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Měsíčník

Volný byt v DPS k pronájmu  
Blokové čištění ulic  
Pomoc s růstem cen energií
Cena vody na Táborsku 
Hurá do školy!
Kulturní program

Martin Doležal
starosta města

■ RM schválila výběr doda-
vatele elektrické energie pro 
město a jím zřízené příspěv-
kové organizace. Vzhledem 
k  ukončení předchozího 
dodavatele (Kolibřík) bylo 
město několik týdnů v reži-
mu dodavatele poslední in-
stance a průběžně sledovalo 
situaci na  trhu. Na  konci 
ledna pak akceptovalo na-
bídku společnosti Pražská 
energetika, se kterou byla 
následně uzavřena smlouva 
do 31.12.2022; 

■ RM schválila pořízení 
dalších 60 ks kompostérů 
na  zahradní odpad a  jejich 
výpůjčku občanům města;

■ RM schválila návrh nové 
vyhlášky o  obecním sys-
tému odpadového hos-
podářství, dle kterého se 
zejména navyšuje frekven-
ce velkoobjemových kon-
tejnerů na  zahradní odpad  
(14 dní) a  upravuje počet 
přidělovaných popelnic 
pro domácnosti v  rodin-
ných domech v  závislosti 
na počet přihlášených osob 
v  domě; vyhláška bude 
předložena k projednání za-
stupitelstvem města;

■ RM připravila návrh nové 
vyhlášky zahrnující regula-
ci nočního klidu a  ochra-
nu veřejného pořádku; 
vyhláška zahrnuje i  návrh 
na  regulaci provozní doby 
hostinských a jiných zaříze-
ní ve dnech neděle až čtvr-
tek od  8:00 do  23:00 hod., 
ve  dnech pátek, sobota 
a den přede dnem pracov-
ního klidu od  08:00 hod. 
do 02:00 hod.                            

Krátce z radnice

Martin Doležal 
starosta města
Jana Koubová
oddělení pla

Zastupitelstvo města se na svém 
listopadovém i  prosincovém 

zasedání zabývalo otázkou od-
padového hospodářství ve  městě 
a  jeho financování, a  to zejména 
v  návaznosti na  povinnost obcí 
nově stanovit systém nakládání 
s odpady a nárůst nákladů na od-
voz a skládkování odpadu. Zastu-
pitelstvo schválilo formu „paušál-
ního“ poplatku, jako tomu bylo 
dosud, a s účinností od 01.01.2022 
i  vlastní vyhlášku a místní popla-
tek. Při jeho stanovení se zastu-
pitelstvo snažilo jednak zbrzdit 
nárůst podílu města na  dofinan-
cování nákladů na odpadové hos-
podářství (t.č. cca 45 %) a  jednak 
zmírnit dopady úpravy místní-
ho poplatku zejména na  rodiny 
s  dětmi. Základní sazba místního 
poplatku se navyšuje na  700 Kč, 
oproti stávajícím 600 Kč. Na  dru-
hé straně se podstatně rozšiřuje 

okruh subjektů, které si budou 
moci nárokovat osvobození či úle-
vu (např. děti do 11 let).        

Chtěli bychom Vás níže sezná-
mit s  nejdůležitějšími změnami, 
které nová vyhláška přináší.

Poplatníkem je: 
 fyzická osoba přihlášená v obci  
 vlastník nemovité věci zahr-

nující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, 
ve  které není přihlášená žádná 
fyzická osoba a která je umístě-
na na území obce. 
Sazba poplatku na  kalendářní 

rok činí 700 Kč za fyzickou osobu 
přihlášenou v  obci i  za  vlastníka 
nemovité věci zahrnující byt, ro-
dinný dům nebo stavbu pro rodin-
nou rekreaci, ve které není přihlá-
šená žádná fyzická osoba a která je 
umístěna na území obce.

Zároveň byl rozšířen okruh 
poplatníků, kteří si budou moci 
nárokovat úlevu či osvobození. 
Nárokovat úlevu či osvobození se 
vztahuje na poplatníky přihláše-
né v obci.

Nad rámec zákona se od  po-
platku osvobozuje 
 držitel průkazu ZTP/P a držitel 

průkazu ZTP do 18 let 
 třetí a každé další nezaopatřené 

dítě, žijící s  rodiči ve  společné 
domácnosti 

 dítě do věku 3 let
 osoba, která se nezdržuje 

na  území České republiky déle 
jak 6 měsíců

 vlastník nemovitosti, který je 
přihlášen v  obci a  současně je 
vlastníkem nemovitosti, ve které 
není přihlášena žádná fyzická 
osoba, a to pouze jedenkrát.

Nad rámec zákona se z poplat-
ku poskytuje úleva 
 studentovi (ubytovanému mimo 

město) ve výši 350 Kč, poplatek 
bude činit 350 Kč

 držiteli průkazu ZTP od  18 let 
ve  výši 250 Kč, poplatek bude 
činit 450 Kč

 dítěti mladšímu 11 let ve  výši 
300 Kč, poplatek bude činit 
400 Kč.

Místní poplatek za odpady

Pokračování na str. 2

Děti z MŠ Zahrádka se s nadšením chystají na pravidelnou procházku.
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Připravovanou akcí pro letošní rok je i oprava komunikace v lokalitě Na Mýtě, kdy do-
jde k odstranění betonových a asfaltových záplat a jejich nahrazení žulovou dlažbou 
tak, aby ulice dostala zpět svou původní podobu.

Rozsáhlé podzemní stavební objekty jsou součástí nově budované odlehčovací 
stoky Okružní, jejíž výstavba dočasně znemožní průchod a  průjezd cestou okolo 
Skautského areálu.     

Město Sezimovo Ústí 
v  zastoupení Správy 

města Sezimovo Ústí vyhla-
šuje výběrové řízení na pro-
nájem:

bytu č. 1500/2.14 v  DPS, 
K  Hájence 1500 ve  2. nad-
zemním podlaží
 velikosti 1+kk a  celkové 

podlahové ploše 39,52 m2;  
 minimální základní mě-

síční nájemné ve  výši 
2.569 Kč;

 žadatel musí splňovat dal-
ší podmínky stanovené 
pro pronájem bytů v DPS. 

Písemná žádost musí být 
předána na podatelnu Sprá-
vy města Sezimovo Ústí,  
ul. Průmyslová čp. 1095, 
391  02 Sezimovo Ústí nej-
později do  středy 9. března 
2022 do 11:00 hodin. 

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

Rekonstrukce ul. Pod Vrbou, zahrnující nejen novou vozovku, chodníky a  veřejné 
osvětlení, ale zejména novou kanalizační a vodovodní síť včetně přípojek, je ve fázi 
výběru dodavatele. Veřejná zakázka s  předpokládanou hodnotou cca 61 mil. Kč  
vč. DPH je vypsána městem Sezimovo Ústí společně s  Vodárenskou společností  
Táborsko, s.r.o. Předpokládaný termín realizace je duben 2022 až duben 2023.

Ze zákona je od poplatku osvo-
bozena osoba
 která je poplatníkem poplatku 

za  odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci v jiné obci 
a má v této jiné obci bydliště

 umístěna do  dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě roz-
hodnutí soudu nebo smlouvy

 umístěna do  zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
na  základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého

 umístěna v  domově pro osoby 
se zdravotním postižením, do-
mově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo v chrá-
něném bydlení

 na  základě zákona omezena 
na  osobní svobodě s  výjimkou 
osoby vykonávající trest domá-
cího vězení. 

Údaj rozhodný pro osvoboze-
ní či úlevu od  poplatkové povin-
nosti je poplatník povinen ohlásit 
ve  lhůtě nejpozději do 31. prosin-
ce kalendářního roku, za  který se 
osvobození či úleva uplatňuje. 

V případě, že poplatník nesplní 
povinnost ohlásit údaj rozhodný 
pro osvobození nebo úlevu ve lhů-
tách stanovených touto vyhláškou 
nebo zákonem, nárok na osvobo-
zení nebo úlevu zaniká.

Splatnost poplatku je nejpoz-
ději do 31. 5. 2022.

Tento poplatek je možno uhradit 
v úředních hodinách na pokladně 
Městského úřadu v Sezimově Ústí 
(akceptujeme platební karty), poš-
tovní poukázkou (tuto každý ob-
drží do  poštovní schránky), nebo 
převodem na  účet u  Oberbank 
AG, č. účtu 7200005553/8040. 

Nejlepší možností úhrady je 
platba převodem na  účet měs-
ta, jehož číslo a  variabilní sym-
bol jsou uvedeny na  poštovních 
poukázkách. Nově lze provést 
úhradu také chytrým telefonem 
nebo v bankovních platbomatech 
prostřednictvím QR kódu vytiš-
těném na alonži složenky.             

Místní poplatek 
Pokračování ze str. 1

Volný byt v DPS
 k pronájmu

V únorovém vydání Novinek 
bylo na  úvodní straně pod 
fotografií chybně uvedeno 
jméno autora. Fotografem je 
Zdeněk Parkan. Tímto se mu 
omlouváme.

Omluva
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.
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

381 201 126
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

 
Karel Homolka
vedoucí technických služeb

Od  pondělí 28. března 2022 
zahájí naše organizace kaž-

doroční blokové čištění komuni-
kací a chodníků ve městě. Blokové 
čištění bude prováděno postupně 
v různých částech města podle sta-
noveného harmonogramu. 

Všechny části města budou 
nejdéle 7 dní před termínem sa-
motného blokového čištění řádně 
označeny přenosnými dopravními 
značkami. Umístění značek pro-
vádí zaměstnanci naší organizace 
podle rozpisu umístění značek, 
schváleného Odborem dopravy 
MěÚ Tábor po  předchozím pí-
semném vyjádření DI Policie ČR 
KŘ Tábor. V  průběhu provádě-
ní úklidu komunikací se setkáte  
s přenosnými značkami B28 – zá-
kaz zastavení, s dodatkovou tabul-
kou s  vyznačením dne a  hodiny 
platnosti a  přenosnými dopravní-
mi značkami IP25a – zóna zákazu 
stání a IP25b – konec zóny zákazu 
stání, kde je vyznačena doba plat-
nosti značky. 

 Po zkušenostech z minulých let 
upozorňujeme, že tyto přenosné 
značky vymezují oblast města, kde 
po  dobu vyznačenou na  značce, 
platí zákaz stání. V  praxi to zna-
mená, že v okamžiku, kdy se svým 
vozidlem projedete kolem značky 
IP25a – zóna zákazu stání, tak zá-
kaz stání platí do doby, než proje-
dete okolo značky IP25b – konec 
zóny zákazu stání. Platnost této 

značky neruší žádné křižovatky 
a odbočky a platí i na přilehlá par-
koviště v oblasti zóny. 

Vyzýváme majitele vozidel, aby 
dodržovali platnost těchto značek, 
v  opačném případě může dojít 
k odtažení vozidla.

Harmonogram blokového čiš-
tění chodníků, komunikací a při-
lehlých parkovacích ploch

Pondělí 28. března 2022 
Táborská, Lužnická, Jana z Ústí, 

Husovo náměstí, Kánišova – pou-
ze chodníky, Vaníčkova, Klášterní, 
Žižkova, Prokopa Holého

Pátek 1. dubna 2022 
Dukelská – pravá strana směr 

Jitřenka, Dukelská – parkoviště 
Spektrum, Rudé Armády – pou-
ze chodníky, parkoviště – Rudé 
Armády, Budějovická, 9. května, 
náměstí před Základní školou  
9. května a přilehlé parkovací plochy

Pondělí 4. dubna 2022
Bydlinského, Mlýnská, Šafaříko-

va, Dr. E. Beneše – část od Husova 
náměstí k mostu přes Kozský po-
tok – chodníky

Pátek 8. dubna 2022
Průmyslová a přilehlé parkovací 

plochy ve vnitroblocích, Svépomoc, 
Svépomoc parkoviště u  DPS, Du-
kelská – levá strana směr Jitřenka 

Pondělí 11. dubna 2022
Hromádkova, Švehlova, Vítko-

vecká, Petra Velikého

Pátek 22. dubna 2022
Nerudova, Sokolovská, Krátká, 

K  Hájence a  přilehlé parkovací 
plochy, přístupová komunikace 
k DPS

Pondělí 25. dubna 2022
Boženy Němcové, Jungmanno-

va, K. H. Borovského, Palackého, 
Nad Mýtem / Na Mýtě, Ke Stadio-
nu

Pátek 29. dubna 2022
Lipová, Táboritů a přilehlé par-

koviště, Pionýrů, spojovací ulice 
Táboritů – Pionýrů

Pondělí 2. května 2022
Okružní, Ke  Hvězdárně, Ko-

menského, Zahradní

Pátek 6. května 2022
Kaplického, Erbenova, Jilemnic-

kého, Karenova, Alšova, Hálkova, 
Čapkova, Šrámkova, Čechova, Ko-
llárova, Vrchlického

Pondělí 9. května 2022
náměstí Tomáše Bati, Wolkero-

va – spojovací komunikace Wolke-
rova – Jiráskova (šikmý chodník), 
1. Máje, Švermova, Pod Vrbou, 
Jiráskova – spojovací komunikace 
Jiráskova – Školní náměstí

Pátek 13. května 2022
K Ozvěně, Nad Ovčínem, Zvon-

ková, Šípková, Nad Včelínem, 
Luční, Na  Tábořišti, A. Sedláčka, 
K  Oboře, Chrpová, Nad Nechy-
bou, K Hájence



Ludmila Svatková
místostarostka města

V  posledních měsících řadě 
domácností rostou náklady 

na  bydlení, především na  platby 
za  dodávku energií. Nemáte-li 
dostatek prostředků na placení ná-
kladů spojených s chodem domác-
nosti, můžete se obrátit na  Úřad 
práce ČR.  Pomoc se nabízí pro-
střednictvím dávek:
• Příspěvek na bydlení
• Doplatek na bydlení
• Mimořádná okamžitá pomoc 

Více informací můžete získat 
na webu Úřadu práce ČR, případ-
ně telefonicky v Call centru na lin-
ce: 950  180  070 nebo na  telefonu 
kontaktního pracoviště v  Táboře 
číslo: 950  165  406. Nejbližší pra-
coviště Úřadu práce ČR najdete 
v Táboře na Husově nám. čp. 2938. 

Patříte mezi ty, kteří mají elektři-
nu nebo plyn dodávány v  režimu 
DPI (dodavatele poslední instan-
ce?) Pak uzavřete smlouvu na běž-
nou dodávku energií s novým do-
davatelem co nejdříve. V  režimu 
DPI mohou domácnosti zůstat jen 
šest měsíců. Neuzavírejte smlou-

vy se zprostředkovateli ve dveřích 
nebo po  telefonu. Pokud nabídce 
nebo smlouvě nerozumíte, nepo-
depisujte ji a  obraťte se s  žádostí 
o radu na své blízké nebo známé. 

Možná řešíte problémy s  plat-
bami za  bydlení poprvé a  není 
Vám příjemné žádat o  sociální 
dávky, přesto Vám doporučuji 
využít všechny možnosti pomoci, 
které se nabízí. Zjistěte si dostup-
né informace a  požádejte o  fi-
nanční pomoc, která Vám může 
ušetřit starosti a  zajistit jednu 
z nejdůležitějších věcí – spokoje-
né bydlení.                                      

Blokové čištění ulic v roce 2022

Pomoc spojená s růstem cen energií
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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

Narození: od 17. 12. 2021 
do 25. 1. 2022

Malinovský Daniel
Rybníček Eduard

Valuš Adam

Prvním občánkem města 
Sezimovo Ústí narozeným 
v roce 2022 se stala Lilien 

Broukalová. Přejeme jí 
a rodičům hodně štěstí 

a zdraví.

Zemřelí: od 23. 12. 2021 
do 31. 1. 2022

Brůžek Jan
Lejsková Libuše

Schacherl Miroslav
Sládek Jaroslav
Smrž Miroslav

Staněk Josef
Tomšíčková Eva

Společenská kronika

Lubor Tomanec
ředitel VST

Cena vodného a  stočného pro 
odběratele z táborské aglome-

race se již třetím rokem nemění. 
Jak jsme informovali v  prosinco-
vém vydání NTR, i  přes nárůsty 
provozních nákladů v  řádech 
5–10 % se vedení VST rozhod-
lo cenu nezvedat a  ponechat jí 
na  úkor nájemného od  provozo-
vatele. To se díky pokrytí zdražení 
vody z  Jihočeské vodárenské sou-
stavy, energií, chemikálií a  mezd 
snížilo o 13 mil. Kč.

Ze statistiky Sdružení oboru 
vodovodů a  kanalizací (SOVAK) 
vyplývá, že během posledních 
5 let se táborské vodné a  stočné 
„propadlo“ z  nechvalně proslulé 
pozice „nejdražší vody ve střední 
Evropě“ na  současnou 33. příč-
ku v  přehledu cen vodárenských 
společností.

Nutno přiznat, že se zde uplat-
ňuje tzv. dvousložková cena. Ka-
ždá napojená nemovitost platí 
kromě ceny za odběr také paušál-

ní cenu za  připojení bez ohledu 
na  to, kolik vody spotřebuje.  Ta 
je poměrně vysoká – dle zákon-
ných norem je na  horní hranici 
povolené výše. Tato podmínka 
musela být akceptována poté, co 
se podařilo získat úvěr a  zreali-
zovat investiční akci „náprava 
kanalizační soustavy aglomerace 
Táborsko“. Stavba, realizovaná 
v  letech 2009–2011, si vyžáda-
la investiční prostředky ve  výši  
1 miliardy korun a  byla z  větší 
části krytá úvěrem, který bude 
VST splácet až do  roku 2028. 
Podmínkou získání tohoto úvěru 
bylo zajistit dostatek prostřed-
ků na  jeho splácení bez ohledu 
na vývoj spotřeby vody. V rámci 
tehdy platných pravidel se proto 
cena vody rozdělila na  pevnou 
a  pohyblivou složku a  právě vý-
nosy z pevné složky zaručují do-
statek peněz na pokrytí úvěru.

V  řeči letošních čísel je cena 
vodného a  stočného na  Tábor-
sku, přepočtená na  jednosložko-
vou 101,85 Kč s  DPH.  Nejvyšší 
ceny mají např. na  Frýdlantsku – 
138,20 Kč, Plzeňsku – 123,80 Kč, 

Turnovsku – 118 Kč nebo Jihlavsku 
111,10 Kč. Kompletní přehled cen 
je k nahlédnutí na portále zmíně-
ného Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací SOVAK. 

Do budoucna nás však zvyšová-
ní ceny nemine. Nárůst vstupních 
nákladů je neúprosný a navíc musí 
Vodárenská společnost Táborsko 
vyřešit další legislativní povinnost 
– hygienizaci čistírenských kalů. 
V  areálu čistírny odpadních vod 
se připravuje stavba sušárny, kte-
rá bude částečně pokryta z dotací 
a  zbytek dalším úvěrem. Jak však 
vyplývá z  nastavených modelů 
financování, neměla by cena vod-
ného a  stočného pro odběratele 
z  Tábora, Sezimova Ústí a  Plané 
nad Lužnicí růst o  více než infla-
ci. Na  nechvalně známou první 
příčku cen se s největší pravděpo-
dobností již nevrátí. Ve světle toho, 
kolik stojí elektřina, plyn, potravi-
ny nebo nafta je stále nutno připo-
mínat, kolik vlastně odběr kvalitní 
pitné vody a její vyčištění stojí: při 
průměrné spotřebě 90 l/den tak 
jeden člověk zaplatí za vodu 10 ko-
run denně.                                           

Martina Machálková
zást. velitele MP

 MP poskytla dohled a  sou-
činnost pracovníkům Správy 
města SÚ při odstraňování 
překážky provozu a  neopráv-
něného záboru veřejného pro-
stranství v ulici Lužnická, kdy 
občan této lokality neodklidil 
navezené uhlí. Uhrazení ná-
kladů za provedené úkony řeší 
odbor stavebního úřadu.

 Obyvatel chaty na Soukeníku 
nalezl v  kontejneru tlakové 
láhve, což oznámil hlídce MP 
a  ta věc postoupila k  odstra-
nění Správě města SÚ. 

 Provedena kontrola zábo-
ru veřejného prostranství 
na  chodníku před vstupem 
do kina Spektrum, kde probí-

hala petiční akce „Každý má 
právo na  život“. Protiprávní 
jednání nezjištěno. 

 Na dětském hřišti na Hiltonu 
byl zjištěn poškozený plecho-
vý kryt elektrického rozva- 
děče. Kontaktována byla 
předsedkyně osadního výbo-
ru chatové osady Pod Hilto-
nem za účelem sjednání opra-
vy. Druhého dne byl kryt opět 
připevněný. 

 Přijato oznámení na podivína, 
který se objevuje v  knihovně 
a svým chováním nahání pří-
tomným strach. Hlídka MP 
denně provádí namátkovou 
kontrolu vnitřního prostoru. 
S  knihovnicí dohodnuto, že 
pokud se muž opětovně do-
staví, neprodleně zavolá buď 
MP nebo PČR a požádá o po-
moc.  

 Na  základě upozornění 
na  vrak prověřeno vozidlo 
v  ulici Okružní. K  prohláše-
ní vozidla za autovrak nebyla 
splněna podmínka, nejméně  
6 měsíců propadlá TK. 

 V  blízkosti hájenky Nechy-
ba nalezen batoh zavěšený 
na větvi, kde bylo plno použi-
tých injekčních stříkaček. Ty 
byly předány k odborné likvi-
daci a batoh uložen do nádo-
by na směsný odpad.

 MP byla požádána o  pro-
věření přítomnosti majitele 
bytu v ulici Lipová, kde došlo 
v  bytu pod ním k  poškození 
stropu zřejmě vlivem vody. 
Hlídka muže zkontaktovala, 
ten ji vpustil do vnitřních pro-
stor. Nezjištěna žádná unikají-
cí voda ani protiprávní jedná-
ní.                                                    

Cena vody na Táborsku v porovnání
 s ostatními regiony VST

�� � ��������� ���������� ��������

Z činnosti městské policie

 Zahrádkáři dlouhodobě 
pronajmu k užívání zahradu 
o výměře 450 m² se zděnou 
chatkou a  skleníkem v  za-
hrádkářské osadě u Sezimo-
va Ústí nedaleko Soukeníku. 
V  chatce je zavedena elekt-
řina a na pozemku užitková 
voda. 

Tel.: 775 070 739

PRONÁJEM
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

za přání k mým narozeninám 
a  paní Rejlkové za  milé pře-
dání dárku. 

František Beneš

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám 
a paní Hlubinkové za předání 
daru.             Anna Ondřejová

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k narozeninám.

Alena Hridková

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

Jiří Veselý

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k narozeninám.

 Růžena Pathyová

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a zároveň paní Vond-
rákové za návštěvu a předání 
dárku. 

Jiřina Zemanová 

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za  milé blahopřání a  dárek 
k  mému životnímu jubileu. 
Velmi mě potěšil. 

Danuše Šenkýřová

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k narozeninám a předání dár-
ku. 

Jan Šetelík

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

Josef Svačina

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

Josef Sochůrek

Hana Chotovinská
Kronikářka Města

V 90. letech se vánoční a  jarní 
koncerty ve  Spektru v  Sezi-

mově Ústí stávají stále oblíbenější. 
Ty vánoční se líbily i  v  ostatních 
městech táborského okresu, kde 
především zpívání v  kostelech 
dodalo adventnímu období tu 

správnou předvánoční atmosfé-
ru. Jejich náplní bývaly koledy, 
pastorely, ukázky z vánočních mší 
a také spirituály. Jednou z odměn, 
které se sboru dostalo, byl přenos 
pásma vánočních koled a části Ry-
bovy mše ze sezimovoústeckého 
kostela v  regionálním televizním 
vysílání. Sborový zpěv však dělal 
radost i  obyvatelům pečovatel-
ských domů, zpestřoval pobyt lá-

zeňským hostům v Třeboni, Vráži 
u  Písku i  Bechyni a  Jáchymově. 
Potvrzením toho, že Nokturno se 
těší oblibě, byly děkovné články 
v novinách. S úspěchy přišly i vět-
ší nároky na členy sboru. Všichni 
si přáli, aby vystoupení byla bez-
chybná nebo s  nepostřehnutelný-
mi chybami. K  tomuto cíli byla 
zaměřena jednodenní i  víkendo-
vá soustředění pěveckého sboru.  

 
 
 
 

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Svěcení zvonů je pro každou 
obec výjimečná událost. V  Se-

zimově Ústí bylo naplánované na   
29. dubna 1990 a předcházelo mu 
mnoho příprav. Začátkem dubna 
pan Josef Reif se synem Davidem 
opravili a nabílili přední stěnu kos-
tela a sakristii. Z Klokot byl zapůj-
čen přenosný oltář a byl postaven 
před kostelem na Husově náměstí. 
Květinovou výzdobu kostela pro-
vedl Jaroslav Nekovář, výzdobu 
venkovního oltáře včetně obou 
zvonů Marie Štefanová ml. Zajisti-
lo se i ozvučení náměstí. Technické 
věci zařizoval kostelník Jan Kulhá-
nek. Ženy napekly perníkové zvo-
nečky a vždy dva svázány stužkou 
s nápisem Marie-Anežka a Václav 
byly během slavnosti prodávány 
s heslem „Za zvonečky na zvony“. 

Slavnostní neděle 29. dubna 
1990 byl krásný, slunečný a velice 
teplý den. Otce biskupa Miloslava 
Vlka a jeho sekretáře Liláka přiví-
tal správce farnosti P. Václav Kraus 
s  bývalým táborským děkanem 

P. Václavem Žitným. Biskupa vítal 
i  předseda Městského národního 
výboru v Sezimově Ústí pan Josef 
Králík a předseda OV ČSL v Tábo-
ře Ing. Bohumil Viktora. Na slav-
nosti byli přítomni i kněží z okolí. 
Kmotry zvonů byli paní Anna Ne-
kovářová a  pan Jan Dvořák. Celé 
odpoledne byla zastavena doprava 
a náměstí bylo plné lidí. Mši sva-
tou s  biskupem sloužili i  všichni 
přítomní kněží a  ministranti Petr 
Svoboda a  František Drábek ml. 

z Tábora. Mši svatou hudebně do-
provázela dechová kapela Rolnička 
s  kapelníkem Jaroslavem Strna-
dem ze Sezimova Ústí. Pokračová-
ní příště.

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



Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 25. část

Z historie Nokturna – 2. část

Jedna z posledních fotografií sboru Pokračování na str. 6
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Je samozřejmé, že jejich hlavní 
náplní byl zpěv. Plánovaly se však 
také další akce, došlo i  na  ochut-
návku napečených dobrot, a hlav-
ně na popovídání si. 

V  roce 2000 měl smíšený sbor 
Nokturno 30 členů. V  následují-
cích letech vystupoval na veřejnosti 
při různých společenských akcích, 
na vernisážích, jezdil na přehlídky 
pěveckých sborů po celé republice 
a  v  roce 2002 se zúčastnil mezi-
národního festivalu „Svátky písní 
Olomouc“, odkud si přivezl v  ka-
tegorii „lidové písně“ bronzovou 
medaili. Stejné ocenění získalo No-
kturno i v kategorii „komorní sbo-
ry“. Přínosem se stala i spolupráce 
s pěveckými sbory z různých míst 
České republiky, např. českokrum-
lovskou Perchtou, chomutovským 
Hlaholem, táborským Hlaholem, 

Dominem, táborským Chrámo-
vým sborem, soběslavskou Ori-
olou a  Novitou, Milevským smí-
šeným sborem a  Harmonií Planá 
nad Lužnicí. Navázáno bylo přá-
telství se slovenským souborem 
Bradlan z  Trnavy a  slovinským 
mužským pěveckým sborem Lov-
skij. V průběhu historie uskutečnil 
sbor několik koncertních zájezdů 
do  zahraničí. Svá vystoupení měl 
v  rakouském Litschau, v  němec-
kém Schwallungenu, Bohdenmain 
a  švýcarském Thierachernu, dru-
žebním městem Sezimova Ústí.

V  roce 2003 začala v  Sezimo-
vě Ústí tradice Jarního festivalu 
sborového zpěvu, kde se setkávají 
dětské, ženské, mužské i  smíšené 
pěvecké sbory z Jihočeského kraje.

K akcím, na které členové sbo-
ru rádi vzpomínají, je zpívání 
na  předvánočních charitativních 

koncertech v  Betlémské kapli. 
Koncerty mají svou tradici a kona-
jí se pod záštitou děkana Fakulty 
strojní v Praze a předsedy Akade-
mického senátu FS ČVUT Praha. 
Vystupují na nich sólisté, muzikan-
ti a zpravidla tři doprovodné sbory.  
V  závěru koncertu zpívají všichni 
společně pod taktovkou dirigenta 
doc. Ing. Josefa Zichy, CSc. Rybo-
vu mši vánoční Hej, mistře! Výtě-
žek z koncertů je určen na Kliniku 
dětské hematologie a  onkologie 
v Praze 5 – Motole. 

Ve  sboru je několik členů 
od  samotného počátku, někteří 
odešli, jiní přišli. Jak však sami 
říkají, to, co zůstává, je duch 
sboru a  také sbormistryně paní 
Hlubinková. Za 30 let absolvoval 
sbor pod jejím vedením nespo-
čet koncertů v  kostelech i  kon-
certních síních. 

Repertoár sboru zůstává roz-
manitý. Máme tak na  vybranou 
zaposlouchat se do skladeb starých 
i novodobých mistrů, úryvků oper 
i  muzikálů, černošských spirituá-
lů i  lidových písní. Vedle českých 
skladeb zvládají členové sboru 
i  písně americké, anglické, grón-
ské, francouzské, italské, německé, 
řecké i  španělské. Sbor vystupuje 
i  na  různých kulturních a  spole-
čenských akcích pořádaných Měst-
ským kulturním střediskem a Měs-
tem Sezimovo Ústí.  

Sborem prošlo mnoho zpěvaček 
a  zpěváků, které vždy spojovala 
láska k hudbě, ke zpěvu a také k li-
dem. Přejme si, aby především to 
poslední se netýkalo pouze členů 
Nokturna, ale aby potřebu dávat 
radost lidem kolem sebe mělo co 
nejvíce z nás.

  

Petra Pychová 
ZŠ Školní náměstí

Hurá do školy! Na konci prázd-
nin a začátku září by tato frá-

ze pro mnohé vyzněla jako klišé. 
Ale se začínajícím jarem? Spíše 
jako bláznovství. Ovšem opak je 
pravdou. 

Hurá do  školy! je název akce, 
kterou pro předškoláky z  blíz-
kých mateřských škol připravila 
ZŠ Školní náměstí. Ve  dvou ter-
mínech, a  to 10. a  24. března, od   
16 hodin mohou rodiče se svými 
ratolestmi, které se chystají v  září 
nastoupit do „velké školy“, dorazit.  

A  co je v  těchto dvou dnech 
čeká? Seznámí se s  prostředím 

„velké školy“, poznají některé paní 
učitelky a  vychovatelky, prohléd-
nou si třídy, šatny, odborné učeb-
ny, jídelnu nebo třeba tělocvičnu 
a vyzkouší si trochu té školní práce. 
Zkrátka poznají, že škola není jen 
nuda, kde se budou učit číst, psát 
a počítat, ale že je to prostředí, kde 
se kromě dovedností naučí ohle-
duplnosti, taktu, respektu a samo-
zřejmě si najdou kamarády a zažijí 
občas i situace, které jim vykouzlí 
úsměv na rtech. 

Naším cílem je, aby se děti při-
pravily na  zápis, který proběhne  
6. a 7. dubna, a také na první školní 
den. Aby pak do  lavic usedly bez 
jakékoli bázně a strachu. Tak hurá 
do školy! 

  

Pokračování ze str. 5
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Hurá do školy!

Zápisy do ZŠ a MŠ pro školní rok 2022/2023
Zápisy do všech základních škol zřizovaných městem Sezimovo 

Ústí proběhnou ve dnech 6. a 7. dubna 2022. Zápisy do všech ma-
teřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí proběhnou v první 
polovině měsíce května 2022. Termín bude upřesněn.

Pro bližší informace o organizaci a průběhu zápisu sledujte  
internetové stránky jednotlivých mateřských a základních škol.

Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres TáborZákladní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor 

 

 
 
 

BUDE ZE MĚ PRVŇÁČEK 
 

17.3.2022 od 16 do 17 hod 
 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a 
jejich rodiče 

  

Ve čtvrtek 17.3.2022 Vás provedeme po naší 
škole. Děti si mohou prohlédnout třídy, školní 
družinu a tělocvičnu. Pro děti budou mít paní 
učitelky a vychovatelky připravené hry a různé 
aktivity. 

Těšíme se na Vás.  

BUDE ZE MĚ PRVŇÁČEK
17.3.2022 od 16 do 17 hod

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče

Ve čtvrtek 17.3.2022 Vás provedeme po naší
škole. Děti si mohou prohlédnout třídy, školní
družinu a tělocvičnu. Pro děti budou mít paní

učitelky a vychovatelky připravené hry 
a různé aktivity.

Těšíme se na Vás.
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Nikola Pízová 
Michal Petrů 
ZŠ Švehlova

V  zimním období vyráží žáci 
4.A a 4.B třídy ze ZŠ Švehlova 

pravidelně na zimní stadion brus-
lit. Ne všem to zpočátku šlo, někte-
ří dokonce brusle ani neobuli, ale 

dnes už bruslíme všichni, děti jsou 
nadšeny, snaží se a dělají velké po-
kroky. Zásluhu na tom mají i rodi-
če, kteří nám pomáhají s dopravou 
zavazadel a  na  zimním stadionu 
s obouváním bruslí. Vždy se velmi 
těšíme na další bruslení, že nám to 
půjde zas o něco lépe a hlavně, že si 
protáhneme tělo a užijeme spoustu 
legrace.                                               

Marika Součková
MŠ Lipová

Začátek roku byl pro část dětí 
z  Mateřské školy Lipová 

ve  znamení sportu. V  týdnu od   
17. do 21. ledna je každé ráno od-
vezl autobus do  nedalekého ski 
areálu Monínec, kde se zábavnou 
formou, rozděleny do  menších 

skupinek, učily základy sjezdového 
lyžování. Během kurzu si všechny 
děti zdokonalily své lyžařské do-
vednosti tak, že se na konci už pro-
háněly na malých i větších sjezdov-
kách. V pátek předvedli malí lyžaři 
své umění rodičům a  za  odměnu 
na ně čekala medaile a diplom. 

Užili jsme si krásný týden na za-
sněžených sjezdovkách a  budeme 
se těšit opět za rok!                          

Zdeněk Soldát
Hv. Františka Pešty

PLANETY 
PŘED ROZEDNĚNÍM
Venuše a Mars v těsné blízkos-

ti jako jitřenky na  jihovýchodě 
a  s nimi viditelný pouze v  silném 
dalekohledu trpasličí planeta 
Pluto, 6. 3. pouhý 1 stupeň jižně 
od Marsu.

Venuši, Saturn a  Mars ukáže 
srpek Měsíce 29. 3. ráno při cestě 
do práce nad jihovýchodem.

Uran je výjimkou nad západem 
večer v souhvězdí Berana.

Slunce 20. 3. vstupuje do  zna-
mení Berana.     

Délka dne
V březnu přibude o 1 h 57 min. 

Slunce přechází přes rovník na naši 
polokouli. Budiž jaro.  

             
VÝROČÍ        
2. 3. 1927 – před 95 lety odešel 

ing.  J. Kašpar, konstruktér a pilot. 
V řadě měst, dokonce i v Českých 
Budějovicích s  letadly Blériot po-
řízenými ve Francii, provedl u nás 

řadu předváděcích vzletů. Vrcho-
lem úspěchu byl jeho legendární 
let vlastním strojem z  Pardubic 
do  pražské Chuchle v  r. 1911. 
Smutně však zemřel ve věku pou-
hých 43 let.        

6. 7. 1887 – před 135 lety se 
v  Říkovicích u  Přerova narodil 
Metoděj Vlach, geniální konstruk-
tér v letectví a strojírenství. Jeho le-
tadla předčily Blérioty. Zkušenosti 
získal v  řadě firem vč. Klement 
a Laurin. Přes firmu Baťa ve Zlíně 
se dostal do její pobočky v Sezimo-
vě Ústí, kde v r. 1941 působil jako 
ředitel. K  návštěvě se doporučuje 
muzeum letectví M. Vlacha v Mla-
dé Boleslavi. Bez letectví bychom 
se do vesmíru nedostali.

8. 2. 1957 – ve věku 69 let Me-
toděj Vlach u  nás zůstal na  věky. 
Nemohu si odpustit vznést na svět-
lo, že v dnešním Kovosvitu, v od-
dělení investic, pracuje potomek 
Metoděje Vlacha. 

17. 3. 1936 – 86 oběhů Země 
kolem Slunce astronoma dr. Jiřího 
Grygara. Několikrát navštívil naše 
město.

3. 3. 1972 – 50 let od startu první 

 meziplanetární sondy Pioneer10 
 k  Jupiteru a  dále ke  hvězdám. 
Sonda se nyní nachází ve  vzdále-
nosti téměř 200 miliard km. K drá-
ze planetky Pluto je to pouhých  
5,5 miliardy km.

6. 3. 1937 – před 85 lety se na-
rodila první kosmonautka světa 
Valentina Těreškovová. V  červ-
nu 1963 letěla na  kosmické lodi 
Vostok 6 – Čajka. Let trval 2 dny  
22 hod. O dva dny dříve, na Vosto-
ku 5 – Jastreb, na  ní čekala dal-
ší legenda ruské kosmonautiky  
V. Bykovskij, aby uskutečnili prv-
ní rendez-vous na  oběžné dráze 
při zkoušce přiblížení obou lodí 
s  navázáním rádiového spojení. 
V. Bykovskij (1934–2019) do-
dnes drží rekord v  délce pobytu 
jednotlivce ve  vesmíru, 4 dny  
23 hod. Absolvoval 3 mise. První 
manžel V. Těreškovové byl A. Ni-
kolajev (1929–2004), další mata-
dor tehdejší ruské kosmonautiky 
(2 mise). 

28. 3. 1582 – před 440 lety 
se v  Uherském Brodě, v  Komni 
a v Nivnici narodil spisovatel, filo-
zof, teolog a jazykovědec Jan Amos 

Komenský. S rodiči bydlel v Uher-
ském Brodě, rodina otce v Komni. 
Když se v těchto třech městech ze-
ptáte, kde se Amos narodil, každý 
vám hrdě odpoví „No přece u nás“. 
J. A. Komenský se coby pedagog 
mj. zabýval všeobecnou teorií vý-
chovy, didaktikou, vytvořil speci-
ální metodiku výuky jazyků a sám 
sepisoval originální učebnice a pře-
klady jazyků. Používal vytříbený, 
bohatý jazyk básníka, jehož krásu 
lze velmi těžko přeložit do dnešní 
češtiny. Revidoval rukopis „Laby-
rint  světa a ráj srdce“ z roku 1623, 
který byl dlouho uložen v Polsku. 
Až teprve v roce 1957 byl vyměněn 
za rukopis astronoma M. Koperní-
ka o  pojednání „Šest knih o  obě-
zích sfér nebeských“, ve  kterém 
formuloval svou heliocentrickou 
teorii o  středu Slunce v  naší sou-
stavě planet. V Újezdci u Morašic 
(Litomyšl) se nachází památník 
Jednoty bratrské Růžový palou-
ček. Bohaté, dlouhé záhony růží 
lemují přístupovou pěšinu a  obe-
lisk se jmény exulantů, kteří pro 
víru museli opustit rodnou zemi. 

Naše bruslení Lyžaři z „Lipovky“ na Monínci

Hvězdárna Františka Pešty

Pokračování na str. 8
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Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell

typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks.            

Při prodeji slepiček –výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.

Prodej: 28. března 2022   Prodej: 28. března 2022   
Sezimovo Ústí – u vlakového Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 9.00 hodinnádraží – 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270,  728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

• DLOUHÝ A KRÁTKÝ TÝDEN
• DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY

RESTAURACE U VRBY

PŘIJME
ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU

tel.: 603 848 526

IN
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SARS-COV-2

Testování

TERMÍNY ONLINE 

www.citylab.cz

NERUDOVA 615/2*

SEZIMOVO ÚSTÍ

PO-PÁ 6.30-11.30 

PCR TESTY    

ANTIGENNÍ TESTY

*VCHOD V ZADNÍ ČÁSTI, 
PŘÍSTUPNÝ Z LEVÉ STRANY BUDOVY.
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SEZIMOVO ÚSTÍVáclav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Podzim a  zima jsou nejlepší 
období k  pozorování dalšího 

drobného ptáčka, kterého bych 
rád představil. Když uslyšíte v tuto 
dobu někde z křovin nebo z korun 
stromů takové jemné „čiřikání“, 
může to být právě on, mlynařík 
dlouhoocasý. Má dlouhý ocásek, 
krátký zobáček a  vypadá spíše 
jako měkoučká plyšová hračka. 
V  létě žije skrytě v zarostlých za-
hradách, lesích a  porostech ko-
lem vod. Na  podzim se sdružuje 
do hejn a právě v porostu bez listí 
ho můžeme lépe pozorovat. Ob-
ratně šplhá i  po  těch nejtenčích 
větvičkách, často i  hlavou dolů 

a  shání potravu. Jsou to velice 
soudržná hejna, když jeden či dva 
jedinci přelétnou jinam, následu-
jí ho i  ostatní. Živý se hmyzem, 
v zimě i semeny a pupeny. Staví si 
zajímavé kulovité měkoučké hníz-
do z mechu, lišejníků, travin, peří-
ček a chmýří. Své bydlení maskují 
z  venkovní strany kousíčky kůry 
a větviček. Hnízdí dvakrát za rok. 
Jsou popsány případy, kdy se kr-
mení mladých údajně zúčastňují 
i  další jedinci, kteří hnízdili neú-
spěšně nebo i mláďata  z prvního 
hnízdění. 

V okolí Sezimova Ústí jsem mly-
naříky pozoroval nedaleko hájov-
ny Nechyba, na  hrázích rybníků 
u Kozího Hrádku a dokonce v křo-
vinách kolem Kovosvitu. Odtud je 
i fotografie.                                        

Mezi nimi tkví jméno J. A. 
Komenského, když bez návratu 
odešel do  Lešna (Polsko). Posléze 
za  švédské války, při které ztratil 
všechen majetek, útěkem a  záro-
veň pozváním přešel na  švédské 
školy. Působil i v Maďarsku a nako-
nec v Holandsku. V každé zemi byl 
neuvěřitelně produktivní v písem-
nostech slovníků, různých spisů 
a knih, které by daly na knihovnu. 
Pro nás, školní generaci 60. let byl 
sice pouhým „učitelem národů“ 
se schopností kresbami ilustrovat 
textové učebnice a sepisovat nové, 
avšak svojí genialitou, podobně 
jako Leonardo de Vinci, předběhl 

dobu o  200 let. Zemřel v  Amste-
rodamu 15.11.1670 ve věku 78 let. 
Pohřben je v  Naardenu. Kolem 
Slunce obíhá planetka Comenius.

8 km západně od Újezdce v No-
vých Hradech se nachází, kromě 
zámku a  italské zahrady, špejchar, 
kde je pro fanoušky cyklistiky in-
stalovaná nádherná expozice sta-
rých a  moderních bicyklů. Takže 
do  jarních výletů po  české zemi 
a po hvězdách přejí úspěchy „dvor-
ní“ hvězdáři Sezimova Ústí.                     

Pranostika:  „Na sv. Řehoře ka-
ždý sedlák lenoch, který neoře.“

„Nevěřte všemu, co se k  věření 
předkládá“.  J. A. Komenský            

Ptačí rubrika Václava Gabriela

Pokračování ze str. 7

Hvězdárna Františka Pešty
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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

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

MASOPUST
1. března 10 hod.
náměstí Tomáše Bati

Tradiční sezimoústecký masopust 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ 9. květ-
na Sezimovo Ústí je konečně tady. 
Průvod vyjde v  10 hodin od  ZŠ 
9. května směrem na  náměstí 
Tomáše Bati, kde se můžete těšit 
na představení masek.

KONCERTY

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

DIVADLO

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

KRÁLOVNY
VIP ART COMPANY
26. března 19 hod.
sál Spektrum

Lázeňský pokoj možná nevypadá 
jako vhodné místo pro komedii, 
ale opak je pravdou. Tři ženy, které 
se na něm sejdou, by se za normál-
ních okolností nemohly setkat, ne-
být havárie vodovodního potrubí, 
ke  které dojde v  jednom z  lázeň-
ských křídel.
Každá z  hrdinek má odlišný pro-
blém, přesto mají cosi společné-
ho. Královny jsou komedií plnou 
upřímného humoru, ze kterého 
občas mrazí v zádech.
Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibul-
ková, Karolína Půčková
vstupné: 380 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

POHÁDKY

O CHYTRÉM HONZOVI 
A KRÁSNÉ MADLENCE
DIVADELNÍ AGENTURA PRAHA
27. března 15 hod.
sál Spektrum

Honza – snad nejtypičtější posta-
va českých lidových i  klasických 
pohádek. Jako v  každé pohád-
ce o  Honzovi i  ten náš odchází 
do  světa s  typickým rancem má-
miných buchet. Tentokrát utíká 
před verbíři, kteří ho chtějí odvést 
do  války. Nebyla by to pohádka, 
aby v  ní nesehrál roli kouzelný 
předmět, který pohádkovému 
hrdinovi obvykle pomáhá v  ne-
snázích. Jak název napovídá, při 
svém putování se potká s krásnou 
Madlenkou, upřímným vesnickým 
děvčetem. Oba se do sebe zamilují 
a plánují svatbu. To se nelíbí msti-
vé a zlé statkářce Kunhutě, u které 
Madlenka slouží. Ta jim chce jejich 
plán za každou cenu překazit. Celý 
příběh zpestřují písničky a pro po-
bavení jej provází a vtipně glosuje 
postava staré vrány. Vhodné pro 
děti od čtyř do deseti let.
vstupné: 90 Kč

GALERIE

VÝSTAVA OBRAZŮ 
MICHAELA KUČERY:
NAPŘÍČ ROKY, 
SE ŠTĚTCEM V RUCE
galerie Spektrum
Vernisáž 3. března 17 hod.
Výstava bude přístupná 
do 31. března.

Výstava Michaela Kučery, který 
ve  své tvorbě rád experimentu-
je a  hledá nové cesty k  propoje-
ní barevných kompozic, technik 
nanášení a  postupů včetně užití 
specifických materiálů. Během 
dlouhodobého pobytu v  Anglii 
uvedl výstavy např. v Gallery Brick 
Lane London, Gallery 39 a mnoha 
jiných.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
PAVLA CHALUPY:
ZA POHLEDY 
DO VODNÍHO SVĚTA
galerie Spektrum
Vernisáž 4. března 18 hod.

Kulturní program na měsíc březen
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Výstava bude přístupná 
do 23. dubna.
Výstava fotografií Pavla Chalupy, 
jehož vášní se staly cesty za  pod-
mořským dobrodružstvím, ze-
jména po exotických koutech naší 
planety, a prof. Ing. Radima Váchy, 
Ph.D., který se dlouhodobě věnuje 
amatérskému fotografování, ze-
jména na cestách. 
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA: 
BYLO NEBYLO
2. dubna 15 hod.
sál Spektrum

Štístko a  Poupěnka vás provedou 
fantastickým světem pohádek 
v  představení Bylo nebylo. Nej-
menším broučkům ukážeme, jak 
dělají zvířátka v písničce A co dělá. 
Taky se naučíme, že bychom si 
raději měli čistit zoubky, aby nás 
nenavštívil Kazizub Auvajs. Ko-
nečně se dozvíme, jak to dopad-
lo s  Karkulkou, když se dostala 
do  babiččina domečku v  písničce 
Červená Karkulka 2. Zachráníme 
princeznu, porazíme draka, zkrát-
ka nevzdáme to a  pomůže nám 
s  tím Princ Bajaja. Zasmějeme se 
Pejskovi a  Kočičce a  jejich neko-
nečné honičce a  spousta další zá-

bavy. Představení doporučujeme 
pro děti od 2 let.
vstupné: 250 Kč
Vstupenky k  zakoupení pouze 
na stránkách Ticketportal.cz (odkaz 
k dispozici na našem webu)

HRAČKA
AMATÉRSKÝ DIVADELNÍ 
SOUBOR VOŽIVOT
4. dubna 19 hod.
sál Spektrum

Děsivý komediální horor se pokusí 
odpovědět na otázku: Kde má své 
hranice vtip a  humor? O  tom, že 
hrát si s  roboty může být někdy 
stejně nebezpečné, jako si zahrá-
vat s  vlastní manželkou. Slavný 
filmový režisér, který je známý 
svými kanadskými žertíky, do-
stane od  svých kolegů jako dárek 
k odchodu do penze robota v po-
době ženy, která mu dokáže plnit 
všechna jeho přání. To ovšem vel-
mi nelibě nese jeho manželka. Ale 
s tím, že tato nová hračka si začne 
žít svým vlastním životem nikdo 
z nich nepočítal…
Divadelní komedie s  prvky děsi-
vého hororu s  nečekaným rozuz-
lením.
Hrají: Jaroslav Jaroš, Vlasta Chren-
ková, Michal Turnwald, Pavla Še-
divá
vstupné: 120 Kč

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
13. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Jednoho letního dne se do  vily, 
ukryté v  idylických lesích, sjede 
nesourodá společnost. Poněkud 
potřeštěný vynálezce Andrew, 

řešící svou sexuální frustraci vy-
mýšlením prapodivných vynálezů, 
a jeho půvabná manželka Adriana 
zde přivítají zdánlivě úzkoprsého 
filozofa Leopolda a  jeho nastáva-
jící manželku, ve  všech směrech 
okouzlující Ariel. Již tak dosti třas-
kavou směs doplní ještě záletný 
a bezuzdně milující lékař Maxwell 
a jeho skutečně v ničem nekompli-
kovaná přítelkyně Dulcy...
Hrají: Václav Kopta, Máša Mál-
ková, Radek Zima, Sandra Černo-
drinská / Sarah Haváčová, Barbora 
Munzarová, Jaromír Meduna
vstupné: 360 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

50 MUZIKANTSKEJCH LET 
TOMÁŠE LINKY
22. dubna 19 hod.
sál Spektrum

Tomáš Linka je legendou české 
country scény a  hráč na  foukací 
harmoniku. Nyní připravil klubo-
vý pořad k 50. výročí svého půso-
bení na profesionální scéně. Prošel 
skupinami Greenhorns, Fešáci, Ka-
nafas, Cadillac PB a od roku 1999 
má i  svou doprovodnou skupinu 
Přímá linka. Repertoár je sestaven 
z  nejznámějších a  nejslavnějších 
písní ze všech těchto kapel, kte-
rými za 50 let prošel, a vzpomene 
i na svého přítele a kolegu Michala 
Tučného.,
vstupné: 240 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

KLUBOVNA III. VĚKU

TVOŘENÍ NA SLANO
7. března 14 hod.
Vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Pod vedením paní Petry Jelínkové 
vytvoříme ze slaného těsta origi-
nální obrázek. Pro tvorbu a přenos 
výrobku je potřeba si přinést vlast-
ní prkénko velikosti A4. 

CVIČENÍ PAMĚTI
14. března 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.

SPOLEČENSKÉ HRY
21. března 14 hod.
Vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Pro velký úspěch společného zá-
bavného hraní opět v programu.

NÁRODNÍ AMERICKÉ PARKY
28. března 14 hod.
Vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Obrazem, slovem i  pomocí su-
venýrů nás parky provede pan 
Ing. Miloň Jedlička.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Jan Bauer: Ztracený diadém
historický detektivní román
Halina Pawlowská: Milý Bene
román pro ženy
Irena Obermannová: Babička
román pro ženy
Patrik Hartl: 15 roků lásky
český román
Lisa Reganová: Matčin hrob
krimi

Pro děti a mládež:
Lucia Magašvári: Strašidelnická
příběh pro malé čtenáře
Eefje Kuijl: Kačka a Matěj
leporelo
Jiří Žáček: Sedm pohádek
na dobrou noc
pohádky
Anna Blumová: Kouzelné přání
čtení pro dívky
Klára Smolíková: 
S Komenským do komiksu
únikovka s Amosem

Knihovna Školní náměstí
DESKOVÉ HRY
1. března 15–17 hod.
V  prvním březnovém týdnu se 
navzájem postrašíme při Bílých 
historkách, pořádně zahřejeme 
mozky při hře Slož to a do třetice 
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si užijeme zábavu s  čísly ve  hře 
Triolet.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
24. března 13–16 hod.
Velikonoce v knihovně! A jak jinak 

je oslavit, než velikonočním tvoře-
ním! Nabarvíme si spolu vajíčka 
a  povíme si, proč vůbec takové 
svátky slavíme a  co jim předchá-
zelo. 
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
Táňa Keleová-Vasilková: Zrcadlo 
pro ženy
Angela Marsonsová: První krev
krimi
Marie Lamballe: Maják na útesech
román
Michael Connelly: 
Zákon neviny
krimi
Vojtěch Bernatský: 
Dvojtátovy deníky
humorné příběhy

Pro děti a mládež:
Martina Drijverová: 
Pověsti o zámcích
pověsti pro děti
Dav Pilkey: Nejmocnější robot 
Rickyho Ricotty 2
dobrodružný příběh
Zuzana Pospíšilová: 
Kouzelná třída o Vánocích
pro začínající čtenáře
Pascal Jousselin: 
Pan Neporazitelný
komiks pro děti
Vítej v  přírodě: Zvířata v  lese, 
v moři a na pólech
leporelo

KINO SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena.

Kino Spektrum promítá také 
ve 3D. Brýle v dětské i dospělé ve-
likosti zakoupíte v  pokladně kina 
za 25 Kč.
Z důvodu častých změn ze strany 
distributorů sledujte aktuální pro-
gram na  stránkách www.kultura.
sezimovo-usti.cz.

ÚT 1. března 20:00 hod.
ČT 3. března 20:00 hod.
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ 
MRTVÉHO
drama
ČR, 2021, 90 min., přístupný

Otec upadne po  silné mozkové 
mrtvici do  kómatu. Matka se sy-
nem najednou stojí nad jeho bez-
vládným tělem. Osoba, kterou mi-
lují, je znenadání daleko a  nikdo 
neví, jestli se někdy vrátí zpátky. 
Lékaři jim mnoho nadějí nedáva-
jí. Matka 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 
bezvládnému tělu, později po-
chopí, že musí svá slova směřovat 
do mnohem větší dálky.

ČT 3. března 10:00 hod.
SRDCE NA DLANI 
komedie
ČR, 2022, 95 min., přístupný

PÁ     4. března 20:00 hod.
PÁ 18. března 17:30  hod.
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
komedie
ČR, 2022, 117 min., přístupný

SO    5. března 15:00 hod.
NE    6. března 17:30 hod.
SO 19. března 15:00 hod.
NE 20. března 17:30 hod.
ČT 31. března 17:30 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pohádka
ČR, 2021, 100 min., přístupný

SO    5. března 17:30 hod.
SO 12. března 17:30 hod.
PÁ 18. března 20:00 hod.
UNCHARTED  
dobrodružný
USA, 2022, 116 min., přístupný, 
dabing

SO    5. března 20:00 hod.
SO 19. března 17:30 hod.
PES
komedie
USA, 2022, 100 min., 12 let, titulky
Film plný dojetí pro všechny mi-
lovníky psů. Channing Tatum se 
vydá na cestu podél pobřeží Tiché-
ho oceánu s jediným společníkem, 
se psem, kterého veze na  pohřeb 
jeho bývalého pána. On i  čtyřno-
hý pasažér jsou ale svérázní a tvr-

dohlaví a  rozhodně to není láska 
na první pohled. Navíc není úplně 
jasné, kdo tu má vlastně za ušima 
a kdo poslouchá koho.

NE    6. března 15:00 hod.
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
animovaný
E, 2022, 84 min., přístupný, dabing

NE 6. března 20:00 hod. 
ST 9. března 17:30 hod.
VEM SI MĚ 
romantický
USA, 2022, 112 min., 12 let, titulky

ÚT 8. března 20:00 hod.
JIZERSKÉ HORY
dokument
ČR, 2022, 91 min., přístupný
Málokteré pohoří v  České repub-
lice poznamenala činnost člověka 
tak, jako Jizerské hory. Jizerky jsou 
němým svědkem toho, jaká je cena 
lidského pokroku. Přestože dnes 
patří k často vyhledávaným cílům 
turistů, skrývají i mnohá tajemství, 
za kterými se filmaři vydali. Natá-
čeli nejmodernějšími technologie-
mi jak na české, tak polské straně 
hor. Celovečerní dokument je dru-
hým filmovým počinem Viktora 
Kuny. 

ČT 10. března 10:00 hod.
MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE 
dokument
ČR, 2021, 70 min., přístupný

ČT 10. března 17:30 hod.
PÁ 11. března 20:00 hod.
SO 12. března 20:00 hod.
NE 13. března 20:00 hod.
SO 19. března 20:00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
komedie
ČR, 2022, 99 min., 12 let

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šej-
nohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní 
nejde jako dřív. Nedokončené po-
vídky se mu hromadí v hlavě, jejich 
postavy vylézají na  denní světlo 
a dožadují se, aby autor pokračoval 
v  ději. Všichni něco chtějí. Foto-
graf Matěj chce získat nedobytnou 
Vendulu z  lékárny, pan Bohumil 
prosí, aby udělal zázrak, autome-
chanik Bakalář by chtěl být léčite-
lem. Do  toho vstupuje z  reálného 
světa Šejnohova manželka, která 
si myslí, že už by měl psaní nechat 
a konečně se věnovat jí.

PÁ 11. března 17:30 hod.
ÚT 29. března 20:00 hod.
MOONFALL 
akční
USA, CAN, CN, 2022, 124 min., 
přístupný, titulky

Kulturní program na měsíc březen
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SO 12. března 15:00 hod.
NE 13. března 15:00 hod.
NE 20. března 15:00 hod.
PROMĚNA   

animovaný
USA, 2022, 100 min., přístupný, 
dabing

Třináctiletá Mei Leeová se samo-
volně proměňuje v  obří červenou 
pandu - ale jen když příliš rozru-
šená, což je bohužel prakticky ne-
ustále. Mei navíc silně znervózňuje 
její až příliš starostlivá maminka 
Ming, která se od své dcery téměř 
nikdy nevzdálí.

NE 13. března 17:30 hod.

SUPER-BLB
komedie
F, 2022, 85 min., 12 let, dabing
Konečně na velkém plátně! Filmo-
vý vesmír neohrožených hrdinů 
v  kostýmech rozšiřuje nová po-
stava. Její charakter a  schopnosti 
se pohybují mezi Spider-Ma-
nem, Batmanem a  inspektorem 
Clouseau. Jmenuje se Super-Blb 
a  rozhodl se zachránit svět. Náš 
svět, který o to nijak zvlášť nestojí 
ani nepotřebuje. Francouzská ko-
medie s  láskou paroduje fenomén 
komiksových filmů a  především 
jejich hrdiny. 

ÚT  15. března 17:30 hod.
IDENTITA ES
hraný dokument
ČR, SR, CDN, 2022, 118 min., 
přístupný

Profesor Emil Skamene v  roce 
1968 opustil Československo a  již 
léta žije v Kanadě. Zcela výjimeč-
ně nosí na klopě malou zlatou lilii 
rytíře Národního řádu Québecu 
a  nad ním nenápadný odznáček, 
vyznamenání od  britské královny 
Alžběty pro Kanaďany, kteří jsou 
významní pro Britské impérium. 
Profesor Skamene napsal přes 280 
publikací z  oblasti genetiky, imu-
nologie a  metabolických poruch, 
získal desítky ocenění světových 
univerzit, vědeckých akademií, vý-
zkumných center i mezinárodních 
organizací. Je zakladatelem Ústavu 
pro klinický výzkum Univerzity 
McGill v Montrealu. To je jen jed-
na strana jeho příběhu. Kapitola 
o úspěšném vědci, který patří mezi 
světovou špičku.

ČT 17. března 10:00 hod.
PRAŽSKÉ ORGIE
drama, komedie 
ČR, 2019, 112 min., 12 let

ČT 17. března 17:30 hod.
NE 20. března 20:00 hod.
HAUTE COUTURE
drama
F, 2021, 101 min., přístupný, dabing
Esther je na konci své kariéry hlav-
ní švadleny módního domu DIOR. 

Když se jednoho dne vrací z práce, 
v  metru jí asi dvacetiletá dívka 
ukradne kabelku. Místo aby Esther 
zavolala policii, rozhodne se s Jade 
pracovat. Všimne si totiž jejího 
neobyčejného talentu a  vidí v  ní 
svou možnou nástupkyni u Diora. 
Než se tak ale stane, čeká Jade tvr-
dá životní zkouška. Stát se jednou 
z nejlepších švadlen světa není to-
tiž vůbec jednoduché a módní svět 
je sice krásný, ale zároveň i  velmi 
krutý. Podaří se Jade v tomto drs-
ném světě uspět?

ÚT 22. března 20:00 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 pasažéry 
se šíří první náznaky paniky. 

ST 23. března 20:00 hod.
ČT 24. března 20:00 hod.
NE 27. března 20:00 hod.
AMBULANCE
akční
USA, 2022, 136 min., 15 let, titulky

Měla to být jednoduchá bankovní 
loupež. Vůbec nic však nešlo podle 
plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí 
před policií ulicemi Los Angeles 

v  ukradené sanitce. A  protože 
akční thriller Ambulance natočil 
Michael Bay, počítejte s tím, že to 
bude hodně výbušná jízda.

ČT 24. března 10:00 hod.
BUDIŽ VODA!
dokument
ČR, 2021, 112 min., přístupný

PÁ 25. března 17:30 hod.
ST 30. března 20:00 hod.
POSLEDNÍ ZÁVOD
drama
ČR, 2022, 95 min., 12 let
Drama vypráví příběh Bohumi-
la Hanče, který tragicky zahynul 
spolu s  Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na  hřebenech 
Krkonoš, a z něhož se stala legen-
da. V hlavních rolích se představí 
Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, 
Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vla-
dimír Pokorný, Vladimír Javorský, 
Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl.

PÁ 25. března 20:00 hod.
NE 27. března 17:30 hod.
ZTRACENÉ MĚSTO
dobrodružný
USA, 2022, 105 min., 12 let, titulky
Slavná spisovatelka dobrodruž-

ných románů pro ženy se ocitne 
v  situaci, která jako by vypadla 
z  některé její knížky: ve  spáru 
únosců a  uprostřed divoké džun-
gle. Chybí jen pravý hrdina, kte-
rý by ji zachránil. Nebo že by ne? 
Sandra Bullock, Channing Tatum 
a  Daniel Radcliffe hledají Ztrace-
né město ve  stejnojmenné dobro-
družné komedii.

ČT 31. března 10:00 hod.
MŮJ ŽIVOT 
S BOHUSLAVEM MARTINŮ 
životopisný
ČR, A, 2021, 60 min., přístupný


