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Krátce z radnice Výstavba nového domu s pečovatelskou službou
Martin Doležal

a denním stacionářem byla konečně zahájena

starosta města
 RM schválila na základě

proběhlého VŘ nového nájemce restaurace Spektrum,
kterým se stal p. Stanislav
Piller z Přeštěnic, se záměrem provozovat v uvedeném
nebytovém prostoru kavárnu a drobné občerstvení
 RM schválila dohodu s Úřadem práce, týkající se ukončení činnosti detašovaného
pracoviště ÚP v budově
MěÚ k 31. 12. 2017;
 RM se v souvislosti se schválenými podmínkami pro
prodej volných bytů města
zabývala řešením skutečnosti, že se do výběrových řízení
přihlašují realitní makléři;
 RM odsouhlasila a ZM
předložila návrh dodatku
ke smlouvě o dílo, týkající
se rekonstrukce ul. Táboritů,
kdy by v rámci stavby měly
být opraveny i další chodníky, vyměněny lampy VO
a položen nový asfaltový koberec v úseku Lipová – Du
kelská.
Foto: Jan Novotný

Rekonstrukce chodníku
V

minulých dnech byl dán do užívání nově rekonstruovaný chodník
ve vnitrobloku Lípa – vodárna. V rámci postupné realizace projektu
Regenerace panelových sídlišť stavbu provedla společnost HES staveb
ní s.r.o., náklady byly 828.085 Kč vč. DPH.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017
Martin Doležal
starosta města

V

e dnech 20. - 21. října 2017 se
uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
A jak jsme volili v Sezimově Ústí?
Volební účast byla v našem městě, ve srovnání s okresem, krajem
i celou ČR, nadprůměrná. K urnám
se dostavilo 67,9 % oprávněných

www.sezimovo-usti.cz

voličů (ČR 60,84). Pro zajímavost:
nejvyšší účast byla ve volebním
okrsku č. 2 (COP) – 80,53 %, nejnižší ve volebním okrsku č. 5 (Správa města) – 57,46 %.
Dovolte mi, abych poděkoval
všem voličům za vysokou účast
a členům a zapisovatelům volebních komisí za jejich práci a zajištění bezproblémového průběhu
voleb.
pokračování na str. 2
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Volný byt
k pronájmu

Výsledky hlasování za územní celek – město Sezimovo Ústí
pokračování ze str. 1
Strana
č.

Město Sezimovo Ústí
v zastoupení Správy města
Sezimovo Ústí vyhlašuje
výběrové řízení
na pronájem bytu v měsíci
listopadu 2017:
Dukelská č. p. 638, byt č.
638/25 ve 4. NP o velikosti 1+1
• Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 1.975 Kč
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců (při
podpisu nájemní smlouvy
je skládán dvanáctinásobek
nabízeného měsíčního nájemného)
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.eu
a na úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně Správě města Sezimovo
Ústí (p.Stejskal 381 200 436,
725 769 860; pí Podroužková
381 200 437, 725 769 857)
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volební účast
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Ostatní volební strany nezískaly v Sezimově Ústí žádný platný hlas.

Prodej stavební parcely
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Výsledky voleb lze nalézt na www.volby.cz.

Rekonstrukce lávky
přes silnici E55

M

ěsto Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje stavební parcely pro výstavbu RD v tzv.
Baťově kolonii. Jedná se o prodej
pozemku nově zaměřeného jako
parc. č. 185/27 o výměře 842 m2,
k. ú. Sezimovo Ústí, za minimální
kupní cenu ve výši 1.212.480 Kč.
Více informací naleznete na úřední desce úřadu, popř. na tel.
č. 381 201 118 – Bc. Vácha, či
733 162 847 – Mgr. Nedvědová. 

Minulý týden bylo odstraněno lešení a oprava lávky vstoupila do své závěrečné
části, aby se nám začátkem měsíce listopadu ukázala ve své nové podobě.
Foto: Jiří Prokop
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Tajemství fotografie poodhaleno

Úřední hodiny

Martin Doležal

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

starosta města

V

minulém čísle Novinek jsme
se zeptali, zda některý z čtenářů pozná osoby na blíže nedatované fotografii ze Sezimova Ústí.
Velice nás potěšilo, že jsme obdrželi řadu informací, ze kterých
lze shrnout, že šlo o skupinový snímek místních házenkářů z r. 1952
či 1953, na kterém jsou s největší
pravděpodobností zleva stojící Josef Kočí, jeho manželka Melanie
Kočová, Zdeněk Fák, vzadu Josef
Korbel, paní Fáková, za ní František Froněk, v brýlích Miloš Míka
(fotbalový brankář, který někdy
chytal i házenkářům), Zdeněk Šu-

pitar, za ním Miloš Vojta, a ti dva
pánové vpravo jsou funkcionáři
Antonín Kupsa a pan Tomášek.
Sedící pán je šofér pan Ondrušek
a chlapeček na fotce je syn Kočo-

prap. Jiří Matyš
a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci září šetřeno několik přestupků a trestných činů na území
Sezimova Ústí. Krátce jen několik
případů:
 Dne 9. 9. 2017 v době od 02:00
hod. do 08:00 hod. odcizil neznámý pachatel MT zn. Samsung Galaxy A5 z kabelky,
kterou měla D. P. položenou
na křesle v podniku Apollo v Sezimově Ústí, čímž jí tímto jednáním vznikla škoda 5.200 Kč.
 V době od 22:00 hodin dne 14.
9. do 07:30 hodin dne 15. 9.
odcizila D. R. volně odložený
MT HUAWEI Y5 II zlaté barvy
s vloženou SIM Vodafone z rodinného domu, kde přebývala
v ul. Petra Velikého 154, čímž
majiteli způsobila škodu ve výši
2.835 Kč.
 Dne 16. 9. v době okolo 01:15
hodin občan T. P. ještě společně
s dvěma přesně neztotožněnými
muži měli na schodišti diskotéky Apollo v Sezimově Ústí shodit ze schodů poškozenou, kdy
se této následně zastali ostatní
rodinní příslušníci, kteří byli ze
strany výše uvedených napadeni
údery pěstí, kdy u uvedených
došlo k lehkým zraněním spočívajícím v bouli za levým uchem,

www.sezimovo-usti.cz
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Telefony

vých Josef. Někteří v osobách poznali spíše p. Varmužu, p. Čančuru
či p. Bočka.
Děkujeme za všechny vaše telefonáty, došlé dopisy či e-maily. 

Z činnosti Policie České republiky
N

Městský úřad









domem čp. 678 neoprávněně
zmocnil zde zaparkovaného
osobního motorového vozidla
VOLKSWAGEN MULTIVAN
CARAVELLE 2.4 D, ve kterém
bylo v té době uloženo OTP
a "zelená karta" od tohoto vozu,
dále OTP od přípojného vozidla Kobras Hobby včetně "zelené karty" majitele, a dále zde
byl uložen elektrický vysavač
na okna v hodnotě 1.159 Kč
a další drobné věci, čímž pachatel majiteli předmětného vozidla
způsobil škodu v celkové výši
100.000 Kč a zmíněnému újmu
v dosud nezjištěné výši.
 Dne 24. 9. v době od 03:00
do 03:30 hodin neznámý pachatel odcizil majiteli mobilní
telefon v hodnotě 4.800 Kč, který měl volně položený na stole
v druhém patře diskotéky Apollo v Sezimově Ústí I.
 Dne 5. 10. 2017 kolem 12:00 hodin v Krátké ulici dva neznámí
pachatelé vytáhli 86letému důchodci bez použití násilí ze zadní kapsy kalhot peněženku. Z ní
odcizili finanční hotovost, klíče

od bytu a další drobnosti.

pohmoždění nosu a naraženého
obočí. Tato zranění si zatím nevyžádala lékařské vyšetření.
Dne 20. 9. v době od 12:04
do 12:30 hodin se měl D. Z. dopustit slovního napadení dvou
mladíků v Sezimově Ústí a následně měl v několika případech
slovně napadat příslušníky policie OOP Sezimovo Ústí během
prošetřování události, a to jak
v Sezimově Ústí, tak následně
i na služebně OOP Sezimovo
Ústí v Táboře.
V době od 14:00 hodin dne
1. 9. do 15:00 hodin dne 21. 9.
neznámý pachatel neznámým
předmětem poškodil kování
zadlabávacího zámku u garáže
č. 1283 v Sezimově Ústí II. v lokalitě tzv. Hilton, čímž majiteli
způsobil škodu na poškození
ve výši 100 Kč, škoda na odcizení nevznikla.
Dne 21. 9. v době od 13:00
do 13:15 hodin neznámý pachatel v prostorách šaten provozu slévárny ve firmě Kovosvit
MAS po vyhnutí dvířek odcizil
z šatní skříňky mobilní telefon
zn. ZOPO Color F5 černé barvy
v hodnotě 2.669 Kč (na SIMkartě kredit ve výši 250 Kč), čímž
poškozenému vznikla škoda
v celkové výši 2.949 Kč.
Dne 22. 9. v době od 02:00
do 07:00 hodin se neznámý pachatel v ulici Svépomoc před

Pokud se najdou náhodní
svědci, kteří by mohli
poskytnout informace k výše
uvedenému případu, ať volají
na linku 158.
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ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarostka
Ludmila Svatková
381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ
Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134
Vedoucí odboru správního
a právního
Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129
(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
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
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043
Informační centrum
Tereza Matyásková
736 523 288
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Poděkování

Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Melanie Kočová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Franta

Děkuji srdečně panu starostovi
za přání k mým narozeninám
a paní Černé za předání dárku
a milou návštěvu.
Jaroslava Bártová

Společenská kronika
od 30. 8. do 26. 9.
Narození:
Holub Matyáš, Kášek David,
Mačejková Natálie
Zemřelí:
Kučera Josef, Pechová Božena,
Ťoupal František

Inzerce
KOUPĚ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah nebo zděný byt se zvýšeným přízemím (jedny schody), platba v hotovosti. Tel.:
773 626 167

Koupím garáž na Hiltonu,
platím hotově. Tel.: 602 463 289

PRODEJ

Prodám garáž v Sezimově
Ústí 2 – u Hiltonu, 19 m².
Cena dohodou. Nabídky zasílejte na email: koupegaraze@
seznam.cz.

Kronika představuje – Historie železnice v Sezimově Ústí
V minulém čísle Novinek jsem
čtenářům nabídla úryvek z Kroniky
z doby, kdy v Sezimově Ústí vznikla
zastávka. Přiložila jsem i dosti
špatně viditelnou fotografii s kouřící
lokomotivou a s povozem s koňmi.

puštěných vyjetým olejem a slyším
cvakání strojku, kterým označoval
na jízdence den prodeje. V budově
byly i záchody, o které se pan Nuhlíček také staral.
Stávající budova byla postavena
někdy v sedmdesátých letech, kdy
byla původní budova stržena (stála od dnešní budovy cca 30 metrů
ve směru k Táboru). Je smutné, že
dnes je budova „bez života“ a dnešní cestující nejen že se při čekání nezahřeje, ale nemá si ani kde koupit
jízdenky a kam si „odskočit“. Dům
chátrá a Dráha jej zřejmě prodá.
Budu-li hovořit o nádraží jako
o nástupišti, pak pamatuji to původní, bylo na úrovni kolejí a dalo
dost práce, hlavně starším osobám,
do vlaku nastoupit. Ale je fakt, že
tehdy byli lidé více sportovně založeni. Stávající nástupiště z obou stran
vzniklo až v roce 2008 v souvislosti
s výstavbou IV. koridoru, kdy nám
na zastávce postavila Dráha z každé strany jen prosklenou kukaň, kde
se ale člověk v zimě moc neohřeje.
Pokud jde o vlečku, vzpomínám si na původní výhybku, která
byla několik metrů od současného
nadjezdu nad tratí ve směru k Táboru, někde na úrovni tehdejšího
hřiště házené. Vždy z Tábora přijel posunovací vlak, zastavil před
výhybkou, vlakvedoucí odemkl
speciálním klíčem výhybku a pak
posunovací
vlak
pokračoval
na vlečku. Bývalo to vždy v době,
kdy nebyla trať obsazena nějakým
jiným vlakem mezi Táborem a Planou, protože posunovací vlak se
musel znovu vrátit do Tábora. Paní
Slunečková píše, že „…vlečka byla
prodloužena do Plané n.L….“. Spí-

Anna Slunečková
kronikářka

J

sem moc ráda, že mé články čtete
a reagujete na ně. Jednu takovou
zajímavost, vlastně pokračování
historie železnice v Sezimově Ústí
vám předkládám tak, jak jsem ji
obdržela od pana Antonína Kupsy:
V článku je konstatováno, že dnešní nádraží bylo postaveno v letech
1941 – 42. Pochopil jsem, jak to
paní Slunečková myslela, ale to už
není docela pravda.
Budu-li hovořit o nádraží, pak
bych tím měl myslet i budovu zastávky. Ta původní budova byla
skutečně postavena v uvedené
době, tak ji ještě pamatuji z doby,
kdy jsem jezdil do Prahy do školy.
Byla to přízemní budova s plochou
střechou, kde byla část s pokladnou
(kde se prodávaly lístky, pak byla
čekárna a naposledy sklad spěšnin,
které byly dopravovány každým
osobním vlakem. V té souvislosti si
vzpomínám na sympatického pana
Nuhlíčka (bydlel v ulici naproti Benešově vile), který nejen prodával
jízdenky a v zimě topil v kamnech
na uhlí v obou místnostech, ale
v době mezi příjezdy osobních vlaků
roznášel po městě doklady o doručených spěšninách. Dodnes cítím
pach (vůni?) dřevěných podlah, na-

še pro upřesnění uvádím, že nešlo
o prodloužení, ale nová vlečka byla
vybudována v šedesátých letech ze
stanice v Plané proto, že začalo platit pravidlo, že odbočka na vlečku
nesmí být z volné trati, jako to bylo
právě ve zmíněném případě. To
znamená, že po ukončení výstavby
nové vlečky byla výhybka na volné
trati u hřiště házené odstraněna.
(Zbytky kolejí do Kovosvitu byly
patrny ještě dlouho pod současnou
Rybízovnou).
Dalším důvodem výstavby nové
vlečky byla skutečnost, že v té době
vznikla v Plané nová průmyslová
zóna, kam se přestěhovala z Tábora Madeta, Masokombinát a sklad
Potravin, vznikl strojní závod Vodních staveb a pro teplárnu Silonu
bylo nutno dopravovat vagóny
z uhlím. Na obsluhu všech těchto
firem by odbočka z volné trati už
nestačila, navíc by se asi se zvyšujícím počtem vlaků těžko hledala
„mezera“ v provozu tak, aby posunovací vlak mohl přijet z Tábora,
provést obsluhu a pak se znovu
vrátit do Tábora.
Děkuji panu Kupsovi za toto
vyprávění. A přečtu si ráda
všechna další, pokud mi nějaká
nabídnete.
Ráda bych uspokojila i zájemce o historii železnice i prostřednictvím fotografií. Tak prosím,
prohledejte stará alba, vyklepejte
šuplíky, prostě hledejte. Určitě někdo má fotky třeba pana Janíka,
určitě něco skýtá archiv Kovosvitu.
Těším se na pokračování a již předem děkuji za zápůjčky. Vše opět

vrátím.

Informace z Ptačího festivalu
Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

V

sobotu 30. 9. 2017 se v Sezimově Ústí uskutečnila, dá
se říci, již tradiční akce pořádaná
místní organizací ČSOP pod názvem Ptačí festival. Krásné podzimní počasí a zájem o přírodu
přilákaly na vycházku za našimi
ptačími spoluobyvateli na třicet účastníků všech věkových
kategorií. Na trase výletu, který
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proběhl v okolí našeho města,
bylo nastraženo čtyřicet metrů

odchytových sítí. Do nich se podařilo chytit a okroužkovat 18

4

ptáků osmi druhů. Největší zastoupení měla červenka obecná,
dalšími chycenými druhy byla
sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, kos černý, drozd
zpěvný, pěnkava obecná a pěvuška modrá. Během vycházky bylo
pozorováno a popsáno i několik
dalších druhů ptáků. Celou akci
vedli pánové J. Jahelka a F. Vališ,
kteří svými zajímavými a vtipnými komentáři bavili všechny zúčastněné.
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Školka Lipová oslavila 50 let

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

Í

V letošním roce slaví Mateřská škola
Lipová krásných padesát let od svého
založení. K příležitosti tohoto jubilea
se v sobotu 23. září úderem půl
deváté otevřely dveře školky široké
veřejnosti.

Andrea Lacinová a kol.
ZŠ Školní náměstí

D

Jana Motalíková
učitelka MŠ

K

návštěvě byli pozváni bývalí zaměstnanci, rodiče, děti
i ostatní rodinní příslušníci, rády
jsme přivítaly hosty z vedení města, pana starostu Mgr. Ing. Martina
Doležala a paní místostarostku
Ludmilu Svatkovou. Vítáni byli
všichni, kdo se chtěli osobně seznámit s historií i současností naší
školky, jejími nově zrekonstruovanými prostory a možnostmi, které
rodičům a dětem nabízíme.
Ve třídách byla připravena prezentace o historii školy s galerií
bývalých zaměstnanců i dětí a také
byly představeny aktuálně probíhající projekty a aktivity školy.
Hosté si se zájmem prohlíželi kroniky a prostřednictvím fotografií se
mohli seznámit s průběhem změn
budovy školky až po současné dění
ze života naší školky. V příjemné

atmosféře měli možnost posedět,
popovídat si, a tak se školka stala
místem milých setkání a veselého
vzpomínání.
Školka Lipová má svoji dlouhou historii. Byla postavena a zřízena jako závodní mateřská škola
n.p. Silon a její provoz byl zahájen
v září 1967. Od té doby sem již 50
let přivádějí každé ráno rodiče své
děti. Během těchto let připravila
naše školka stovky dětí ke vstupu do základních škol. A nebylo
to vždy jednoduché. Několik let
jsme se potýkaly s existenčními
problémy, jiné roky poznamenal
nedostatek dětí. Až v roce 2011-12
po dlouhých jednáních s majiteli
a.s. Silon koupilo město Sezimovo
Ústí budovu naší MŠ a tím se ote-

vřel prostor pro tolik potřebnou
a očekávanou rekonstrukci, která
proběhla v letech 2013-17. Díky
těmto úpravám získala naše školka
novou tvář.
Mnohé však zůstává v našich
vzpomínkách. Mnoho zážitků
bývá zdánlivě zapomenuto. Nyní
se nám naskytla vzácná příležitost
vrátit se na chvíli v čase, navštívit
bývalé působiště a pocítit onen
zvláštní pocit, kdy jako zázrakem
vyvstanou vzpomínky uložené
opravdu velmi hluboko.
Vážíme si zájmu bývalých zaměstnanců a děkujeme všem
hostům za příjemnou atmosféru
a přátelská setkání.
A naší školce přejeme minimál
ně dalších padesát let.

Vydařený Start žáků 6. tříd
Hana Hemerková a kol.

O
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ruhý zářijový víkend byl pro
naši školu velice úspěšný. Konečně jsme měli možnost naše celoroční snažení zúročit na festivalech a soutěžích. Folklorní soubor
Dubínek reprezentoval naši školu
na festivalu Táborská setkání, kde
představil veřejnosti svá pásma
a také se zúčastnil odpoledního
slavnostního průvodu. Diváků,
kteří si s Dubínkem přišli zazpívat,
bylo mnoho. Sklidili jsme od nich
velký potlesk. Nejstarší mažoretky

naší školy se rozjely do Pelhřimova na soutěž mažoretek různých
kategorií. Ve své kategorii se jim se
svým vystoupením podařilo získat
krásné 3. místo. Víkend byl úspěšný a my jsme rádi, že jsme mohli
reprezentovat nejen naši školu, ale
i město. Doufáme, že takových ví
kendů bude více.

Cirkus Happy Kids
v naší škole

ZŠ Školní náměstí

d 6. do 8. září 2017 se sešli žáci a žákyně šestých
tříd na společném pobytu Start
ve skautském areálu v Sezimově
Ústí, aby se navzájem lépe poznali
a usnadnil se jim vstup na druhý
stupeň základní školy. Dopoledne
i odpoledne byla vyplněna různými aktivitami, v nichž museli dokázat, že zvládnou navzájem spolupracovat, že jsou schopni spolu
komunikovat, že dokáží překonat
některé obtíže, ať už určité fyzické nepohodlí či psychickou zátěž.
Ukázalo se, že se v areálu pohybovalo sice téměř 65 dětí, které však
dokázaly aktivně strávit nejen
společný čas s učiteli, ale ve volných chvílích spontánně hrály
i samy různé hry. V závěrečném
bilancování se ukázalo, že každý si

Nejen Dubínek
rozdával radost

Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

T
Chtěli bychom poděkovat všem
rodičům za přinesené dobroty
i dřevo, vše se moc hodilo.
Za nás učitele můžeme všechny kluky a holky jen pochválit
za nasazení při různých aktivitách
a přejeme si, aby všem vydrželo
nadšení pro objevování nového,
zkoušení neznámého a hravost jak

ve škole, tak ve volném čase.

našel tu nejlepší aktivitu (a nebyla jen jedna), která ho nejvíc pobavila, a že všichni poznali nové
kamarády, což je patrné i nyní
ve škole, neboť se děti scházejí napříč všemi třemi šestými ročníky
na chodbách denně.
Věříme, že navázané kamarádské vztahy se budou prohlubovat
a jistě vzniknou i další.

5

ýden od 9. do 14. října byl
v naší škole ve znamení cirkusu. V neděli 8. října jsme ve spolupráci s rodiči postavili na školním
hřišti velký cirkusový stan.
Když se řekne cirkus, tak si
mnozí z vás představí manéž plnou páchnoucích zvířat a k tomu
nějaká jiná akrobatická čísla. Tento
cirkus samozřejmě žádná zvířata
nemá. Jedná se o tým špičkových
artistů, kteří se snaží dětem ukázat, že pokud budou chtít a budou
trénovat a cvičit, dokážou věci,
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5

o nichž se jim dříve ani nezdálo. Tento projekt je velmi známý
a oblíbený ve školách v Německu či ve Francii. U nás je zatím
v začátku a je zatím málo českých
škol, které projekt vyzkoušelo.
V pondělí zhlédly děti celé
školy představení, při kterém
nám účinkující předvedli své
umění v různých disciplínách
(chůze po laně, kouzelníci, fakíři,
klauni, žongléři, visutá hrazda,
akrobacie, …). Následně se děti
rozdělily do skupin podle disciplín. V úterý a ve středu probíhal trénink a nácvik vystoupení
žáků. Bylo velmi zajímavé sledovat dětské tváře, jak ožívají a jak
vážně svůj úkol berou. Pro velký
počet zapojených dětí jsme je
rozdělili do dvou skupin. Tým
trenérů cirkusu Happy Kids
s dětmi nacvičil plnohodnotná
vystoupení.
Po zkušenostech ze škol, které již tento projekt absolvovaly,
víme, že se jedná o jedinečný
a mnohdy trvalý zážitek pro děti
i pro jejich rodiče. Děti si vyzkouší věci, které nikdy předtím
nedělaly a asi nikdy v budoucnu
dělat běžně nebudou. Z pedagogického pohledu je tento projekt
úžasný v tom, že ve velmi krátké
době lze kohokoliv naučit téměř
cokoliv. Nutným předpokladem
je motivace a hlavně chuť a zájem účinkujících. V průběhu
celého nácviku i představení je
samozřejmě věnována velká pozornost bezpečnosti dětí.
Ve čtvrtek a v pátek dopoledne
se uskutečnila generální zkouška
představení a navečer pak „ostré“
vystoupení pro rodiče a veřejnost.
Bylo úžasné sledovat rozzářené
tváře dětí, kterým tleskalo celé
cirkusové hlediště. Mnohé děti
musely překonat strach, všechny
děti musely poslouchat pokyny
trenérů, spolupracovat a pomáhat si navzájem. Vše bylo velmi
vtipně poskládáno a výsledkem
bylo dvouhodinové představení,
které se muselo líbit. Jsem velmi
rád, že se nám podařilo tento neobyčejný projekt realizovat a že
jsme mohli obohatit naše děti
o dovednosti a prožitky, které jim
v budoucnu umožní lépe překonávat běžné překážky. Dovolte
mi, abych poděkoval všem dětem
za krásné vystoupení a jejich rodičům za to, že jim umožnili zažít

něco neobyčejného.
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Příměstský tábor s Veselou vědou
Některé z pokusů si děti mohly
vyzkoušet i během oslavy prvního
školního dne na Pohodě – zkoumali jsme, které materiály jsou vodivé, zkoušeli jsme udělat obrovské
bubliny a sledovali, co se stane,
když se spojí soda, olej a ocet.

Lenka Vyčichlová, lektorka

N

a konci léta jsme se skupinou
dětí z 1.-5. tříd zažili prima
chvíle při objevování přírodních
zákonitostí na příměstském táboře, který letos v Sezimově Ústí
pořádala Veselá věda, z. ú., díky
zázemí COP.
V pěti dnech jsme našli prostor
pro různé pokusy v tématech „Fyzikální zákony“, „Příroda a rostliny kolem nás“, Zvuk a optika“
a „Domácí drogerie“. Také jsme si

Foto: Blanka Soldátová

zahráli spoustu her, ulovili několik
kešek v Táboře a v okolí Sezimova
Ústí a během výletu jsme navštívili
táborské podzemí, botanickou zahradu a železniční výstavu.

Veselá věda, z.ú. otevírá v Sezimově Ústí ve školním roce 2017/18
badatelské kroužky a také podzimní příměstský tábor pro zvídavé
děti z prvního stupně ZŠ. Více informací s možností přihlášení na
jdete na www.veselaveda.cz.

Podzim Hladových Hrochů
pátý zápas. Hroši zahajují homerunem Řízka a jdou do vedení 2:0.
Adam Bočánek na prkně odvádí
skvělou práci. Hvězdou zápasu je
Ondřej Kouba. Na spojce zastavuje tři těžké odpaly a v šesté směně
chytá rozhodující linedrive. Místo
bodů pro domácí hraje double play
a Hroši vedou před dohrávkou
sedmé směny 4:2. Zápas dohazuje
s kamenným klidem opět Michal
Ficza a konec je v jeho režii. Chycený aut a dva strikeouty posílají
Hrochy do finále 2. ligy 2017 proti
týmu Pasos Pardubice.

Alena Kalinová
trenérka

PLAY OFF 2. ČSLM
Muži zdárně dokončili základní
část soutěže, potvrdili 3. místo v 2.
ČSL a podzim na našem hřišti pokračuje. Boje o finále na tři vítězná utkání se týkají týmů Hladoví
Hroši vs. SKK-VSK Chemie Praha
a Pasos Pardubice vs. Joudrs Praha.
První víkend play off 23. - 24. 9.
byl velmi vyrovnaný. Výsledek
1:1 na zápasy odsunul rozhodnutí
o postupujícím o týden do Prahy. V sobotu 30. 9. Sezimoústečtí
celý zápas vedou. V šesté směně
dokonce už 7:3. Vítězství se zdá
být na dosah. Kotlářka však sníží
na 7:5. A v závěrečné směně soupeř
otáčí na 7:8, dostává serii Play Off
do stavu 2:1 pro hráče z Kotlářky.
V nedělním zápase se zpočátku
nedaří. V šesté směně prohráváme 2:6. Prahnem ale po vítězství.
Závěrečnou směnu otevírá hitem
Kouba, Malovaný dostává BB,
respekt hostů z Řízka je darovaná meta. Jeden aut dělí Hrochy
od konce sezóny. Na pálce hrající coach Boháček posílá dlouhý
double do zadního pole a stahuje tři body 5:6. Bočánek trefuje
za plot. Je vyrovnáno 6:6. Do třetice posílá dlouhý double za plot
veterán Devera a stahuje vítězný
bod. Na prkno nastupuje zkušený
Michal Ficza, aby uzavřel zápas.
V dohrávce nedává opařeným
domácím šanci. Vítězstvím 7:6
srovnávají Hroši stav série na 2:2.
O finalistovi musí rozhodnout

Porada coach Kalina, pálkař Hudeček,
zápas HH vs Radotín

2. LIGA KADETŮ
– BOJ O UMÍSTĚNÍ
Zatímco muži bojují doma o postup do finále, kadeti hrají v Praze
na Tempu v mezidivizním turnaji
o 7.- 12.místo 2. ligy kadetů. Bez
hostujících posil z Trhových Svinů
máme v kádru žáky, kteří od příštího roku budou hájit nově tuto
kategorii. Po sobotě jsme druzí
v základní skupině. V neděli v nehostinném počasí za deště a větru
nastupujeme proti Trhovým Svinům. Poprvé v této kategorii stojí
tyto týmy proti sobě. Soupeři se
nám stali bývalí hostující hráči.
Ukazují, že mají dobré zkušenosti

6

a bohužel i věkovou převahu. Vítězí zaslouženě 10:4 a jsou ve finále. Nás čeká reparát s PV Praha
o 3. místo. Přes drtivý nátlak našeho útoku v závěru zápasu podléháme 9:11 a získáváme v tomto
turnaji 4. místo. První místo obsadili Trhové Sviny, když porazili
pořádající Tempo 10-0.

BEE BALL DAY
– 3. ročník v Sezimově
Ústí
Již pravidelně 28. září na Sv.
Václava čekají softballová hřiště na mnoha místech v republice
na nejmenší adepty tohoto krásného sportu. Pro nové zájemce
jsme letošní softbalové dovednosti
vyšperkovali finálovým kláním Jihočeského přeboru žáků, aby bylo
jasné, kam až to ratolesti mohou
dotáhnout a jak vlastně hra vypadá, když už to někdo „umí“ .
Ze začátku zmatené pobíhání
a nejisté pohledy vymizely a děti
Bee Ball začaly opravdu hrát. Zápasy červených proti modrým dopadly smírně 1:1, odměnu dostal
každý a kdo chtěl, běžel ještě pálit
na stroj. Někteří rodiče se zapojili
a zkoušeli sportovní um s dětmi,
jiní jen sledovali své potomky, další si dali kávu a občerstvení a se
zájmem koukali na hřiště, co to je
za podivný sport, kde žáci bojovali
o vítěze kraje. Závěrečný turnaj vyhráli Hladoví Hroši nad Pigs z Trhových Svinů a Žraloky z Ledenic.
Ke zdaru celé akce přispělo babí
léto, dobroty od maminek, ceny
za úspěšné absolvování všech dovedností a hlavně dobrá nálada. 
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Úspěch mladých modelářů
Rostislav Kvasnička,
Pavel Kubíček
LMK Sezimovo Ústí

M

odeláři z LMK Sezimovo Ústí a modelářského
kroužku se zúčastnili Mistrovství
České republiky mládeže volných
modelů v Boroticích v sobotu
7. října 2017.

Počasí mladým modelářům
moc nepřálo, přesto dosáhli pěkných úspěchů. Na fotografii zleva:
Pavel Motalík - 1. místo v kategorii
Házedla junioři, Vojtěch Kornhöfer – 2. místo kategorie Házedla
mladší žáci, Milan Matoušek –
5. místo kategorie F1H žáci, a Vlastimil Samec - 3. místo kategorie
F1H žáci.


Hvězdárna Františka Pešty
Zajímavosti na obloze
Soňa Trostová
Hvezdárna F. Pešty

S

končícím létem zdá se, posmutní nejen pozemská příroda,
bohatství letního nebe se sice zvolna sesouvá, den o dne níže k západnímu obzoru, avšak podzimní
souhvězdí Kasiopea, Andromeda,
Pegas, Trojúhelník aj. nám nabízí
pohledy do dálav vesmíru, jejichž
světlo dnes vidíme z doby vzniku
prvních primátů. Hledíme tedy
i na galaxie ve vzdálené minulosti
2 miliony let.

Viditelnost planet
Venuše – ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
Mars – ráno nad jihovýchodním
obzorem
Saturn – počátkem měsíce nízko
nad JH-obzorem ve Střelci
Uran – většinu noci kromě rána
v souhvězdí Ryb
Neptun – v první polovině noci
ve Vodnáři
Slunce vstupuje 22. 11. do znamení Střelce.
Přijďte pozorovat Sluníčko –
naši nejbližší hvězdu. Jako jedna
z hvězdáren zaznamenáváme její
aktivitu.

www.sezimovo-usti.cz

LEONIDY – Je to jeden z hlavních meteorických nočních rojů,
který dosáhne svého maxima
17. 11. Bod, ze kterého meteoroidy zdánlivě vyletují nazýváme
radiant. Podle polohy radiantu
v souhvězdí Lva (lat. LEO), byl meteorický roj nazván Leonidy.

INZERCE

Střední škola
spojů a informatiky Tábor
zve žáky 8. a 9. tříd ZŠ
i jejich rodiče na

Významné události

Den otevřených dveří

60. výročí
Uplynulo už 60 let od okamžiku,
kdy 3. listopadu 1957 vystoupila
na oběžnou dráhu kolem Země
sovětská umělá družice Sputnik 2
s prvním živým tvorem na palubě.
Byl jím pes – fenka Lajka. Postroj,
který Lajka měla, ji umožňoval
vstát a lehnout si, ale už ne otáčení. Strava ji byla podávána formou
gelu obsahujícího dostatek živin
a vody. Celkem byly na palubě 3 l
tohoto gelu. Lajka zemřela v důsledku přehřátí. Toto bylo zveřejněno až v roce 2002. Zajímavé akce
a přednášky najdete také na našich
stránkách www.hvezdarna-fp.cz,
nebo aktuálně přímo na hvězdárně. Pozorování oblohy probíhá
pouze za jasného počasí. Za nepřízně počasí nabízíme náhradní
audiovizuální program.
Kontakt:
Zdeněk Soldát tel.: 731 329 451,
Vlastislav Feik tel.: 602 422 166 

1.12.2017 od 13:00 do 17:00
nebo v sobotu 13.1.2018 od 8:00 do 12:00
v pátek

Přiblížíme Vám perspektivní obory moderní školy:

Digitální
telekomunikační
technika

Informační
technologie

Elektrikář
pro
silnoproud

Mechanik
elektronik
Spojový
mechanik

Více na:
www.sous.cz
nebo
www.jdunaspoje.cz
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ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@sezimovo-usti.cz
KINO – POKLADNA
381 275 805, 734 790 037
kultura4@sezimovo-usti.cz
KANCELÁŘ
381 276 707
mexus@sezimovo-usti.cz
GALERIE SPEKTRUM
734 797 521
(výstavy v galerii Spektrum jsou
přístupné v otevírací době infocentra
nebo v době konání kulturních akcí)

kultura3@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 | 13-16
PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK
www.kultura.sezimovo-usti.cz
STŘEDEČNÍ HRANÍ
8. listopadu 16–18 hod.
Městská knihovna 2
Přijďte se do knihovny seznámit
s novými deskovými hrami
a zahrajte si – tentokrát na nás
čekají hry Letiště, Kingdomino,
Quiddler, Golíci jedlíci a Karty
mrtvého muže
vstupné: zdarma
SVATOMARTINSKÁ
SLAVNOST
11. listopadu 16 hod.
park před Spektrem
Zábavné odpoledne a podvečer
seznámí děti i dospělé se
svatomartinskou legendou
a tradicemi. Děti si pak v dílničce
v malém sále ve Spektru vyrobí
světýlka, kterými posvítí na cestu
Martinovi na bílém koni.
Ten po setmění skutečně přijede
a sehraje svůj příběh.
Důležitá informace pro děti
– vezměte si s sebou skleničku
na výrobu lampičky.

XXVI. ročník

KAPIČKOVÉ POHÁDKY – KŘEST
KNIHY ALENY BLÁHOVÉ
13. listopadu 18 hod.
Spektrum

Na křtu knihy se budou číst
pohádky z nové knihy a hostem
bude zpívající právník Ivo Jahelka.
HRAVÉ ODPOLEDNE
S KRTEČKEM A JEHO PŘÁTELI
23. listopadu 13–16 hod.
Městská knihovna 2
Přijďte si do knihovny hrát
s Krtečkem a jeho přáteli! Čekají
na vás různé úkoly, hry a výtvarná
dílnička.
vstupné: zdarma
SEZIMÁK ZPÍVÁ GOSPEL – zkoušky
12., 19., 26. listopadu
18–20 hod.
Spektrum
Viděl jsi film Sestra v akci? Máš
rád hudbu? Chtěl bys zpívat jako
oni? Přidej se k novému projektu
SZG. Nejsou potřeba zkušenosti,
ani znalost not. Jen chuť zpívat,
přijít na šest zkoušek a pak
v rámci akce „Slavnostní nasvícení
města“ na koncert – 1. prosince
v 16 hodin. Kontakt: Ing. Jiří Folta,
tel.: 725 610 078, jfolta@kam.cz
Více info a registrace na webu:
s-z-g.webnode.cz

DIVADLO

PŘEDNÁŠKY

JEŠTĚRKA NA SLUNCI
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
11. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Komorní komediálně laděná
hra zachycuje odvrácenou tvář
skandálního života divadelní
ikony Sáry Bernhardtové,
legendy francouzského divadla,
ve společnosti jediného muže oddaného tajemníka - Georgea
Pitoua. Groteskní i jímavé
rozhovory již nemohoucí
a nemocné Bernhardtové
s Pitouem, který trpělivě snáší její
rozmary i hašteřivost, otevírají

KOREA – 646 POHLEDŮ Z ASIE
Konto BARIÉRY
1. listopadu 19 hod.
Spektrum
Čtyři měsíce v Asii nezažije každý.
Petr při tom zvládl nejen studovat,
ale i procestovat kus Filipín,
Japonska a hlavně do hloubky
poznat život v Jižní Koreji. Víte,
jak v Koreji nejlevněji přenocovat?
Co musí korejský kluk zařídit,
když chce jít na rande? Proč si
Korejci doma nevaří? Petrova
cesta měla navíc úžasný lidský
přesah – ale ten už vám poví sám.
vstupné: dobrovolné

nejen poutavý pohled na svět
přelomu 19. a 20. století, ale
především do osamělé duše velké
osobnosti světového divadla.
Hrají: Hana Maciuchová, Jaroslav
Satoranský
vstupné: 380 Kč

POHÁDKY
O NESPOKOJENÉM KAPŘÍKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH

SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ MĚSTA
1. prosince 16 hod.
náměstí Tomáše Bati
Při společném rozsvícení vánoční
výzdoby na náměstí Tomáše Bati
nás čeká vystoupení Sezimák
zpívá gospel a nejznámější
vánoční písně zazpívá skupina
RK Band. Nezapomeňte si vzít
s sebou své vzkazy pro Ježíška,
které v 17 hodin společně
na žlutých baloncích vypustíme
do oblak.

IRISDIAGNOSTIKA
6. listopadu 18 hod.
Spektrum
Přednáška o tom, jak může
psychika ovlivňovat imunitu,
o zdravém životním stylu a také
o tom, jak můžete předcházet
zdravotním problémům.
vstupné: 50 Kč

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
6. listopadu 18 hod.
20. listopadu 18 hod.
27. listopadu 18 hod.
Spektrum
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou
Čápovou pro zdraví a psychickou
pohodu, vhodné pro všechny
věkové kategorie. Zbavíte se
napětí, bolesti, naučíte se správně
využívat svaly a předcházet
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

VÝLETY
15., 22., 29. listopadu
16.30 hod.
loutkový sál
Kapřík je v rybníce nespokojený,
rád by žil na zemi. Starý sumec
mu pomůže, promění ho v mušku.
Kapříka – mušku čeká na zemi
mnoho nebezpečí. Nakonec je
rád, že mu kamarádi z rybníka
pomohou nazpět a konečně je
spokojený.
vstupné: 20 Kč
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PAMÁTKY PRAHY
sobota 11. listopadu
odjezd v 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
Na další seriál zájezdů
za seznámením s významnými
pražskými památkami se vydáme
s Mgr. Josefem Bílkem. Tentokrát
navštívíme Anežský klášter,
první klášter klarisek v Čechách,
s téměř dvěma desítkami

www.sezimovo-usti.cz
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sochařských děl současných
českých autorů v jeho zahradách.
Pak se přesuneme do nedalekého
chrámu Matky Boží před
Týnem. Při komentované
prohlídce uvidíme jeho interiéry
a mimo jiné si připomeneme
i významného astronoma Tychona
de Brahe, který je v kostele
pohřben. Následně přejdeme

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

KLUBOVNA III. VĚKU

NA CESTĚ S HUDBOU –
VNITŘNÍ LET
VERNISÁŽ – 7. listopadu 18 hod.
Výstava je přístupná
do 3. prosince.
galerie Spektrum
Obrazy Hany Masopustové
z hudebního světa. O hudební
zahájení vernisáže se postará
J. Bárta a jeho žena Petra.

LIDOVÁ TVORBA
6. listopadu 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Pod našima rukama zašustí
voňavé kukuřičné šustí. Práci
s tímto materiálem nám ukáže
paní Kristýna Malenická.
KORÁLKOVÁNÍ
13. listopadu 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Moderní korálkování je užíváno
jako technika pro tvorbu šperků,
kabelek, podložek a desítek
dalších typů výrobků. Korálky
jsou dostupné v obrovském
množství tvarů, barev a velikostí,
které poskytují velké možnosti
při tvoření. I my budeme mít
možnost si vyzkoušet kouzlo této
výroby pod vedením lektorky
Mileny Novákové.

VZPOMÍNÁNÍ
NA ZAPOMENUTÉ
Výstava je přístupná
do 30. listopadu.
Městská knihovna 2
Výstava abstraktních olejů krajin
pana Jaromíra Matouška.

přes Staroměstské náměstí
ke Staroměstské radnici. Zde je
pro nás připravena prohlídka velký okruh, kdy se seznámíme
s historií a stavebními slohy
radnice. Poslední zastávkou
na naší cestě bude Betlémská
kaple, která byla jedním z míst,
ve kterém kázal a byl také jejím
správcem Mistr Jan Hus.
Při přesunech mezi jednotlivými
místy se budeme pohybovat pěšky,
celkem ujdeme asi 3 km.
Svačiny a pohodlné boty s sebou.
cena: 750 Kč / 670 Kč děti
a senioři
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, var.
symbol 1111

OTEVŘI SRDCE
Výstava je přístupná
do 5. ledna
Spektrum
Charitativní výstava členů
Volného sdružení umělců jižních
Čech a jejich uměleckých přátel
na podporu Centra Bazalka
v Českých Budějovicích, které
pracuje s postiženými dětmi.
Veškerý zisk z prodeje jde přímo
pro Bazalku.

ROSTLINNÁ ARTETERAPIE
20. listopadu 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Druhé setkání s panem Ivanem
Mackem se odehraje plně v duchu
praktického působení „terapie“.
Více než měsíc jsme si podle rad
a tipů shromažďovali vhodný
rostlinný materiál, abychom mohli
společně vytvořit svou vlastní
rostlinnou koláž.

Výstavy jsou přístupné
v otevírací době informačního
centra a v době konání
kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem).

HUDEBNÍ KYTAROVÉ PÁSMO
27. listopadu 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Příjemným rozechvěním strun
napjatých mezi dvěma pevnými
body nás přijdou potěšit žačky
kytarového kroužku 1. ZŠ
v Sezimově Ústí pod vedením paní
vychovatelky Renáty Lopotové.

PŘIPRAVUJEME
VÁNOČNÍ VÝSTAVA – 4. 12.
ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ – 5. 12.
DRAHOUŠKU, TOUŽÍM
PO TOBĚ – divadlo – 5. 12.
VÁNOČNÍ TRHY – 17. 12.
ŽIVÝ BETLÉM – 17. 12.
ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU – 24. 12.

KNIHOVNY
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 1
Dospělí:
Keith Stuart: Kluk z kostek
Kniha o autismu, minecraftu
a rodičovství
Anthony Doerr:

PŘIPRAVUJEME VÝLETY
PASOV – 3. 12. – adventní trhy,
prohlídka města, předvánoční
nákupy

www.sezimovo-usti.cz

9

Jsou světla, která nevidíme
Příběh dvou lidí za 2. sv. války
Paula Hawkins: Do vody
Psychothriller
Vlastimil Vondruška: Králův
dluh
Historická detektivka
Sabaa Tahirová: Plamen
v temnotě
Fantasy román
Erin Watt: Palác lží
Romantické čtení
David Lagercrantz: Muž, který
hledal svůj stín
Další pokračování úspěšné série
"Milénium"
Děti a mládež:
Aleksandra a Daniel
Mizielinští: Mapy
Ilustrovaný atlas pro děti
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
David Lagercrantz: Muž, který
hledal svůj stín
Pokračování příběhu Lisbeth
Salanderové
Peter May: Hadohlavec
Čtvrtý díl ze série Čínské thrillery
Irena Obermannová:
Dobré duše
První detektivka známé české
autorky
Wolf Serno: Loutkář
První díl historické trilogie
Ladislav Zibura: Pěšky mezi
buddhisty a komunisty
Netradiční cestopis českého
cestovatele
Děti a mládež:
Ivona Březinová: Teta to plete
Teta Běta ráda plete – svetry, šály,
čepice i pohádky
Henning Mankell: Kocourek,
který měl rád déšť
Příběh pro děti o přátelství i ztrátě
Jodie Picoultová: Láska mezi
řádky
Co byste dělali, kdyby na vás
postava z knihy promluvila?
Rick Riorda:
Apollónův pád – utajené
Orákulum
Vraťte se do světa Percyho
Jacksona
Jiří Žáček:
Hádanky a luštěniny do školy
i na prázdniny
Nová kniha Žáčkových hádanek,
hlavolamů, vtipných rébusů
a hříček
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KINO SPEKTRUM
čt 2. listopadu 17.30 hod.
so 4. listopadu 15.00 hod.
so 25. listopadu 15.00 hod.
PŘÍŠERÁKOVI
Animovaná komedie
Německo, Velká Británie, 2017, 96
minut, přístupný
Režie: Holger Tappe
Wishbonovi nejsou právě
šťastná rodinka. Máma Emma
má knihkupectví, které je
před krachem, táta Frank je
přepracovaný a každý den trpí
pod tyranským šéfem. Dcera Fay
je nešťastná, stydlivá teenagerka
a syn Max je sice matematický
genius, ale ve škole ho ostatní
šikanují. Jenže ty opravdové
trable Wishbonovy teprve čekají.
vstupné: 120 Kč
čt 2. listopadu 20.00 hod.
so 4. listopadu 20.00 hod.
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Horor
USA, 2017, 96 min, 12 let, české
titulky
Režie: Christopher Landon
Hrají: Jessica Rothe, Israel
Broussard, Ruby Modine
Probuď se. Přežij den. Nech se
zabít. A zase. Jak by se vám líbilo
uvíznout v časové smyčce, kdy
byste dokolečka prožívali ten samý
den? A zrovna své narozeniny?
A jak by se vám líbilo, kdyby vás
na jeho konci pokaždé někdo
zabil?
vstupné: 110 Kč
pá 3. listopadu 17.30 hod.
ne 5. listopadu 20.00 hod.
st 8. listopadu 17.30 hod.
MILADA
Životopisné
Česká republika, 2017, 133 min.,
přístupné
Režie: David Mrnka
Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant,
Vica Kerekes, Vladimír Javorský,
Igor Orozovič, Aňa Geislerová,
Jiří Vyorálek, Karel Dobrý
Na plátna kin se vůbec poprvé
dostane dramatický osud Milady
Horákové, který ve své době otřásl

XXVI. ročník

světem.
vstupné: 120 Kč
pá 3. listopadu 20.00 hod.
ne 5. listopadu 17.30 hod.
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
Drama, horor, mysteriózní
GBR, IRL, 2017, 109 min.,
české titulky
Steven Murphy je úspěšný
kardiochirurg, který žije v luxusní
vile s krásnou ženou a dvěma
dětmi zdánlivě pokojný život. Proč
ale po práci vyhledává společnost
podivínského teenagera Martina?
A odkud se berou nevysvětlitelné
tragické události, které promění
život Murphyových v naprosté
peklo?
vstupné: 90 Kč
so 4. listopadu 17.30 hod.
st 8. listopadu 20.00 hod.
SNĚHULÁK
thriller
USA, 2017, 15 let, 80 min, české
titulky
Režie: Tomas
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca
Ferguson, J. K. Simmons, Charlotte
Gainsbourg, Val Kilmer
Po tomhle filmu už nikdy
nepostavíte sněhuláka s radostí.
Nejúspěšnější autor současné
krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější
románový detektiv Harry Hole
a jeden z nejcharismatičtějších
herců své generace Michael
Fassbender se spojili v adaptaci
slavného detektivního thrilleru,
jenž spolu s dalšími deseti
„Holeovkami“ kraluje žebříčkům
nejčtenějších knih současnosti.
vstupné: 110 Kč
ne 5. listopadu 15.00 hod.
st 8. listopadu 15.30 hod.
LAJKA
loutkový animovaný sci-fi muzikál
Česká republika, 2017, 87 minut,
přístupný
vstupné: 120 Kč
út 7. listopadu 17.30 hod.
čt 9. listopadu 10.00 hod.
st 15. listopadu 20.00 hod.
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
milostné drama
ČR, Slovensko, Polsko, 2017,
116 min., přístupný
vstupné: 110 Kč
vstupné: 60 Kč - dopolední kino
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út 7. listopadu 20.00 hod.
út 14. listopadu 17.30 hod.
pá 17. listopadu 20.00 hod.
čt 30. listopadu 10.00 hod.
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
životopisné drama
ČR , 2017, 107 min., 12 let
Režie: Marta Nováková
Hrají: Aneta Langerová, Zuzana
Fialová, Marie Štípková
O lásce, o tvorbě, o svobodě.
Aneta Langerová v hlavní filmové
roli nespoutané ruské básnířky
Anny Barkovové, která strávila
přes dvacet dva let v sovětských
lágrech a vyhnanství. Celovečerní
film 8 hlav šílenství zpracovává
historické dramatické téma
nadčasově, na mnoha místech
s nadhledem, vtipem, ironií
a s výjimečným výtvarným
pojetím.
vstupné: 100 Kč
vstupné 60 Kč - dopolední kino

čt 9. listopadu 20.00 hod.
st 29. listopadu 20.00 hod.
SUBURBICON:
TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
krimi, mysteriozní
USA, Velká Británie 2017,
104 minut, 15 let, české titulky
vstupné: 120 Kč

čt 9. listopadu 17.30 hod.
ne 12. listopadu 20.00 hod.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
krimi / drama / mysteriózní
USA, 2017, 110 min, 12 let,
české titulky
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Kenneth Branagh, Penélope
Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench,
Johnny Depp, Michele Pfeiffer,
Daisy Ridley, Josh Gad, Tom
Bateman, Leslie Odom, Jr., Sergej
Polunin
To, co začíná jako luxusní
jízda vlakem z Istanbulu
do Londýna, se rychle promění
v jeden z nejnapínavějších
a nejzáhadnějších detektivních
příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Předloha Agathy Christie popisuje
osudy třinácti pasažérů uvízlých
v přepychovém vlaku Orient
expresu kdesi ve sněhových
závějích na Balkáně. V okamžiku,
kdy ve vlaku dojde k záhadné
vraždě amerického obchodníka,
každý z nich se stává podezřelým.
Ve vlaku naštěstí nechybí jeden
neobyčejný Belgičan s velkým
knírem a dokonale pracujícími
šedými mozkovými buňkami.
A právě tento nejslavnější detektiv
na světě, Hercule Poirot, musí
závodit s časem, aby vyřešil
smrtící hádanku dříve, než
neznámý vrah znovu udeří.
vstupné: 120 Kč

pá 10. listopadu 20.00 hod.
FANTASTICKÁ ŽENA
Chile / Německo / USA / Španělsko,
2017, 104 min., české titulky
Režie: Sebastián Lelio
Hrají: Daniela Vega, Francisci
Reyes, Luis Gnecco
Marina servírka a zpěvačka,
a Orlando, starší muž, se do sebe
zamilují a plánují společnou
budoucnost.
Orlando však náhle onemocní
a následně umírá. Marina
je nucena bojovat nejen
s Orlandovou rodinou, která
je přesvědčena, že Marina nese
za jeho smrt zodpovědnost, ale
i s předsudky svého okolí, jež
její sexuální identitu transženy
považuje za cosi nenormálního
a zvráceného.
Film byl oceněn Stříbrným
medvědem na festivalu Berlinale
2017 a v předpremiéře bude
uveden na festivalu Be2can.
vstupné: 100 Kč

pá 10. listopadu 17.30 hod.
ne 12. listopadu 15.00 hod.
ne 19. listopadu 15.00 hod.
MAXINOŽKA
Animovaný
Francie / Belgie, 2017, 91 min,
přístupný, český dabing
S touto rodinou vás čeká velká
jízda. Náctiletý outsider Adam
se vydává na dobrodružnou
cestu, aby odhalil záhadu svého
dávno ztraceného tatínka, jen aby
zjistil, že to není nikdo jiný než
legendární Lesní muž!
vstupné: 110 Kč

ne 12. listopadu 17.30 hod.
st 15. listopadu 17.30 hod.
st 22. listopadu 20.00 hod.
BAJKEŘI
komedie
ČR, 2017, 95 min., přístupný
Režie: Martin Kopp
Hrají: Hana Vagnerová, Adam
Mišík, Jan Komínek, Celeste
Buckingham, Tomáš Matonoha
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Kulturní akce na měsíc listopad
MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

Bajkeři slibují být rozvernou letní
komedií ve stylu Snowboaďáků
a Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym
a David společně s kamarádem
Sašou tráví většinu času ve světě
sociálních sítí. Vztahy pro ně
představují chaty s virtuálními
dívkami, které nikdy neviděli,
obživu falešná módní show,
v níž se předstírá něco, co není
a největší životní problém pak
vybitý mobil nebo nefunkční
wifi. Na nátlak rodičů jsou
donuceni vydat se pod vedením
Davidovy půvabné „macechy“
Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. S překvapením zjišťují,
že tam venku je skutečný svět,
v němž život znamená víc než
status na facebooku, opravdové
dívky vypadají poněkud lépe,
než kreslené akční hrdinky
počítačových her a k lásce patří
také sex.
vstupné: 110 Kč
út 14. listopadu 20.00 hod.
TOM OF FINLAND
Životopisný / drama
Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo,
2017, 116 min, 15 let, české titulky
Režie: Dome Karukoski
Hrají: Pekka Strang, Lauri
Tilkanen, Jessica Grabowsky, Taisto
Oksanen,Jakob Oftebro,Werner
Daehn,Troy T. Scott
Biografie gay ikony a umělce,
který svými kresbami změnil
svět a přinutil jej jinak přemýšlet
o odlišnostech.
vstupné: 80 Kč
čt 16. listopadu 17.30 hod.
pá 17. listopadu 17.30 hod.
so 18. listopadu 20.00 hod.
ne 19. listopadu 20.00 hod.
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
drama
ČR, Slovensko, 2017, 113 min,
přístupný
vstupné: 120 Kč
čt 16. listopadu 20.00 hod.
so 18. listopadu 17.30 hod.
DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ
škodolibá komedie
Francie, 2017, 115 minut, české
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čt 23. listopadu 17.30 hod.
čt 25. listopadu 20.00 hod.
HRÁČI SE SMRTÍ
mysteriózní, thriller
USA, 2017, 12 let, 110 min.,
české titulky
Režie: Niels Arden Oplev
Hrají: Nina Dobrev, Ellen Page,
Kiefer Sutherland, Diego Luna,
Kiersey Clemons
V mysteriózním thrilleru se
skupina studentů medicíny snaží
získat odpověď na otázku, zda
existuje život po smrti. Opakovaně
se dostávají do stavu klinické
smrti, avšak stále nebezpečnější
experimenty si na každém z nich
vybírají svou daň…
vstupné: 120 Kč

titulky, přístupný
Režie: Eric Toledano
Hrají: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul
Rouve, Gilles Lellouche, Suzanne
Clément
Když organizujete dokonale
promyšlenou, luxusní svatbu
na francouzském zámečku ze
17. století, úplně si to říká
o nějaký průšvih. A když se má
něco pokazit, věřte tomu, že se to
opravdu pokazí a nezůstane jen
u toho.
vstupné: 80 Kč
pá 17. listopadu 15.00 hod.
ne 19. listopadu 17.30 hod.
LIGA SPRAVEDLNOSTI
akční / dobrodružný / thriller /
fantasy/ sci-fi
USA, 2017, 12 let, český dabing
V jednotě je síla. Film režiséra
Zacka Snydera, natočený
na motivy komiksů z vydavatelství
DC Comics o stejnojmenném
superhrdinském týmu.
vstupné: 110 Kč

čt 23. listopadu 20.00 hod.
so 25. listopadu 17.30 hod.
TÁTA JE DOMA 2
komedie
USA, 2017, 100 min., přístupný,
české titulky
Režie: Sean Anders
Hrají: Mark Wahlberg, Mel Gibson,
Will Ferrell, John Lithgow, John Cena
Další tátové. Další potíže.
Když dva znesváření otcové,
jeden vlastní a druhý nevlastní,
k sobě na konci filmu Táta je
doma konečně našli cestu, mohli
si oddechnout nejen jejich
společné děti a vysmátí diváci,
ale především producenti téhle
úspěšné komedie.
Ti se rozhodli střet testosteronem
nabitého Marka Wahlberga
a bačkorovitého packala Willa
Ferrella ještě vylepšit, když
do pokračování přizvali Johna
Lithgowa a nestárnoucího drsňáka
Mela Gibsona jako jejich otce.
vstupné: 120 Kč

so 18. listopadu 15.00 hod.
út 21. listopadu 17.30 hod.
ne 26. listopadu 15.00 hod.
MY LITTLE PONY FILM
animovaný
Kanada / USA, 2017, 99 min,
český dabing
Režie : Jayson Thiessen
Hrají: Emily Blunt, Zoe Saldana,
Tara Strong, Michael Peña
Přátelství má mnoho barev.
Když temná síla ohrožuje
Ponyville, vydají se naši kamarádi
na cestu až na konec bájné
Equestrie, protože musí zachránit
svůj milovaný domov. Na cestě
je čeká velké dobrodružství
a spousta nových přátel.
vstupné: 100 Kč

pá 24. listopadu 17.30 hod.
SBOHEM DĚCÁKU
Dokument
Česká republika, 2017, 12 let,
92 min.
Režie: Hana Ludvíková Muchová
Téměř celé své dětství vyrůstali
v ústavu. Nemají domov, nemají
rodinu, netuší, kde budou bydlet
a jak si budou vydělávat. Lukáš
chce být slavný hip hoper, Simona
plánuje jít na operaci změny
pohlaví, Jarda by chtěl mít velkou
rodinu.
vstupné: 90 Kč

út 21. listopadu 20.00 hod.
út 28. listopadu 17.30 hod.
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
drama
ČR, Slovensko, 2017, 113 min.,
přístupný
vstupné: 120 Kč
st 22. listopadu 17.30 hod.
st 29. listopadu 17.30 hod.
THOR: RAGNAROK
akční, dobrodružný, sci-fi
USA, 2017, 12 let, český dabing
vstupné: 100 Kč
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pá 24. listopadu 20.00 hod.
ne 26. listopadu 17.30 hod.
DOMA JE TADY
Drama
Rakousko / Česko, 2016, 75 min,
Režie: Tereza Kotyk
Hrají: Anna Åström, Petra
Bučková, Stipe Erceg
Hannah žije s matkou, českou
imigrantkou, a malým bratrem
v bývalé olympijské vesničce
v Innsbrucku. Jednou se vloupá
do moderní vily, kde žije osamělý
Max – a vloupává se tam zas
a znova, zkoumá chladný
domov cizího muže. Postupně se
rozvine bezeslovná komunikace
prostřednictvím předmětů, které
zde oba přesouvají.
vstupné: 100 Kč
út 28. listopadu 20.00 hod.
JIGSAW
horor/ thriller
USA, 2017, 15 let, 91 min., české titulky
Režie: Michael Spierig, Peter Spierig
Hrají: Tobin Bell, William R Phillips
vstupné: 100 Kč
čt 30. listopadu 17.30 hod.
PADDINGTON 2
animovaný / komedie / rodinný
Velká Británie / Francie, 2017,
přístupné
Režie: Paul King
Hrají: Ben Whishaw, Hugh Grant,
Brendan Gleeson, Julie Walters
Náš kamarád Paddington se
už šťastně usadil s rodinou
Brownových a je oblíbeným
členem místní komunity.
Aby mohl koupit ten nejlepší
dárek ke 100. narozeninám
jeho tety Lucy, začne pracovat.
Cesta za dobrodružstvím začne,
když je tento dárek ukraden...
vstupné: 100 Kč
čt 30. listopadu 20.00 hod.
KVARTETO
Komedie
Česko, 2017, 93 min, Režie:
Miroslav Krobot
Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav
Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk
Julina, Lenka Krobotová, Pavlína
Štorková, Jiří Schmitzer, Jana
Štěpánková
vstupné: 120 Kč
Změna programu vyhrazena.
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Martin přijede na bílém
koni do Sezimova Ústí
Josef Musil, MSKS

J

edenáctého listopadu přijíždí
podle pranostiky Martin na bílém koni. Letos přijede osobně
na skutečném běloušovi do Sezimova Ústí. Tvořivou i populárně
naučnou akci na jeho uvítání přichystalo Městské středisko kultury a sportu. Je určena pro děti
i pro dospělé, kteří si chtějí připomenout, proč je tento svátek důležitý nejen z hlediska křesťanské
tradice, ale i pro náš každodenní
život.
Legendární Martin totiž existoval, žil ve 4. století našeho letopočtu a byl vojákem. Opravdu
jezdil na bílém koni. Příhoda, která změnila jeho život, se odehrála
v zimním čase v Amiensu u Paříže,
kde měl za úkol kontrolovat bdělost strážců bran. Tam ho oslovil
žebrák prosící o almužnu. Martin
měl dobré srdce, ale neměl, čím by
chudáka podaroval. Všiml si, že je
mu zima, a tak rozťal mečem svůj
vojenský plášť a polovinu muži daroval. Když po službě usnul, zjevil
se mu ve snu Ježíš a děkoval, že
se ho jako jediný zastal a pomo-

Loutkový festival

hl. Slíbil Martinovi, že pokud ho
bude následovat a pomáhat lidem,
lidé se mu odvděčí. Martin později odešel z armády, konal dobré
skutky a nakonec se stal biskupem
v Tours. Zajímavou úlohu v té věci
sehrály husy.
Jakou, to se spolu s dalšími zajímavostmi dozvědí účastníci vítání
Martina na bílém koni v Sezimově Ústí. Akce začne 11. listopadu
v 16 hodin v parku před Spektrem.
Důležitá informace pro děti – vezměte si s sebou skleničku. Proč?
Čtete dál.
Návštěvníky na místě přivítá
několik panelů s obrázky a texty o Martinově životě i následné
svatomartinské tradicii. Pro děti
budou připravené zábavné úkoly
a svatomartinské rohlíčky. Až se
začne stmívat, otevře se v malém
sále Spektra tvořivá dílnička, kde
si děti ze svých skleniček vyrobí
světýlka. S nimi půjdou vyhlížet
Martina na bílém koni a posvítí
mu na cestu, až bude přijíždět.
A Martin se podělí se všemi
lidmi o odkaz svého milosrdného
činu, kdy i skromná pomoc v pravé chvíli má pro druhého člověka

velký význam.

V pátek 1. prosince od 16 hodin začíná na náměstí Tomáše Bati, ostatně jako každý rok,
slavnostní nasvícení vánoční výzdoby města, která je symbolickým zahájením adventního
období. Akci odstartuje společné vystoupení nadšenců projektu Sezimák zpívá gospel.
Po nich se k nástrojům postaví skupina RK Band, která nás svým vánočně laděným
vystoupením bude bavit po zbytek odpoledne. Společně přivítáme všechny účastníky
zvonečkových průvodů, kteří vycházejí ze sezimáckých školek a konečně přijde na řadu
zlatý hřeb programu. V 17 hodin vypustíme žluté balonky k nebi a rozsvítí se vánoční
strom. Děti si na balonky budou moci přivázat dopis pro Ježíška, který si s sebou přinesou.
Tak přijďte včas, ať i vaše děti dostanou šanci poslat svá nejtajnější přání Ježíškovi.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks
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Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Loutkový festival v Sezimově Ústí ve dnech od 7. do 8. října navštívilo
více než čtyři sta dětí, které se mohly pobavit nejen u pohádek, ale také
v loutkové dílničce. Akce se konala za podpory Jihočeského kraje.

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

Město Sezimovo Ústí neručí
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku
nebo služby nabízených v reklamě nebo
jiném materiálu komerční povahy.

www.sezimovo-usti.cz

