protože byla ty 
dny „zima s mrazem a se sněhem“ 
dali jsme mošt i  ohřát na  kamna 
a připravili „štrúdlový mošt“, ovo-
něný skořicí. Jablíčka na  něj vy-
pěstoval a pro tento účel je daroval 
přítel Lukáš Svoboda z osady č. 3 
Pod letištěm. 

Nepřišlo mnoho lidí, ale ten, 
kdo přišel, ochutnal jak studený, 
tak i  pro zahřátí připravený teplý 
mošt. Také si mohl prohlédnout 
provoz zpracovny ovoce i vánoční 
výstavku ručních prací a  starších 

odrůd jablek. Ta byla i k ochutná-
ní. Nejvíce chutnala Parmena zla-
tá a  jako kontrast k ní „koženka“, 
česky zvaná Boskopské červené. 
Někteří návštěvníci si přišli nejen 
pro mošt, ale i pro radu a tak nako-
nec byla v provozu i prodejna hno-

jiv, kde bylo možné poradit, a díky 
naší nabídce i problém vyřešit.   

Děkuji všem, kdo se na přípravě 
akce podíleli i  těm, kdo se na nás 
přišli podívat a popovídat si. Foto-
grafie najdete na www.zahradkari.
cz/zo/sezimovo.usti 2                      

Co přinesla zima?  A co nám chystá jaro?

Zahrádkáři městu
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Anna Slunečková
Spolek diabetiků Tábor

Starý rok se přehoupl do nového 
a nám nezbývá nic jiného nežli 

zhodnotit, jak se nám povedl a co 
jsme stihli vykonat v  této „jiné 
době“. A nemyslím si, že toho bylo 
málo. Snažili jsme se využít kaž-
dou možnou chvíli „rozvolnění“ 
a  naplánované akce jako plavání 
v bazénu, pravidelné společné vy-
cházky do přírody, výjezdové akce 
do bližšího či vzdálenějšího okolí, 
rekondiční pobyty, ale i  edukace, 
trénování paměti, velice oblíbené 
zdravé vaření i s malými ochutnáv-
kami,   cvičení – u nás preferované 
cvičení na  židlích a  další aktivity, 
uskutečnit.

O  kom že to mluvím? Mluvím 
o Spolku diabetiků Tábor, který má 
za  sebou mnoho let činnosti a  to 
nejen v Táboře, ale pod jeho kříd-
la se vejde docela početná skupina 
sezimovoústeckých členů, rov-
něž soběslavských, ale rádi k nám 

docházejí i  naši členové z  dalších 
městeček či obcí z okolí. Prostě na-
šli u nás své přátele, s kterými rádi 
tráví volný čas. A to je dobře. Není 
dobré být sám. Jsme převážně v se-

niorském věku a tak rádi přivítáme 
každého, komu se naše aktivity, 
které nabízíme, zalíbili a  které by 
rádi podpořili. Od podzimu 2021 
jsme změnili adresu sídla spolku 

a  to na  ulici Berlínská na  Sídliš-
ti nad Lužnicí. Není problém nás 
najít. Od MHD jsme velice blízko. 
Na  rok 2022 máme připraveno 
opět mnoho témat pro naši čin-
nost, která bychom rádi usku-
tečnili. Věřím, že „koronavirová“ 
doba bude na ústupu a při zacho-
vání všech nutných pandemických 
opatření  budeme moci opět fun-
govat na plné obrátky. 

Na  závěr mi dovolte, abych se 
i  trochu pochlubila. V  listopadu 
si celý výbor Spolku diabetiků Tá-
bor dojel do  Prahy, aby na  Staro-
městské radnici převzal od vedení 
Svazu diabetiků ale i  od  Ministra 
zdravotnictví Poděkování za  svo-
ji práci. Nejvyšší vyznamenání, 
Syllabovu plaketu, si odvezla před-
sedkyně spolku. Byly  to milé chví-
le, které se často neopakují. Přijali 
jsme je s pokorou a úctou.

Všem čtenářům bych ráda po-
přála šťastné vykročení do nového 
roku 2022, a  abychom tento rok 
prožili ve zdraví.                                

Rostislav Radimecký 
Tj Spartak MAS – Oddíl házené

Družstvo minižáků (hráči na-
rození roku 2011 a  2012) 

oddílu házené TJ Spartak MAS se 
v pauze mezi podzimní a jarní čás-
tí Jihočeské ligy minižactva 6+1, 
ve  které zatím figuruje na  prů-
běžném 3. místě z  celkem osmi 
týmů, zúčastnilo dvou přípravných 
turnajů v  Kutné Hoře a  Velkém 
Meziříčí. A hráči si nevedli vůbec 
špatně: na obou turnajích obsadili 
2. místo a odvezli si domů kromě 
poháru a diplomu z obou hal i stří-
brné medaile.

Na Vánoční turnaj v Kutné Hoře 
dne 11. prosince 2021 odjížděli 
minižáci bez velkých ambic, pro-
tože kvůli nemocem a karanténám 
některých chlapců odjížděli pouze 
v osmi, tedy jen s  jedním hráčem 
na  střídání. V  úvodním zápase 
turnaje nejprve remizovali 6:6 
se Sokolem Velké Meziříčí a  pak 
prohráli vysoko 5:15 s  pozdějším 
vítězem turnaje Jiskrou Zruč nad 
Sázavou. Přesto se kluci z  proh-

ry otřepali a  díky vítězné šňůře 
ve  zbylých třech turnajových klá-

ních, kdy postupně porazili Sokol 
Chrudim 5:4, Spartu Kutná Hora 

11:7 a Sokol Kobylisy 12:3, obsadili 
nečekanou stříbrnou pozici se sed-
mi získanými body a dobrým poci-
tem ze zlepšených herních výkonů 
oproti úvodu turnaje.

Na turnaj Poex Cup ve Velkém 
Meziříčí v  sobotu 8. ledna 2022 
již družstvo minižáků odjíždělo 
v  plné sestavě posílené o  borce, 
kteří se již uzdravili, a  s  myšlen-
kami na  vítězství v  celém turnaji. 
O  to nepříjemnější byla porážka 
5:8 hned v  prvním zápase turna-
jové skupiny B od Sokolu Telnice, 
na jejíž vysunutou obranu a úspěš-
ně zakončené rychlé protiútoky 
nenašli sezimovoústečtí „miníci“ 
recept. Jenže poté se chlapci roze-
hráli ke skvělým výkonům a v dal-
ších dvou zápasech skupiny B 
porazili Sokol Chrudim 8:4 a tým 
Sokol Velké Meziříčí holky 7:2. To 
je posunulo na druhé místo tabul-
ky a semifinálový boj proti Sokolu 
Nové Veselí. Ten kluci zvládli bra-
vurně a zvítězili 9:4. Jenže ve finále 
podruhé narazili na  v  turnaji do-
posud neporažený tým Sokolu Tel-
nice.  Po velkém boji a skvělé hře 
padli 7:11, když prohráli jen kvůli 

POZVÁNKA
Spolek diabetiků Tábor zve všechny členy spolku ale i veřejnost 

na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 
která se koná dne 22. února 2022 od 14 hod. 

v zasedací místnosti č. 410 v budově bývalé Tabačky Tábor u nádraží. 

Uplynulý rok diabetiků

Minižáci na turnajích dvakrát stříbrní
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neproměněným šancím. Kluci 
sportovně uznali, že telničtí byli 
na turnaji opravdu nejlepší a osla-
vili znovu 2. místo a druhé turnajo-
vé stříbro v zimní přípravě.

Navíc na obou turnajích získali 
hráči družstva TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí i cenná individuální 
ocenění: v  Kutné Hoře byl vyhlá-
šen nejlepším brankářem turnaje 
Adam Kakos a ve Velkém Meziříčí 
se nejlepším střelcem celého tur-
naje stal Josef Krejčí se sedmnácti 
vstřelenými brankami.

Na obou turnajích se představilo 
celkem 15 hráčů z  osmnáctičlen-
ného kádru minižáků Sezimova 

Ústí a příležitost zahrát si házenou 
poprvé na  velkém hřišti dostali 
i hoši, kteří na podzim přišli z nižší 
kategorie přípravek a nasbírali tak 
první herní zkušenosti. S výkonem 
všech hráčů byl trenér minižactva 
Rostislav Radimecký, který tým 
vede nově od podzimu 2021 za asi-
stence zkušeného trenéra Radka 
Samce a  trenérského matadora 
Miloše Vojty, maximálně spoko-
jen. Trenérské trio věří, že kluci tak 
vstoupí do jarní části Jihočeské ligy 
minižactva 6+1 maximálně připra-
veni a  průběžné 3. místo soutěže 
udrží nebo dokonce vylepší.

  

Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

V  únoru po  setmění za  jasné oblohy 
nejlépe alespoň v  triedru, uvidíme 
zákoutí hvězd Mléčné dráhy. Nad jižní 
částí klenby nebe září perly zimního 
šestiúhelníku. Nápadný je pás tří 
hvězd lovce Oriona. 

Pod ním je zavěšen toulec meče 
s  Velkou mlhovinou M42. 

Orion tasí meč vpravo proti Býku. 
V jeho srdci ale září oranžový Al-
debaran – hvězda o průměru vět-
ším než dráha Země kolem Slunce 
a u něj další perly – vodní nymfy 
Hyády. Vpravo na  jeho „hřbetě“ 
jsou krásné Plejády M45 v podo-
bě vozíku, v české mytologii Ku-
řátka. V zenitu září žlutá hvězda 
Capella (Kozička) v  souhvězdí 
Vozky. Ta krmila svým mlékem 
malého boha Dia na  Krétě, kde 
ho jeho matka Rheia chránila 
před „všepožírajícím“ Chrono-
sem – bohem času. Vozka je král 
Erechtheus, syn Země a chromé-
ho Hefaista, boha ohně a  kovář-
ství, kterého vychovala bohyně 
Athéna. Pro svého postiženého 
otce a též všemu lidstvu vymyslel 
vůz se spřežením. Proto byl rov-
něž přenesen na  oblohu. Vlevo 
v Blížencích září  Kastor a Pollux, 
synové Dia a  spartské královny 
Lédy, bratři, kteří k  sobě plynuli 
láskou. Pod nimi je zelený Procy-
on v souhvězdí Malý pes ze smeč-
ky bohyně lovu Artemidy a  níže 
jasný bílý Sírius – Velký pes, lovce 
Orióna – rovněž dar Artemidy. 

No, a  na  východě se již objevují 
dávné příběhy jarních souhvězdí.

PLANETY PO SETMĚNÍ
Merkur v  první půli měsíce 

ráno nízko na jihovýchodě.
Venuše a  Mars jsou jitřenky 

ráno 2 hodiny před východem 
Slunce na jihovýchodě.

Jupiter nízko nad jihozápadem.                                                                                                                                    
SLUNCE vstupuje do  znamení 

Ryb 18. 2. 

Délka dne v  únoru přibude  
o 1 h 38 min.

VÝROČÍ
Leden 1572 – 450 let od  smrti 

Jana Táborského z Klokotské Hory. 
Narodil se v r. 1500, Tábor – Klo-
koty. Vynikl jako učenec, spisova-
tel, astronom, hodinář. Coby písař 
v  Praze vydával církevní písně, 
kancionály, rukopisné kodexy aj. 
Povolán na  správce Staroměstské-
ho orloje se účastnil jeho zdoko-
nalení, ale po  jeho vyhoření byl 
orloj J. Táborským znovu obnoven. 
Za  veškeré aktivity ho český král 

Ferdinand I. Habsburský patřič-
ně odměnil, mj. udělením erbu 
a povýšením na vladyku. Poslední 
úpravy orloje do  dnešní podoby 
proběhly v 18. stol. a po r. 1945.

6. 2. 1612 – 410 let, kdy odešel 
německý astronom a  matematik 
Ch. Clavius. Na  popud koncilu 
a papeže Řehoře XIII. v Itálii v roce 
1582 (před 440 lety) založil sou-
časný tzv. gregoriánský (řehořský) 
kalendář. Vznikl z původního juli-

ánského, který se částečně používá 
v astronomii. Na Měsíci je po něm 
pojmenován 3. největší kráter Cla-
vius o průměru 230 km.

26. 2. 1842 – před 180 lety 
se narodil popularizátor vědy  
C. Flammarion, francouzský astro-
nom, spisovatel vědeckých publi-
kací např. z meteorologie, geologie 
a  sci-fi románů. Stal se ředitelem 
hvězdárny Juvisy u  Paříže a  zalo-
žil Francouzskou astronomickou 
společnost. Získal řadu ocenění 
a  řádů. Jeho žákem byl český ast-
ronom Arthur Kraus, pozdější ba-
ron, který si v Pardubicích na svém 

domě postavil první hvězdárnu 
v českých zemích. Dnes je po něm 
pojmenována nová hvězdárna.

12. 2. 1947 – na  ruském dál-
ném východě v  Sichote Alin do-
padl 300 kg těžký meteorit, viděný 
ve dne. Způsobil přes 100 kráterů.

20. 2. 1962 – 60 let od  startu 
1. astronauta USA Johna Glenna, 
jako třetí na světě obletěl 3x Zemi. 
Před ním v dubnu a v srpnu 1961 
letěli Rusové J. Gagarin a G. Titov.

29. 1.1982 – 40 let od zahájení 
pořizování kreseb sluneční aktivity 
např. skvrn na povrchu Slunce me-
todou projekce na naší hvězdárně. 
Ve  světě se povrch Slunce zakre-
sluje od konce 19. století. V r. 1978 
vznikla ve  Slunečním odd. AsÚ 
v  Ondřejově služba Fotosférex, 
shromažďující data důležitá pro 
předpovědi skvrnové, erupční ak-
tivity a jejích cyklů, se kterou jsem 
v r. 1981 navázal kontakt. Tyto jevy 
mají vliv na život na Zemi. S  léty 
znalostí již víme o  těchto vlivech 
na  systémy elektrifikace, zdraví 
lidí, množství nehod a řady dalších 
jevů. Od  roku 1987 kresby a  ma-
teriály z celého Česka a Slovenska 
pro evropské centrály zpracovává 
kolega Vlastislav Feik. 

Pranostika:  Sv. Matěj zimu tratí, 
když netratí, obohatí.

Citát: 
„Ty skvrny na slunci mají voprav-

du velkej význam”, zamíchal se 
Švejk, „jednou se vobjevila taková 
skvrna a  ještě ten samej den jsem 
byl bit U Banzetů v Nuslích”. 

Jaroslav Hašek: 
Osudy dobrého vojáka Švejka  

Hvězdárna Františka Pešty

Ty mladé hvězdy v Plejádách ať Vám při pohledu na oblohu omlazují srdce a duši, 
a i když jsou tak vzdálené a na krásu tak blízké, budou Vám po věky zářit.

DĚTI OD 7 LET  POJĎTE 
HRÁT FOTBAL ZA NÁS!

Kontakt pro více info: 722 586 298     Trenér přípravek: Ladislav Ondříček

•  Příspěvek na nákup kopaček 500 Kč
•  Tréninkové tričko
•  Tréninková mikina
•  Tepláková souprava
•  Fotbalová taška
•  Účast na prázdninovém kempu SOKOL

KAŽDÝ  NÁŠ NOVÝ  MALÝ FOTBALISTA 
DOSTÁVÁ  V ROCE 2022 TYTO  BENEFITY:
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

DIVADLO

FANTASTICKÁ ŽENA
AGENTURA FAMILIE
8. února 19 hod.
sál Spektrum

Současná komedie úspěšného ka-
nadského autora, jejíž zápletka se 
točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální part-
nerka. Jedná se o příběh dvou ka-
marádů ve  středním věku, jejichž 
životy pořádně zamíchá tajuplná 
seznamka a  doslova fantastická 
žena, která se jim zčistajasna objeví 
v bytě. Jak to spolu může souviset? 
Nechte se překvapit! A dejte si dob-
rý pozor na to, co si přejete...
Hrají: Patricie Pagáčová, Václav 
Krátký, Adrian Jastraban 
vstupné: 340 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

TŘI VERZE ŽIVOTA
DIVADLO VERZE
11. února 19 hod.
sál Spektrum 
Dva manželské páry prožijí bě-
hem jednoho večera tři varianty 
téhož večírku a diváci tak mohou 
nahlédnout do  životních situací, 
které jsou výsledkem těchto ná-
hodných posunů. Je to jako v živo-
tě, kdy stačí jedno špatně zvolené 
slovo ve špatnou chvíli a je všechno 
jinak.

Hrají: David Prachař, Linda Rybo-
vá, Igor Chmela, Jana Janěková ml.
vstupné: 420 Kč

GALERIE

KATEŘINA KAIRA 
HRACHOVCOVÁ 
– VÝSTAVA OBRAZŮ
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do 18. února.
Kateřina Hrachovcová je známá 
především jako herečka, která 
své soukromí moc neotvírá. Ušla 
kus vnitřní cesty, aby poznala 
sama sebe. Před pár lety se vydala 
na  uměleckou a  duchovní dráhu: 
malování pomocí tzv. autokresby. 
A  jak sama říká: „Chuť malovat 
přichází se silným vjemem. Ať už 
jsem nahoře, nebo dole. Ze sil-
ných zážitků. Zdánlivě silných. 

Někdo druhý na  mně někdy ani 
nerozpozná, že jsem něco silného 
zachytila“.
vstupné na výstavu: 20 Kč

NĚCO O JABLKU A STROMU
galerie Spektrum
Vernisáž 3. února 17 hod.
Výstava je přístupná do 25. února.

Jablko a strom – symboly, které by 
měly napovědět, že jde o  matku 
a dceru. Své obrazy nám představí 
Růžena Pešková roz. Weinschne-
rová a její dcera Zdena Perníková. 
Výstavu doplní svými dřevěnými 
výrobky Milan Dutka, řezbář pů-
vodem z Vimperka.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

KLARINETOVÝ RECITÁL 
ADAMA MALÍKA
8. března 18 hod.
sál Spektrum

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

DOKONALÁ FRAŠKA
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
16. března 19 hod.
sál Spektrum

Herbert Gladney strávil deset 
let prací na  knize „Manželství 
na  věky“ a  teď je spolu se svou 
manželkou na  turné, které má 
zvýšit její prodejnost. Ta je mizivá. 
Navíc se psaní knihy podepsalo 
na jejich manželství, které vypadá, 
že „na věky“ nepotrvá. Rozpory se 
snaží zoufale tutlat, protože kdo by 
četl manželské rady člověka, jemuž 
se manželství rozpadá, že?
Hrají: Lucie Štěpánková, Ladislav 
Hampl
vstupné: 380 Kč

KDYŽ SE ZHASNE
VIP ART COMPANY
31. března 19 hod.
sál Spektrum
Jsou Vánoce a Trevor s Ninou po-
řádají svůj tradiční večírek. Jediný-
mi pozvanými hosty jsou poněkud 
výstřední manželé Imelda a Artur. 
Na první pohled by se mohlo zdát, 
že půjde o dost nudnou párty, jen-

Kulturní program na měsíc únor

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

POKLADNA
736 523 288

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

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

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

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

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

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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že to by předmanželská smlouva 
nesměla obsahovat maličký doda-
tek: ten z  manželů, který proká-
že tomu druhému nevěru, může 
požádat o  rozvod a získá všechen 
majetek. Vánoční večírek se tak 
promění v rozvodové bitevní pole.
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bi-
ttnerová/Světlana Nálepková, Mi-
chaela Kuklová, Ivo Šmoldas
vstupné: 380 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

KLUBOVNA III. VĚKU

SPOLEČNĚ V NOVÉM ROCE
S KULTUROU
7. února 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Povídání o  kultuře v  Sezimově 
Ústí, o dalším směřování a plánech 
do roku 2022 s ředitelkou Městské-
ho kulturního střediska Mgr.  Zu-
zanou Bláhovou. 

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
14. února 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Protažení těla a správné prodýchá-
ní má vliv i na psychiku s cvičitel-
kou Mgr. Hanou Chotovinskou.

CVIČENÍ PAMĚTI
28. února 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Cvičení paměti je činnost, do kte-
ré se vyplatí investovat čas. Pod 
vedením paní Danuše Průchové 
projdeme techniky tohoto cvičení.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
František Niedl: Inspektor 
s velkým mozkem
detektivka
James Gould-Bourn: 
Když panda tančí
román
Vojtěch Bernatský: Dvojtáta
příběhy z rodinného kruhu
Ivanka Devátá: 
Šťastná za všech okolností
humorné čtení
Táňa Keleová-Vasilková: 
Zrcadlo
čtení pro ženy
Ladislav Zibura: 
Prázdniny v Česku
cestopis
Luca Di Fulvio: 
Všechny touhy vedou do Říma
historický román

Pro děti a mládež:
Jeff Kinney: Velká šance
další díl „Deníku malého pose-
routky“
J. K. Rowlingová: 
Vánoční prasátko
pohádky
Maciej Szymanowicz: 
Rok v pohádce
pro nejmenší

Knihovna Školní náměstí
DESKOVÉ HRY
3. února 16-18 hod.

V únoru se podíváme na zub fan-
tazii prostřednictvím zábavné hry 
TikTak Bum, pořádně se uvolní-
me u karetní hry Na drátě a  jako 
třešnička na  dortu přijde na  řadu 
naše novinka – Únikovka – Noc 
v  knihovně. Dostaneme se pryč 
přesně na čas? To zjistíme.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
21. února 13-16 hod.

Naše odpoledne bude nést název 
„Příšerkové odpoledne“. A  proč? 
Protože spolu budeme malovat 
příšerky pomocí vodovek, nebo si 
je vytvoříme z papírových roliček.
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
C. J. Tudor: Jáma
detektivka
Julia Quinnová: Bridgertonovi 
– Čekanka 
román
Radka Třeštíková: Tajemství 
román
Robert Bryndza: Propast smrti
detektivka
Ladislav Zibura: 
Prázdniny v Česku 
cestopis

Pro děti a mládež:
Hidenori Kusaka: 
Pokémon – Red a Blue 2 
komiks
Martin Vopěnka: 
Sofinka a záhadné zvířátko 
první čtení
Ilona Komárková: 
A pak na mě mrkla
první čtení
J. K. Rowlingová: 
Vánoční prasátko 
dobrodružný příběh
Jeff Kinney: Deník malého 
poseroutky – Velká šance 
mládež

KINO SPEKTRUM

Kino Spektrum promítá ve 3D! 
Brýle v  dětské i  dospělé velikos-
ti zakoupíte v  pokladně kina 
za 25 Kč.
Z  důvodu častých změn ze stra-
ny distributorů sledujte aktuální 

program na webových stránkách 
www.kultura.sezimovo-usti.cz.

út     1. února 17:30 hod.
ne     6. února 17:30 hod.
pá  25. února 17:30 hod.
SRDCE NA DLANI 
komedie
ČR, 2022, 95 min., přístupný

Komedie od  tvůrců hitu ŽENY 
V BĚHU.

st  2. 2. 20:00 hod.
OCELOVÉ DÁMY
komedie
FIN, 2020, 105 min., 12 let, titulky

Road movie, ve které věk už není 
ani číslo. 75letá Inkeri uhodila své-
ho manžela Tapia pánví a plánuje 
pohřbít jeho tělo na zahradě. I při 
očekávání doživotního vězení je 
ještě čas na to žít – konečně. Inkeri 
tedy musí ihned odejít, i když je již 
příliš pozdě. Cesta Finskem je plná 
okouzlujících stopařů, vzpomínek 
a hříšného tance. Když Inkeri na-
razí na své staré univerzitní deníky 
a najde v nich Eina, lásku z mládí, 
připomene si své sny, které byly 
potlačeny patriarchálním sňat-
kem. Inkeri musí učinit největší 
rozhodnutí, které ovlivní zbytek 
jejího života, volbu mezi štěstím 
a konvencí.

čt 3. února 10:00 hod.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
komedie
ČR, 2021, 109 min., přístupný

Kulturní program na měsíc únor
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čt 3. února 20:00 hod.
KLAN GUCCI
životopisné drama
USA, 2021, 164 min., 15 let, titulky 

pá     4. února 17:30 hod.
so     5. února 20:00 hod.
so  19. února 20:00 hod.
so  26. února 20:00 hod.
MOONFALL
akční
USA, CAN, CN, 2022, 124 min., 
přístupný, titulky

Neznámá síla vychýlila Měsíc 
z  oběžné dráhy kolem Země. Po-
slala jej směrem, který bude zna-
menat konec života, jak jej známe. 
Do  jeho kolize se Zemí zbývají 
pouhé týdny a  ničivé záplavy, 
tsunami, zemětřesení a  požáry 
jsou jen začátek. Svět stojí na po-
kraji zničení. Bývalá astronautka, 
nyní výkonná ředitelka NASA Jo 
Fowler (Halle Berry), je přesvěd-
čená, že možná zná klíč k záchra-
ně nás všech. Problém je, že jediní 
dva lidé, kteří jí věří, jsou astronaut 
Jo Fowler (Patrick Wilson) a kon-
spirační teoretik K.C. Houseman 
(John Bradley). 

pá    4. února 20:00 hod.
st 16. února 17:30 hod.
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
komedie
ČR, 2022, 102 min., 12 let
Titulní mimořádnou událost způ-
sobí strojvedoucí lokálky, který ne-
plánovaně zastaví mezi poli a  vy-

stoupí z vlaku, aby vyřešil drobný 
technický problém. Bohužel zasta-
vil v mírném protisvahu a vlak mu 
ujede. Samospádem a tam, odkud 
vyjel. Brblající cestující ocení, že 
zase jedou, ale záhy si uvědomí, 
že špatným směrem. Mezi pasažé-
ry se šíří první náznaky paniky. 
Kontakt s okolím prostřednictvím 
mobilních telefonů selhává a  ne-
pomáhá ani zoufalý křik z  oken. 
Cestující za pomocí mírného násilí 
nakonec dveře kabiny strojvůdce 
otevřou, ale tam si pouze potvrdí 
nejhorší očekávání – motoráček 
nikdo neřídí. Komedie Mimořád-
ná událost se volně inspirovala 
skutečným příběhem „splašeného 
vlaku“, který ujel svému strojvůdci 
i s cestujícími před pár lety na Čes-
komoravské vrchovině.

so 5. února 15:00 hod.
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 
animovaný
R, 2021, 100 min., přístupný, dabing

so 5. února 17:30 hod.
st 9. února 20:00 hod.
ZLATO
thriller
AUS, 2021, 94 min., 15 let, titulky
Dva cizinci putují australskou pou-
ští. Virgil (Zac Efron) jede za prací, 
která mu údajně změní život, a má 
ho tam přivézt ne zrovna sympa-
tický řidič Keith (Anthony Hayes). 
Během cesty se jim přehřeje motor 
auta, a tak musí zastavit uprostřed 
vyprahlé divočiny. Když Keith au-
tomobil opravuje, zaujme Virgila 
zlatý odlesk u jeho nohou. Začnou 
kopat a objeví ten největší balvan 
zlata, jaký kdy kdo nalezl. Prvot-
ní nadšení se promění v  bezmoc, 

když zjistí, že vytáhnout ze země 
tak velkou hroudu zlata je nad je-
jich síly. Domluví se, že zlatý bal-
van bude hlídat Virgil, zatímco 
Keith odjede do nejbližšího města 
a  zajistí potřebné vybavení. Jenže 
jsou uprostřed naprosté pustiny 
a  nejbližší město je dva dny ces-
ty tam a  dva dny cesty zpět. Vir-
gil tak musí zůstat čtyři dny sám 
uprostřed pouště. K  dispozici má 

nevelkou zásobu vody, trochu jíd-
la a plachtu, která jej má ochránit 
před žhnoucím sluncem. A  pak 
se všechno zkomplikuje. Nejdřív 
se Keith o něco zpozdí. Zprvu jen 
o den, pak o další a další.

ne 6. února 15:00 hod.
ZPÍVEJ 2 
animovaný
USA, 2021, 110 min., přístupný, 
dabing
Kdo chce říct, že v  šoubyznysu 
skutečně prorazil, musí mít vlastní 
vystoupení v Redshore City, hlav-
ním městě zábavy. Jenže tam to má 
pevně pod kontrolou nelítostný vlk 
Jimmy Crystal, bez jehož souhla-
su nemůžete ve  městě ani otevřít 
pusu, natož abyste zazpívali. Koa-
lák Buster Moon sice má ve svém 
týmu hvězdnou pěveckou sestavu, 
ale i  tak je skoro jisté, že konkurz 
u  Jimmyho Crystala skončí totál-
ním krachem. A  tak Buster zaris-
kuje a znuděnému Crystalovi slíbí, 
že když bude moci v  jeho městě 
nazkoušet show, obsadí do ní nej-
větší žijící hudební legendu, lva 
Claye Callowaye. Potíž je v  tom, 
že Calloway už léta žije v ústraní, 
zásadně nevystupuje a asi posled-
ní, kdo by ho k tomu přemluvil, je 
jeden otravný koalák.

ne    6. února 20:00 hod.
ne 27. února 17:30 hod.
SPENCER
životopisný
VB, USA, 2021, 111 min., 15 let, 
titulky

Manželství princezny Diany 
a  prince Charlese už dávno vy-
chladlo. Přestože se množí drby 
o aférách a rozvodu, během vánoč-
ních slavností v  královnině sídle 
Sandringham je přikázán mír. Na-
plánováno je společné stolování, 
střelba a  lov. Diana tuto hru zná. 
Letos však budou věci úplně jiné. 
Film SPENCER divákům předsta-
vuje to, co se mohlo stát během 
těch několika osudných dnů.

čt  10. února 10:00 hod.
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ 
dokument 
ČR, 1958–1967, přístupný
První celostátní spartakiáda – 
1955; Stavba prvního panelového 
domu „630“; „Druhý“ motokroso-
vý závod;
Turisté na Kozím hrádku; Radost-
ná setkání; Masopust 1967; Kalei-
doskop zajímavostí

čt  10. února 17:30 hod.
so  12. února 15:00 hod.
ne  13. února 15:00 hod.
pá  18. února 17:30 hod
so 26. února 17:30 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pohádka
ČR, 2021, 100 min., přístupný
Volné pokračování jedné z  nej-
úspěšnějších českých pohádek 
posledního desetiletí. Z  Jakuba je 
král, z  Aničky královna a  rodina 
se rozrostla o  zvídavou princez-
nu Johanku. Ta nejraději tráví čas 
u milujícího dědečka Karaby, který 
se rozhodl věnovat už jenom hrn-
čířskému řemeslu. Zlotřilí rádco-
vé Lorenc a  Ferenc byli vyhnáni 
z království, potloukají se po světě 
a hledají místo, kde by mohli zno-
vu začít kout pikle. A  mladá, ne-
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zkušená královna Julie ze soused-
ního království se stane vhodným 
nástrojem jejich pomsty. Že by 
nastal čas oprášit tajemnou bam-
bitku, která doposud ležela dobře 
ukrytá a povolat na pomoc loupež-
níka Karabu?

so 12. února 17:30 hod.
ne  20. února 17:30 hod.
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 
sci-fi komedie
USA, 2021, 124 min., přístupný, 
dabing
Režisér Jason Reitman a producent 

Ivan Reitman uvádějí další kapito-
lu z  původního příběhu Krotitelů 
duchů, ve které se svobodná matka 
přestěhuje se svými dvěma dětmi 
do maloměsta, kde společně objeví 
svoje spojení s  původními kroti-
teli duchů a  tajemný odkaz, který 
po sobě zanechal jejich dědeček.

so 12. února 20:00 hod.
UNCHARTED
akční dobrodružný
USA, 2022, přístupný, titulky
Potomek slavného hledače pokla-

dů sira Francise Drakea, Nathan 
Drake, konečně našel stopu k pro-
kleté zlaté sošce ze Zlatého města 
v  El Doradu. Když se však vydá 
na cestu, za zády se mu náhle ob-
jeví zakeřní konkurenti. 

ne 13. února 17:30 hod.
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 
pohádka
N, LT, 2021, 87 min., přístupný, da-
bing
Nové zpracování legendární po-
hádky scenáristy Františka Pavlíč-
ka a režiséra Václava Vorlíčka. Se-
verská pocta české filmové klasice 
přináší její moderní velkolepou 
verzi, nové kostýmy, scenérie ne-
falšované norské zimy a divokých 
zasněžených hvozdů a samozřejmě 
i zdravou dávku kouzel.

ne 13. února 20:00 hod.
WEST SIDE STORY 
muzikál
USA, 2021, 156 min., přístupný, 
titulky
Filmová adaptace legendárního 
stejnojmenného muzikálu vypráví 
příběh rivality mezi dvěma po-
uličními gangy a romantické lásky 
dvou mladých lidí v prostředí New 
York City roku 1957. Film režíru-
je držitel Oscara Steven Spielberg 
podle scénáře Tonyho Kushnera. 
Nový snímek je plný oblíbených 
muzikálových a hudebních hvězd: 

Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegle-
rová (María); Ariana DeBoseová 
(Anita); David Alvarez (Bernar-
do); Mike Faist (Riff); Josh Andrés 
Rivera (Chino); Ana Isabelleová 
(Rosalía); Corey Stoll (poručík 
Schrank); Brian d’Arcy James 
(strážník Krupke); a Rita Moreno-
vá (Valentina).

út 15. února 17:30 hod.
SPIDER-MAN: 
BEZ DOMOVA    

akční
USA, 2021, 148 min., 
přístupný, dabing
Vůbec poprvé ve filmové historii je 
odhalena totožnost Spider-Mana 

a  náš dobrý soused již nedokáže 
oddělit svůj běžný život od  ris-
kantního života superhrdiny. Spi-
der-Man požádá o pomoc Doctora 
Strange. Jenže tím rozpoutá nebez-
pečný chaos, jenž mu dá poznat, 
co to opravdu znamená být Spider-
-Man.

čt 17.2. 10:00 hod.
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
komedie
ČR, 2021, 94 min., přístupný

čt 17. února 17:30 hod.
so 19. února 17:30 hod.
ne 20. února 20:00 hod.
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 
komedie
ČR, 2022, 117 min., přístupný
Těsně před Vánoci oznámí manžel 
Ivaně (Tereza Kostková), která žije 
jen pro rodinu, věc, která jí zničí 
svátky, a o které ví jen jejich společ-
ná kamarádka Adriana (Dana Ro-
goz), rozvodová právnička. Ta se 
jako jediná z party nevdala a nemá 
děti. Žije sama, ale udržuje poměr 
se svým šéfem Filipem (Martin 
Hofmann). Ela, další z  party, je 
známá televizní moderátorka, 
která vede harmonický život s pře-
kladatelem knih Andrejem a  je-
jich desetiletými dvojčaty. Ale jen 
do  doby, než se objeví její bývalá 
láska David. Partu uzavírá majitel 
restaurace Vláďa, který se po roz-

vodu s Věrou oženil s mladší Bro-
ňou. Po zkušenostech z minulého 
vztahu si nepřeje, aby jeho žena 
pracovala, tak Broňa dělá všechno 
pro to, aby se o  jejích pracovních 
aktivitách nedozvěděl. Ela jí v tom 
pomáhá. Spleť tajemství, které mají 
mezi sebou nejen páry, ale i samot-
ní přátelé, se začnou ještě víc za-

motávat, když se na Adrianu obrátí 
manželka premiéra a  chce svého 
muže opustit v  čase předvolební 
kampaně…

so 19. února 15:00 hod.
ne 20. února 15:00 hod.
so 26. února 15:00 hod.
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
animovaný
E, 2022, 84 min., přístupný, dabing
Haftaňan je mladý gaskoňský 
šlechtic, který sice nemá moc pe-
něz, ale má o to více ideálů. Jeho je-
diným životním cílem je jít ve sto-
pách svého otce a  stát se jedním 
z  králových mušteriérů. Haftaňan 
se svým koněm Sandym odjíždí 
za dobrodružstvím do Paříže. Jako 
panoš se k němu připojí Pip, upo-
vídaný myšák. Spolu se svými no-
vými kamarády a  spolubojovníky, 
mušteriéry Athosem, Porthosem 

a Aramisem objevují hodnotu přá-
telství a spravedlnosti v nekonečné 
bitvě s podlým kardinálem Riche-
lieu a jeho nohsledy, kteří se snaží 
zdiskreditovat královnu a rozpou-
tat válku mezi Francií a Anglií. Po-
daří se Haftaňanovi stát se oprav-
dovým mušteriérem a  zároveň 
získat srdce své milované Juliette?

út 22. února 17:30 hod.
ne 27. února 15:00 hod.
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
komedie
USA, 2021, 96 min., přístupný, da-
bing
Když si ho Emily pořídila, byl Cli-
fford malé, roztomilé a  červené 
štěně. Přes noc se z něj ovšem stal 
obrovský hafan. A  když říkáme 
obrovský, myslíme tím, že na výš-
ku měří skoro tři metry. V malém 
městském bytě je takový pes hod-
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ně nepraktický. Jenže Emily ho 
zbožňuje a  za  žádnou cenu se ho 
nevzdá. Komedie je adaptací stej-
nojmenné populární dětské knížky 
Normana Birdwella.

pá 18. února 20:00 hod.
st 23. února 17:30 hod.
VEM SI MĚ
romantický
USA, 2022, 112 min., 12 let, titulky

Slavná zpěvačka Kat Valdez (Je-
nnifer Lopez) se chystá na  svatbu 
s  kolegou Bastianem (Maluma). 
Obřad má proběhnout ve  velkém 
stylu, před zraky tisíců diváků 
v koncertní hale a dalších miliónů 
online a u televize. Krátce předtím, 
než ji rampa vyveze na  pódium 

„k oltáři“, ale Kat zjistí, že ji milova-
ný Bastian tak trochu zahnul. Po-
nížená zpěvačka v  tu chvíli udělá 
naprosto nečekaný a šokující krok. 
Rozhodne se provdat za chlapíka, 
který v davu pod pódiem svírá ce-
duli s  nápisem „Vem si mě“. Tím 
šťastným je rozvedený učitel ma-
tematiky Charlie (Owen Wilson), 
který si zpěvačku rozhodně vzít 
nechce.

čt 24. února 10:00 hod.
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ
dokument 
ČR, 1958–1967, přístupný
Stavba města Sezimovo Ústí II 
1940–1942; Zájezd do Tater 1958; 
Žena v boji za mír; Operní soubor 
Víta Nejedlého 1953; Strážnice 
1960; Neděle v zeleném; Sportovní 
hry dělnické mládeže 1950; Stavba 
těžké haly 1948; Stavba Soukenic-
kého hřiště 1953

čt 24. února 17:30 hod.
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ 
MRTVÉHO
drama
ČR, SR, F, 2021, 90 min., přístupný

Otec po  silné mozkové mrtvici 
upadne do kómatu. Matka (Zuzana 
Mauréry) se synem (Vojtěch Dyk) 
najednou stojí nad jeho bezvlád-
ným tělem. Osoba, kterou milují, 
je znenadání daleko a nikdo neví, 
jestli se někdy vrátí zpátky. Lékaři 
jim mnoho nadějí nedávají. Mat-
ka a syn soustředí všechny své síly 
a začínají jednat. Pokorně přijímají 
diagnózu, ale vzdorují konečnému 
verdiktu. U otcova lůžka hledají ta 
správná slova, která by mu řekli. 
Nejprve mluví k  jeho bezvládné-
mu tělu, později pochopí, že musí 
svá slova směřovat do  mnohem 
větší dálky.

pá 25. února 20:00 hod.
ne 27. února 20:00 hod.
SMRT NA NILU
kriminální drama
USA, 2020, 127 min., 12 let, titulky

Smrt na  Nilu, jehož předlohou je 
slavný detektivní román Agathy 
Christie z  roku 1937, je odváž-
ným thrillerem režiséra Kennetha 
Branagha. Dovolená belgického 
detektiva Hercule Poirota na palu-
bě okouzlujícího říčního parníku 
v  Egyptě se změní v  děsivý hon 
na vraha ve chvíli, kdy idylické lí-
bánky dokonalého páru postihne 
tragédie. Příběh nespoutané vášně 
a  paralyzující žárlivosti, zasazený 
do  prostředí impozantní pouštní 
scenérie, dech beroucích výhledů 
a  majestátních pyramid v  Gíze, 

sleduje osudy skupiny kosmopolit-
ních cestujících, přičemž nečekané 
zvraty a  zápletky udržují diváka 
v napínavé nejistotě až do koneč-
ného rozuzlení.

Kulturní program na měsíc únor

Zuzana Bláhová
ředitelka MSKS

Nová sezóna divadelních představení 
ve Spektru právě začala. A nabídka je 
pestrá. Spolu s  divadelním předplat-
ným jsme na jaře zařadili další samo-
statné kusy. Nouze o  herecké hvězdy 
v Sezimově Ústí nebude.

Zvýhodněné předplatné nabízí 
čtyři hry. Těšit se můžete na di-

vadlo Verze a  jejich konverzační 
komedii Tři verze života s  Davi-
dem Prachařem a  Lindou Rybo-
vou. S divadlem Kalich a hrou Čas 
pod psa dorazí Tereza Kostková 
a  Eva Josefíková (v  alternaci se 
Sandrou Černodrinskou). V  ori-

ginální komedii Dokonalá fraška 
hrají pouze dva herci, ale zato 10 
rolí! Obdiv za  mimořádný výkon 
sklízejí Lucie Štěpánková a  Ladi-
slav Hampl. 

Nezapomněli jsme samozřejmě 
ani na ochotníky. Ty v jarní sezóně 
zastupuje osvědčený soubor Voži-
vot z Mladé Vožice. Tentokrát s ti-
tulem nazvaným Hračka.

Kompletní předplatné je v pro-
deji v  Infocentru ve  Spektru 
do  konce ledna. Vstupenky je ale 
stále možné zakoupit samostatně 
na každé jednotlivé představení!

Hvězdné jaro 
v komediích i pohádky
Předplatným nabídka zdaleka 

nekončí. Ve  Spektru jsme diva-

dlem nešetřili. Už 8. února dorazí 
do Sezimova Ústí Fantastická žena 
a s ní Patricie Pagáčová a agentura 
Familie.  V březnu pak plejáda zná-
mých tváří pokračuje hrou Když se 
zhasne v obsazení Lukáš Langma-

jer, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová 
a Světlana Nálepková. V dubnu je 
pak přichystaná komedie Woo-
dyho Allena Sex noci svatojánské 
v  podání komorního divadla Ka-
lich. Termín přeloženého předsta-
vení Královny s  Vilmou Cibulko-
vou a Janou Bouškovou bude ještě 
upřesněný.

Nezapomínáme ani na děti. Če-
kají je nedělní pohádky ve velkém 
sále Spektra a pokud aktuální situ-
ace souboru dovolí, také pravidel-
ná představení Divadýlka na scho-
dech. Těšit se na  jaře mohou také 
na  oblíbeného Michala Nesvadbu 
nebo na Štístka a Poupěnku.

Vstupenky na  veškerá předsta-
vení lze zakoupit v Infocentru, ale 
také online na stránkách MSKS.  

Divadlo Spektrum zahajuje jarní sezónu


